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Förord

Förstudien och seminarierna vänder sig till
företagare, handläggare, tjänstemän och råd-
givare som i sitt arbete kommer i kontakt med
ärenden där tillgång på kapital är en faktor för
regional tillväxt.

Genom intervjuerna och samarbetet med
många olika aktörer har ett flertal personer
engagerats i detta arbete. Det är Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademiens förhopp-
ning att det stimulerar till fortsatt arbete. Vårt
initiativ har lett till en del ”gränsöverskridan-
de” kontakter. Personer och aktörer som van-
ligtvis inte har regelbundna kontakter möts
vid seminariernas genomförande. Vi tror att
det kan generera nya initiativ och konstruk-
tiva dialoger till gagn för ett utvecklat företag-
ande på landsbygden.

Till de personer som ställt upp för intervju
framförs ett varmt tack liksom till lands-
bygdsutskottets ledamöter.

THORSTEN ANDERSON
Preses
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Stockholm

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har
genom sitt Landsbygdsutskott uppmärksam-
mat att tillgången på kapital kan vara en be-
gränsande faktor för tillväxt hos många före-
tag. Särskilt problematiskt tycks det vara för
företag verksamma på landsbygden och kan-
ske allra svårast för de företag som finns i
norra Sverige.

I föreliggande förstudie ges en inledande
beskrivning av den problematik som många
företagare upplever. Det sker genom en in-
ledande beskrivning av problemställningen
och därefter en redovisning av ett antal inter-
vjuer med berörda aktörer. Slutligen lämnar
utredaren, agronom Leif Berndtsson, några
reflektioner och förslag till fortsatt arbete.

I anslutning till förstudiens presentation
kommer två seminarier att genomföras på
samma tema. Den ena i Trångsviken, Jämt-
lands län och den andra i Växjö, Kronobergs
län. De arrangeras i samarbete med regiona-
la och lokala aktörer.

Förord
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Sammanfattning
Kungliga Skogs och Lantbruksakademien har
genom sitt landsbygdsutskott tagit initiativ
till en förstudie om kapitalfrågor för lands-
bygdsföretagare. Studien har gjorts av ut-
skottsledamoten Leif Berndtsson. Arbetet
avslutas med två seminarier i Trångsviken,
Östersund och Växjö i april 2003.

Bakgrunden till arbetet är en ökad diskus-
sion om svårigheter för företag på landsbyg-
den att få tillräckligt med kapital. De upplever
att tillgång på kapital kan, i vissa områden,
vara en av de största hindren för tillväxt. Med
färre lokalkontor och minskade kreditgränser
upplever flera företagare att avståndet ökat
till bankernas handläggare och därmed har
det blivit svårare att få positiva beslut på låne-
ärenden.

Studien har genomförts med hjälp av ett
antal intervjuer av personer verksamma hos
aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Samtliga intervjuer redovisas i skriften. Till-
sammans med inledande studier av litteratur
och debattskrifter har intervjuerna lett till ett
antal

reflektioner:

➢ terminologin är ett problem, många låne-
ärenden riskerar att hamna ”mellan hand-
läggarnas stolar”.

➢ rätt bransch och rätt plats. Det finns före-
ställningar om vad som anses vara ”rätt”.
De företag som ligger utanför dessa före-
ställningar har problem. Inte allt för sällan
ligger dessa företag på landsbygden.

➢ personligt engagemang hos handläggaren
är avgörande för kreditprövningen. Exem-
pel ges på avgörande skillnader.

➢ synsättet på om kapitaltillgången är ett
problem varierar starkt, därmed också för-
slagen till åtgärd.

➢ kontakten mellan handläggare hos olika
aktörer behöver förbättras.

➢ Är avkastningskraven den avgörande frå-
gan?

och förslag till fortsatt arbete;

➢ ökad forskning behövs för att veta mer om
hur mycket kapitaltillgången begränsar till-
växten. Dessutom går det inte med dagens
statistik att utläsa den geografiska fördel-
ningen av utlåningen och då speciellt till
landsbygdsbaserade företag.

➢ lånegarantier måste ges i större utsträck-
ning.

➢ såddkapital är ofta ett stort problem. Till-
gång på sådan måste öka.

➢ utveckla kreditgarantiföreningar. De ur-
sprungliga sparbanksidéerna med stark
lokal förankring och en nära samverkan
med företagen prövas nu i ny form genom
de s.k. kreditgarantiföreningarna.

➢ etablerade banker bör medverka. De ban-
ker som aktivt prövar nya metoder kom-
mer att vinna de mindre företagen i kam-
pen om nya kunder.

➢ företagsutvecklare är viktiga aktörer i ledet
mellan företagare och kreditgivaren. Det
behövs fler företagsutvecklare och stöd till
sådan verksamhet bör ingå i arbetet med
att förbättra företagens lånemöjlighet.

Förord

Kapital för landsbygdsföretagare
– en förstudie



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:4, 2003

10

Inledning
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA,
har inom sin verksamhet ett utskott som ar-
betar med landsbygdsfrågor. Det omfattar
landsbygden i en vidare mening än enbart
jord och skog. Det handlar mer om förutsätt-
ningar för ett företagande som är baserat i
landsbygdens miljö. Tidigare arbeten har be-
handlat ökad forskning om landsbygden, en-
treprenörskapets betydelse (KSLA, 1999),
landsbygdsutvecklarnas roll samt lands-
bygdsutvecklarnas fortbildning.

Vid ett seminarium i Östersund våren 2001
deltog en grupp från KSLA. Seminariets tema
var skogens betydelse för Norrlands inland.
Seminariet genomfördes som ett s.k. ”Open
Space-seminarium” vilket ger utrymme för
olika inriktningar på diskussionerna. Ett ämne
som skapade stort intresse var kapitalfrågor
för landsbygdsföretagare. Flera deltagare
kunde med personliga och refererade vittnes-
mål belysa en problematik för företagare att
skaffa tillräckligt med kapital för såväl etable-
ring som utveckling.

Inom utskottet diskuterades senare en
uppföljning av detta ämne vilket utmynnade
i föreliggande arbete samt påföljande genom-
förande av seminarier.

Syfte
Utskottet bedömde det värdefullt att på ett
sammanfattande sätt belysa problemen med
kapitalförsörjning för företagare på landsbyg-
den med prioritet för norra Sverige. Syftet var
att bidra till en ökad debatt om kapitalfrågor
och därigenom förbättra möjligheterna för
landsbygdsföretagare att skaffa kapital.

Uppdraget
Landsbygdsutskottet beslutade våren 2002
att genomföra en förstudie om frågeställning-

ar angående landsbygdsföretagares möjlighe-
ter att skaffa kapital. Förstudien skulle genom-
föras genom intervjuer av olika aktörer på
lokal, regional och central nivå. Dessa inter-
vjuer skulle sedan sammanställas till en enk-
lare skrift för att publiceras inom KSLA:s skrift-
serie. I samband med publiceringen skulle ett
eller två seminarier genomföras där aktuella
frågeställningar belyses. Minst ett av semi-
narierna skulle genomföras regionalt. Slut-
ligen beslutades att ge utskottsledamoten
Leif Berndtsson i uppdrag att genomföra för-
studien samt ansvara för seminariernas ge-
nomförande.

Metod
Arbetet inleddes under sommaren 2002 med
studier av debattartiklar samt delar av all den
litteratur som finns inom ämnesområdet.
Almi, Dalarna genomförde ett seminarium i
juli i Falun omkring riskkapitalfrågor vilket
undertecknad deltog i. I augusti påbörjades
intervjuer med personer verksamma hos oli-
ka aktörer. Under november månad genom-
fördes besök i Norrbotten och Jämtlands län
med intervjuer av lokala och regionala parter.

Urvalet av aktörer har skett utifrån en pri-
oritering där så många aktörer som möjligt
blivit representerade samtidigt som alla tre
nivåer; centralt, regionalt och lokalt finns med.
Slutligen har den avtalade resursramen av-
gjort antalet genomförda intervjuer.

Sammanlagt har 17 personer intervjuats.
Personerna representerar följande organisa-
tioner

central regional lokal
nivå nivå nivå

Offentlig myndighet  2  3
Intresseorganisation, FR  1  1
Bank  1  1  1
Företagsutvecklare  2  1
Företag  4

 4  7  6

L. Berndtsson
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Valet av person att intervjua inom resp. or-
ganisation och/eller företag har gjorts efter en
sammanvägning av tidigare personliga kon-
takter och av rekommendationer från andra
personer med kunskaper om ämnesområdet.
På regional och lokal nivå har prioritet gjorts
för representanter för norra Sverige.

Arbetet har genomförts som s.k. ”öppna”
intervjuer med en fri dialog omkring inledan-
de frågeställningar. Den intervjuade personen
har haft stor möjlighet att påverka inriktning-
en av diskussionen vilket samtidigt avslöjat
det personliga engagemanget kring frågeställ-
ningen. I de flesta fall har intervjuerna genom-
förts individuellt. I något fall har två till tre
personer deltagit samtidigt.

Varje intervju redovisas separat i samman-
drag. Det är den intervjuades åsikter och syn-
punkter som uttrycks under det avsnittet.
Denne har haft möjlighet att kommentera
skrivningen före publicering.

De inledande studierna har tillsammans
med intervjuerna vägts ihop och i hög grad
påverkat avsnitten om reflektioner och fort-
satt arbete.

Det bör noteras att skriften i förväg gran-
skats av utskottets ledamöter vilka bidragit
med värdefulla synpunkter. Reflektioner och
förslag till fortsatt arbete är att anse som ut-
redarens personliga slutsatser.

Problemställning
Ett stort antal företrädare för företag på
landsbygden har på olika sätt uppmärksam-
mat ett ökat problem med att hitta finansie-
ring för nödvändiga investeringar. De pekar
på bankernas allt restriktivare värderingar. De
påstår samtidigt att det ofta är en följd av
bankernas fusioner och nedläggning av loka-
la bankkontor. Avståndet ökar mellan låntaga-
ren och den som skall bevilja krediten.

Parallellt ökar antalet s.k. riskkapitalbolag
och liknande finansieringsformer. Många ut-
trycker att vi aldrig haft tillgång till så myck-

et riskkapital som idag och säger att det sna-
rare är brist på bra företagsidéer.

Inom Företagarna, FR, har det gjorts en stu-
die, (Kamsvåg, 2001). Av 600 tillfrågade före-
tag med 1–19 anställda uppger vart tionde att
de har problem med att få banklån. De tillfrå-
gade företagen kan befinna sig i vilken utveck-
lingsfas som helst, dvs. de är inte enbart i en
expansionsfas. Företagen uppger att det är
svårast att finna finansiering till immateriella
tillgångar såsom marknadsföring och pro-
duktutveckling.

I ytterligare en undersökning av FR (Kams-
våg, 2001) har de frågat 4.800 företag med
1–49 anställda vilken faktor som är största
hindret för expansion. Även här uppger vart
tionde företag tillgång på kapital som en häm-
mande faktor. Om man ser på fördelningen av
svaren över landet visar det avvikande resul-
tat. I några län är det nästan vart femte före-
tag som anger kapitaltillgång som det största
problemet. Det är i Västerbotten, Jämtland,
Gävleborg, Västernorrland och Skåne.

Man bör beakta att de tillfrågade företagen
innehåller företag som inte ”vill växa”, dvs. att
de inte har några ambitioner att expandera
utan är nöjda med nuvarande omfattning. Ett
försök att ”rensa” bort de företag som inte vill
växa har gjorts. Då visar materialet att det i
några län; Västernorrland, Gävleborg och Skå-
ne, är tillgång på kapital som är den största
tillväxthämmande faktorn.

I samma skrift redovisas en enkätunder-
sökning där FR tillfrågat företagare om hur de
anskaffat sitt kapital. Nästan 70% uppger att
det skett hos en redan etablerad bankkon-
takt. 35% av företagarna har valt finansiären
för att denne fanns inom det geografiska när-
området.

Svenska Riskkapitalföreningen är en intres-
seförening för s.k. riskkapitalbolag. Den ge-
nomför regelbundet undersökningar av sina
medlemmars utlåning. Under första kvartalet
2002 investerades mest kapital i följande
branscher; datorer/it-tjänster, 29% och konsu-
mentvaror 24%. Av de gjorda investeringarna

Kapital för landsbygdsföretagare
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ligger 83% hos företag inom storstadsområ-
den (Nutek, 2002).

I den regionalpolitiska utredningen, (SOU
2000:87), konstateras att tillgång på kapital
inom vissa regioner är en tillväxthämmande
faktor. Möjligheterna att lämna säkerhet för
krediter anses inte tillräckliga i förhållande till
de krav som banker och andra kreditinstitut
ställer.

I regeringens proposition om ny regional
utvecklingspolitik, (Regeringens proposition
2001/02:4), föreslås att nya möjligheter till
lånegarantier införs för att minska problemen
för företag i särskilt utsatta områden.

Glesbygdsverket arbetar för närvarande
med en studie angående möjligheter att finan-
siera nybyggnad eller köp av bostadshus i
gles- och landsbygdsområden (Westermark,
2003). De konstaterar , att problemen är sto-
ra att finna erforderliga krediter. De föreslår
bl.a. ett utökat kreditgarantisystem för bo-
stadsfinansiering.

Sammanfattningsvis kan konstateras att
det tycks finnas mer än en sanning i denna
problematik. Det finns kapital inom systemet
men det är inte jämnt fördelat över landet.
Nuvarande regionala stödsystem har inte för-
mått avhjälpa det problemet. Bankernas be-
dömning av kreditvärdighet har försvårat
möjligheten att låna kapital till mer lands-
bygdsbaserade verksamheter.

Förkortningar
Almi Almi Företagspartner AB
FR Företagarnas Riksorganisation
IUC Industriella Utvecklingscentra
KK-stiftelsen Stiftelsen för kunskaps- och

 kompetensutveckling
KSLA Kungliga Skogs och Lantbruks-

akademien
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Nutek Verket för näringslivsutveck-

ling
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Definitioner
Kapitalfrågor innehåller en mängd olika be-
grepp och definitioner. Ambitionen är inte att
göra en fullständig redovisning. Här redovisas
några etablerade och övergripande definitio-
ner.

Lån
Kapital som företagaren lånar och betalar en
i förväg avtalad ränta och amortering för bru-
kar i de flesta sammanhang inte betraktas
som riskkapital. Företagaren själv upplever
nog i allmänhet att det är ett riskkapital och
även bankerna kan betrakta det så, i alla fall
när säkerheten är mindre stark. I den etable-
rade terminologin utgör dock inte lånefinan-
siering ett riskkapital. En annan benämning
som ibland används för lån är grundkapital
eller grundfinansiering.

Riskkapital
Kapital som investeras i ett företag och där
avkastningen helt är kopplat till företagets
resultat och avkastning, brukar normalt be-
traktas som riskkapital. Det delar samma risk
som företagarens egna kapital. Företagarens
egna kapital brukar definitionsmässigt ingå i
riskkapitalet. Annat riskkapital är aktiekapital
via börsen med ett passivt ägande. Ett mer
aktivt ägarinflytande kan ske genom att inves-
teraren placerar kapital och går samtidigt in
i någon form av påverkan på företaget, ex. sty-
relseledamot, konsult eller annat.

Venture capital
Med venture capital avses både ett riskkapi-
tal och ett kompetenskapital. Investeraren
går in med såväl sitt egna kapital som sin
kompetens. I många fall sker det genom krav
på styrelserepresentation eller del i företags-
ledningen.

Riskvilligt kapital
Denna beteckning brukar krediter få som i
grunden är lån men återbetalning och ränte-

L. Berndtsson
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nivå är kopplade till företagets utveckling. Om
företaget skulle misslyckas kan krediten av-
skrivas. Räntan förfaller dock alltid till betal-
ning. Dessa krediter kan ex.vis beviljas av
Almi eller Industrifonden.

Såddkapital
Stöd i form av lån till företagets kapitalbehov
i inledningsskedet brukar betecknas som s.k.
såddkapital. Det kan gälla medel till mark-
nadsundersökning, utvärdering av affärsidé,
konkurrenter, risker, m.m. eller någon forsk-
ningsinsats med kommersiella möjligheter.
Möjligheten till denna finansieringsform före-
slås bli utökad i den s.k. Lönnqvistska utred-
ningen.

Affärsänglar
Affärsänglar, eller business angels, brukar van-
ligtvis vara privatpersoner som placerar risk-
kapital i mindre företag som inte är noterade
på börsen. Oftast har dessa personer mer än
rent kommersiella intressen bakom sin inves-
tering. De vill i första hand medverka till före-
tagets utveckling genom att stödja med sin
kompetens. Avkastningen kan utöver del i
resultatet vara i form av att företagets utveck-
ling är bra för andra företag där investeraren
har intressen eller att det är bra för den bygd
som ”ängeln” bor i.

Kapital för landsbygdsföretagare
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Intervjuer

Nationell nivå

Näringsdepartementet
Mattias Moberg
Intervjun genomfördes 27 augusti 2002

Mattias arbetar på näringslivsenheten inom
Näringsdepartementet.

Näringsdepartementets främsta uppgift är
att skapa förutsättningar för att marknaden
skall fungera. När marknaden inte fungerar
måste insatser göras. Det är närmast att be-
teckna som ”särskilda fall”.

I första hand bör kapitalförsörjningen lösas
genom lån på kommersiella villkor men i ”sär-
skilda fall” behöver marknaden stöd genom
att skapa möjligheter till utlåning mot säker-
het med en högre risk. Som medel för det ar-
betet finns ett antal olika verktyg varav några
är Almi, IUC, Nutek samt stiftelsen Industri-
fonden och Stiftelsen Innovationscentrum.
Norrlandsfonden och Länsstyrelserna är ock-
så viktiga aktörer främst i de nordligaste länen.
För samtliga dessa kan näringsdepartementet
ha en övergripande styrning genom bl.a. regle-
ringsbrev, förordning och ägardirektiv.

Departementet upplever att det största
problemet för företagen är kapital i tidigt ske-
de. Dagens verktyg med Nutek – Almi – Indu-
strifonden tillgodoser inte detta behov fullt
ut. Inom näringsdepartementet ser man sig
om efter andra lösningar. Som ett lokalt alter-
nativ nämns s.k. kreditgarantiföreningar som
nu är under uppstart på några platser i lan-
det, bl.a. den s.k. Dalafonden.

När bankerna ställer större krav på säker-
het, vilket de allt oftare gör, så ökar trycket på

insatser från Almi. I den regionalpolitiska pro-
positionen beslutades om ökade möjligheter
till s.k. mikrolån från Almi. De kan numera be-
viljas även till företag som enbart vänder sig
till den lokala marknaden. Övre gräns för
dessa lån är 250.000 kr varav Almi kan bevil-
ja 50%. Om lånet är på högst 50.000 kr kan
Almi bevilja 100%.

Under 2003 är avsikten att utöka systemet
med lånegarantier, vilket innebär att lånet
söks och beviljas av banken men säkerheten
förstärks genom att Almi beviljar en garanti.
Detta system har funnits tidigare men inte
använts mycket under senare år. Nu vill man
pröva en förbättrad modell.

Ulf Lönnqvist har lämnat ett betänkande
rörande statens ”företagsutvecklingsinsatser
på regional nivå” (SOU 2002:101) Betänkandet
är för närvarande på remiss och regeringen
kommer att ta ställning till förslagen under
2003.

Nutek
Birgitta Österberg
Intervjun gjord 27 augusti 2002 med uppdate-
ring i februari 2003

Birgitta arbetar på Nutek med bl.a. finansie-
ring- och riskkapitalfrågor, entreprenörsfrå-
gor och internationellt samarbete.

Nutek samarbetar mycket genom Almi ute
i landet och informerar företagen om låne-
möjligheter och så kallad såddfinansiering.

Det finns en medvetenhet om problemen
för många företag att skaffa kapital. En del av
förklaringen till problemen kan ligga i atti-
tyder. Det förekommer en del negativa inställ-
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ningar och synpunkter på en del företagsidé-
er. Det finns en viss ”grabbighet” i branschen
och den återfinns i alla led, dvs. inte bara hos
de som förväntas bevilja lån.

Nutek ser problem med finansiering i tidi-
ga skeden och har under många år för det
politiska systemet påpekat behovet av olika
stödåtgärder för att begränsa dessa problem.
Det mest rimliga är att företagare får möjlig-
het att använda egna medel för att starta före-
tag. Nutek samarbetar med Vinnova för att
finna former för ökat stöd i inledande skede.
Dessutom driver Nutek samarbetsprojekt
med olika intressenter för att skapa bra inno-
vationssystem för att tillvarata kunskaper
från forskningen.

Inom Näringsdepartementet pågår ett ar-
bete med att åter införa statliga lånegarantier
vilket kan vara intressant. Samtidigt pågår
bildande av kreditgarantiföreningar på olika
håll i landet.

Nutek driver ”startlinjen” på nätet där före-
tagare skall kunna finna det mesta av den in-
formation som behövs vid start av företag. En
annan webbtjänst är ”företagarguiden” där
ett tjugotal myndigheter samordnar sin infor-
mation till företag och företagare. Allt för att
underlätta sökande av information för främst
de små företagen. Nyligen har även en förstu-
die om ytterligare en webbtjänst lämnats till
regeringen. Förslaget går ut på att all informa-
tion om finansiering skall finnas på ett ställe
och att företagen därifrån skall kunna söka ka-
pital oavsett om det gäller bankfinansiering,
leasing, eller riskkapital. Tjänsterna kan nu
och även framledes sökas på www.nutek.se/

Internationellt är Nutek ett av de organ
som ansvarar för att EU-frågor behandlas och
förs vidare i Sverige. Exempel är det fleråriga
småföretagsprogrammet där de väsentliga
frågorna dels är information, dels finansiella
instrument, och där Europeiska Investerings-
fonden är EU-kommissionens förlängda arm.

Nutek marknadsför ett antal ”stafett-kon-
sulter” som är resurser för företagen i olika
skeden. Det är fristående konsulter som ”god-
känts” av Nutek för att vara resurser som före-
tag kan anlita. Kostnaden för konsulten är inte
subventionerad. Vinnova har ett liknande sys-
tem med s.k. teknikkonsulter. Ett annat nät-
verk av konsulter utgörs av Föreningen för
Tillväxt. Grunden till detta är bl.a. stafett-kon-
sulterna som gör ett försök att kvalitetssäkra
arbetet. Föreningens arbete stöds initialt av
Nutek.

Nutek är tillsammans med Svenska risk-
kapitalföreningen aktiva för att göra riskkapi-
talbranschen mer synlig, bl.a. genom att publi-
cera kvartalsvisa rapporter över riskkapital-
bolagens aktiviteter.

Nutek har tagit initiativ till att skapa nät-
verk för sk affärsänglar, dvs. personer med
kompetens och intresse för företagsledning
och som äger ett visst riskkapital. Dessa per-
soner är villiga att engagera sig för att delta i
utveckling av företag tillsammans med entre-
prenörer och företagare. Stöd har lämnats till
tio organisationer för att bilda upp till tjugo
nätverk över hela landet. Villkoren för stöd
innebär ett aktivt samarbete mellan pilotnät-
verken och Nutek för att hitta lämpliga juridis-
ka former, etiska regler, former för hur företa-
gen förbereds för att möta nya delägare och
andra gemensamma frågor. Tonvikten är lagd
på mångfald och det gemensamma målet är
att förbättra kontakterna mellan småföretaga-
re som behöver såväl finansiellt kapital som
humankapital och de privatpersoner som har
möjlighet att bistå med detta.

Birgitta avslutar med att konstatera att det
pågår en ganska omfattande omstrukturering
av såväl det statliga som det privata finansiel-
la området. Skälen till omstruktureringen är
många, men några går att finna i utvecklingen
av den gemensamma marknaden Europa.

L. Berndtsson
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Företagarnas Riksorganisation,
FR
Karl-Johan Bergström
Intervjun gjord 8 november 2002

Karl-Johan är nationalekonom och arbetar
som utredare på FR. Han har bl.a. hand om
den s.k. ”småföretagarbarometern” där FR
regelbundet går ut och ställer frågor till små-
företag. Utifrån bl.a. de svaren kan FR grunda
sina konjunkturbedömningar.

Inledningsvis noteras att Företagarna ge-
nomförde ett arbete som redovisas i rappor-
ten Företag och finansiering – problem och
möjligheter för småföretag (Kamsvåg, 2001).
Rapporten innehåller en översikt av finansie-
ringsmöjligheter samt ett antal intervjuer
med företagare och finansiärer.

Angelägna frågor för FR är just nu, (nov -02)
de s.k. 3:12-frågorna, dvs. regelsystemet för be-
skattning i samband med generationsväxling-
ar i företag. En annan angelägen fråga är regler
för sjuklön. Erfarenheter visar att sjukfrånva-
ron är lägre i mindre företag vilket talar för att
antalet sjukdagar som företagaren skall betala
bör vara lägre i mindre företag än i storföretag.

När FR i ”småföretagarbarometern” frågar
efter största flaskhals för tillväxt så svarar
mellan 10 och 20% av företagen att det är till-
gång på riskkapital. Andra faktorer har större
betydelse, t.ex. tillgång på kvalificerad arbets-
kraft. För närvarande driver inte FR något
särskilt projekt om kapitalfrågor men ämnet
är ständigt aktuellt i form av remisser och
olika utspel i media. Den tidigare nämnda rap-
porten med efterföljande seminarium var ett
exempel på gjorda insatser.

Vid en mer övergripande diskussion om
hantering av lån och stöd till företag framkom
att det kan finnas olika syn på detta inom FR.
I delar av landet finns det medlemsföretag
som önskar mer av reglering och statliga
stödåtgärder för att underlätta tillgången på
kapital. I andra delar av landet och hos andra
medlemsföretag är uppfattningen snarare

den omvända. De önskar mindre reglering
och en förbättring av företagsklimatet över
huvudtaget. På så sätt ökar även möjligheter-
na till att komma åt kapital. Det här är en del
av förklaringen till att denna fråga inte har
högsta prioritet på FR centralt.

FR följer den utredning som Ulf Lönnkvist
arbetar med och som berör statens framtida
arbeta med stöd till företagande. Den förvän-
tas komma med förslag som påverkar såväl
Nutek som Almi och länsstyrelsernas regio-
nalstödsenheter. Utredningen presenteras i
november och därefter följer en remissperiod
under våren där FR kommer att agera.

Föreningssparbanken
Hans Wennberg
Intervjun genomförd 8 november 2002

Hans Wennberg är lantbruksansvarig och Ma-
rie Halling företagsansvarig inom Förenings-
banken.

Inom Föreningsbanken är man väl med-
veten om den diskussion som förs angående
långivning till företag. Med sin spridning av
kontor runt om i landet berörs de i alla högsta
grad av frågan.

Hans kom nyligen från ett möte i Gävle-
borgs län där en grupp företagare initierat ett
möte om just denna fråga. Lokalt inom LRF
har det förts en diskussion om det behövs en
ny fristående bank för långivning till lands-
bygdsföretagare. Denna fråga sammanhänger
med  svårigheten att  finna riskkapital vid in-
vesteringar och nystart. Hans menar att det
generellt sett finns kapital att låna ut. Mycket
handlar om att rätt kunna bedöma företaga-
ren, företaget och affärsidén.

Föreningssparbanken har ca 90 egna ban-
ker och därtill kommer nästan 90 samverkan-
de sparbanker. Sammanlagt har de ca 900
bankkontor.

Inom banken har det skett en förändring i
synsättet på kundkontakten under den senas-
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te tiden. Nu är ambitionen att ”kunden skall in
i banken” för att få en närmare kontakt. En
nära kundrelation är inte minst viktig i arbetet
med företagare.

Det finns angivna beslutsramar för respek-
tive bankkontor och när de överskrids går det
till en central kreditprövning. Ca 1–2% av an-

talet låneärenden behandlas i den centrala
kreditprövningen. Därmed kan det ibland
vara svårt att känna igen sig i den kritik som
kommer fram i diskussioner om att ”central-
styrning” är orsaken till försämrade lånemöj-
ligheter.

L. Berndtsson
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Regional nivå

Länsstyrelsen Norrbottens län
Anja Ejderberg
Kenneth Wågman
Lars Karlsson
Intervjun gjord 26 november 2002

Anja är chef för regionalpolitiska stödenheten
och Kenneth är byrådirektör med långvarig
erfarenhet av regionala stödinsatser. Lars är
handläggare av både lantbruks- och företags-
stöd.

Vid besöket hade de första informationer-
na kommit från den Lönnqvistska utredning-
en om framtida organisation av de organ som
hanterar statliga medel (SOU 2002:101). För-
slagen pekar på en ökad roll för länsstyrelser-
na. De regionala Almi-bolagen kommer att från
och med den 1 oktober 2003 arbeta med ett
lånegarantisystem, där staten lämnar garan-
tier med 60–75 procent (ej klart i dagsläget)
upp till ett lånebelopp på en miljon kronor.

Lönnqvists utredning föreslår en uppbygg-
nad av en riskkapitalfond med stöd av medel
ur Mål 1 och Mål 2.

Tidigare erfarenheter av system med låne-
garantier är att de allt för ofta infriades, dvs.
att de fick utbetalas.

Nuvarande stöd som länsstyrelsen kan
bevilja är

Landsbygdsbidrag:
I glesbygdsområden
område A max 50% av godkänd investe-

ringskostnad

I landsbygdsområden
område B max 25 %  - ” -
(utom Luleå centralort med omland)

I skärgårdsområden     max 50 %      - ” -

Regionalt utvecklingsbidrag:
I stödområde A max 35 %  - ” -
I stödområde B max 25%

78% av antalet beviljade stöd går till företag
som har 0–5 anställda.

Norrlandsfonden handlägger och beslutar
om lån som överstiger 500.000 kr.

Bankerna ställer upp ”ibland” enligt läns-
styrelsens handläggare. Det går oftast att föra
en förhandling med bankerna, men de bevil-
jar oftast lån under förutsättning att länssty-
relsen bifaller stödansökan. Detta beror på
den låga säkerhetsmassa som finns i inlandet.
Lånegarantier kan här komma att fylla en vik-
tig uppgift.

Handläggarna på länsstyrelsen upplever i
flera fall att bankerna ”lämnar över” bedöm-
ning av såväl affärsidé som person till länssty-
relsen. Det skulle behövas en ännu närmare
kontakt mellan myndighet och bank. Kontak-
ten med handläggare på Almi upplevs som
något närmare. Efter många års arbete känner
de flesta varann, som arbetar med samma
ärenden.

Inom lantbruksområdet pekas på en brist
på fackkompetens hos bankerna. Sparbanken
Nord har en person men det skulle behövas
fler i länet.

De medel som länsstyrelsen erhåller från
Departementet räcker i nuvarande läge. Ny-
startande företag har nästan alltid hög priori-
tet och där eftersträvas maximalt stöd. Före-
tag som återkommer får räkna med lägre
stödnivåer. Ca 30% av ansökningarna avslås.

Det påpekas att antalet handläggare är ca
5,5 personer (f.n. endast 4,5 personer p.g.a.
sjukskrivning sedan 1 oktober 2002), vilket
ger en mycket hög arbetsbelastning i förhål-
lande till det stora antalet ansökningar. Länet
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är dessutom stort (1/4-del av Sveriges yta),
vilket innebär att företagsbesök ofta handlar
om upp till 60–80 körda mil per besök. Det är
drygt 100 mil t.o.r. till det stödföretag, som
befinner sig längst bort. Ökade resurser i
form av fler handläggare skulle förbättra stöd-
givningen.

De s.k. mikrostöden har fått en mycket stor
efterfrågan. De innebär att stöd till nystartade
företag prioriteras. De kan beviljas med max
50% på ett stödunderlag som får uppgå till
högst 40.000 kr.

Just nu arbetas det en hel del med s.k.
såddkapital där länsstyrelsen kan använda
det regionalpolitiska anslaget (länsanslaget)
för det ändamålet. Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län har avsatt 3 miljoner kronor inför
2003 för såddfinansiering. Avsikten är att med
de pengarna kunna bevilja lån för de allra tidi-
gaste skedena i ett företags utveckling. Lönn-
qvist föreslår i sin utredning att 10% av läns-
anslaget avsätts för såddfinansiering. Dessa
medel föreslås bli fördelade ut till länen av
Nutek och användas där behovet är störst
dvs. inom storstads- och universitetsregio-
nerna. Glesbygdslänen skulle med det försla-
get tappa delar av det anslag som avsatts just
för att hjälpa de mest utsatta områdena. Det-
ta kallar länsstyrelsen en omvänd regional-
politik.

Inom länet pågår ett arbete med att för-
söka starta en s.k. kreditgarantiförening, när-
mare bestämt i Vuollerim.

Länsstyrelsen ser det som angeläget att de
regionala Almi-bolagen får finnas kvar. Lönn-
qvist föreslår i sin utredning att de regionala
Almi-bolagen inte bör tilldelas fler myndig-
hetsuppgifter. Det blir tydligare om länsstyrel-
serna får fortsätta att vara Nuteks förlängda
arm för den statliga stödhanteringen.

Sparbanken Nord
Erik Hägglöv
Intervjun gjord 26 nov 2002

Erik är VD för Sparbanken Nord sedan ca 1,5
år. Han har en lång erfarenhet av bankens ar-
bete även innan han blev VD. Sparbanken
Nord är en s.k. fristående sparbank med ett
samarbetsavtal med Föreningssparbanken. I
grunden är det den gamla Piteå Sparbank
som genom senare års fusioner med andra
fristående sparbanker och övertagna För-
eningsbanker nu bildar den nya Sparbanken
Nord. Bankens geografiska område täcker 6
av länets 14 kommuner och inom området
bor ca 85.000 personer. De har 13 lokala bank-
kontor.

Erik pekar på den problematik som finns
inom storbankerna med centralistisk syn på
bl.a. kreditgivningen. Det medför att det idag
kan vara mycket svårt att rekrytera chefer till
lokala bankkontor. Det finns liknande vilja till
centralistiskt synsätt i diskussionerna om till-
växtavtalen vilket ger fokus på städerna och
mindre förståelse för landsbygd och mindre
orter.

Han menar att det är viktigt för Sparbanken
Nord med ett annat synsätt. ”Vi är i symbios
med regionen”. De har ett nära samarbete
med Norrlandsfonden och de vill vara med
tidigt i beslutsfasen när det gäller nya sats-
ningar och företagsidéer. Vem har kompeten-
sen? Var finns ett styrelseproffs att ropa in?
Det gäller för banken att vara med i samtalen
och skaffa sig information. Ett exempel på en
nysatsning där Sparbanken varit aktiv är den
utökade verksamheten vid Musikhögskolan i
Piteå.

65% av utlåningen går till SME, små och
medelstora företag. Sparbanken Nords ut-
låning till dessa företag ligger på en volym
som sammanlagt är större än hela Almis ut-
låning i Sverige.

I många fall är pantens värde låg medan
mjukvarans värde är hög. I sådana områden
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som Jokkmokk och Gällivare är banksäker-
heten i fastigheter mycket begränsad. Här
måste andra bedömningar göras och då spe-
lar personen och företagsidén en mycket
större betydelse. Det finns en uttalad vilja att
banken skall vara kvar i just det område där
de finns idag och därmed måste de finna for-
mer att tillgodose det behov som kunderna
har.

Det finns en decentraliserad kreditgivning
inom banken där de lokala kontoren har rela-
tivt stora kreditlimits att arbeta inom. Man
tillåter att andra saker än traditionella panter
ligger som säkerhet för lån. Ett exempel är
långsiktiga kommersiella avtal. Investeringar
i anslutning till alla de biltestanläggningar
som finns inom området är exempel på så-
dana objekt.

Banken har påbörjat ett projekt som de
kallar ”samtal för framtiden”. Det är banken,
kommunen och företag som inbjuds att sam-
tala och diskutera framtidsfrågor i ett infor-
mellt klimat. Bl.a. diskuteras ledarskap inom
regionen i en vid bemärkelse. En person inom
banken får arbeta med detta på halvtid. Han
skall försöka medverka till att bryta gränser
och att se möjligheter.

Banken har uttalat att 5% av vinsten skall
gå åter till ”regionen”. Det ger möjligheter att
engagera sig med stöd till lokala utvecklings-
projekt, t.ex. Glommersträsk.

Banken måste själv ha en finansiell kompe-
tens och det måste finnas en nära kontakt
med kunderna. ”Kundbordet skall vara utsli-
tet”, avslutar Erik Hägglöv.

Piteå kommun
Erik Persson
Intervjun gjord 26 november 2002

Erik Persson är Näringslivschef i Piteå kom-
mun. De har ett sk Tillväxtkontor som är di-
rekt underställt Kommunstyrelsen. Denna
organisation har funnits i 6 år.

Det finns en god anda för företagande inom
Piteå kommun och det görs flera stora sats-
ningar nu. Ett exempel är den utbyggnad som
sker på musikhögskolan och den närbelägna
företagsbyn, Acusticum. Ett annat är Fulu-
näsets Företagsby.

Andra satsningar som pågår är att skapa
en mötesplats inom turism, musik och media
med målsättning att bli en nationell s.k. nod
för KK-stiftelsen. Ett Akademiskt Mediecentra
har nyligen startats med kvalificerade utbild-
ningar, bl.a. av s.k. upplevelseproducenter.
Framnäs folkhögskola är också en strategisk
resurs i utvecklingsarbetet liksom uppfinnar-
föreningen.

Som en av förklaringarna till allt detta posi-
tiva nämns en stor politisk enighet om bety-
delsen av dessa satsningar. Det ger ett klimat
som tillåter strategiskt arbete med kontakter
och idéer.

Vid SLU:s försöksanläggning vid Öjebyn
utanför Piteå pågår diskussioner om att ut-
veckla den till att mer profilera landsbygdsut-
veckling i ett nära samarbete med de andra
länderna inom Nordkalotten.

Angående kapital så är det ett problem i
det initiala skedet. Det saknas ”Substral”, en
initial ”planka”. Alla vill komma in senare.
Bankerna är ofta mycket ”njugga” i startske-
det. Här önskas en mer självständig bedöm-
ning från bankerna. De har en tendens att allt
för mycket förlita sig på Almis och Norrlands-
fondens bedömningar. Detta är egentligen
inte ett landsbygdsproblem utan det berör
alla områden.

Ett landsbygdsproblem är möjligheten att
erbjuda bra säkerheter. Eftersom fastigheter-
nas värde är låga i inlandet blir det ofta pro-
blem med att erbjuda säkerheter där. Här be-
höver det utvecklas andra lånemöjligheter.

Erik kan se att ett lokalt riskkapitalbolag
där banker och storföretag samverkar kring
finansiering kan vara värt att pröva. Affärs-
änglar kan vara ett annat alternativ i vissa
lägen. Kommunen har utrett frågan. Inom Pi-
teå kommun finns det en vilja att lösa en del

Kapital för landsbygdsföretagare



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:4, 2003

22

frågor självständigt; egen sparbank, eget för-
säkringsbolag, egen OK-förening, m.m. Kan-
ske ett lokalt riskkapitalbolag skulle vara en
naturlig fortsättning.

När det gäller en sk kreditgarantiförening
ser Erik helst att det bildas en gemensam för
hela länet.

Hushållningssällskapet Norr-
botten
Mats Fabricius
Intervjun gjord 27 november 2002

Mats arbetar som företagsutvecklare inom
länet med prioritet för företag på landsbyg-
den. Många av företagen är lantbruksföre-
tagare men en mycket stor andel handlar om
annat företagande, såsom turism, hantverk,
tillverkning, förädling m.m. Det finns många
företag som investerar och som satsar just
nu.

Inom jordbruket sker det stora investering-
ar inte minst på mjölkproduktion. Norrbotten
är det län som för närvarande har flest inves-
teringar i mjölkrobotar i landet.

Mats kommer in i företagen i olika skeden.
Ibland finns en långvarig kontakt etablerad
genom årliga bokslutsgenomgångar eller lö-
pande budgetavstämningar. Då sker det sam-
tidigt en löpande diskussion om företagets
fortsatta planer och eventuella investeringar.
Det kan leda till kalkyler och investeringsbud-
get och nya samtal. I detta läge sker ofta ett
nära samarbete med någon av Hushållnings-
sällskapets övriga rådgivare, t.ex. byggnads-
rådgivare.

I andra fall kommer Mats in i ett skede när
företagaren börjar planera för en investering
och har behov av samtal om affärsidé, plane-
ring, finansiering m.m.

Oavsett skede i investeringsfasen så prio-
riterar Mats att samtalen sker ute hos företa-
garen för att vara i dennes hemmiljö. Det blir
ett möte som är mer på företagarens villkor

och dessutom ger det en kontakt med andra
familjemedlemmar, som i dessa företag oftast
är starkt involverade.

Mats påtalar en del problem för mindre
företag att komma åt tillräcklig finansiering.
Bankernas kunskaper om ”udda” företagsidé-
er är begränsad. Behov av att låna begränsa-
de summor kan rentav göra det svårare.
Handläggarna är mer inkörda på etablerade
företag som, när de investerar, har stora låne-
behov. Vid dessa situationer kan nätverket
runt företagaren ha stor betydelse. En nära
kontakt med företagsutvecklaren som i sin tur
har etablerade kontakter med handläggare på
länsstyrelse, Almi och bank kan underlätta
samtalen om finansiering.

Enterprise Jämtland
Torbjörn Rinzen
Ingrid Mars
Intervjun gjord 14 november 2002

Torbjörn arbetar inom ett konsultföretag som
heter Avans och är projektledare för ett EU-
projekt, Enterprise Jämtland, som nyligen
gått från förstudiefasen till inledningen på ett
större projekt. Ingrid Mars arbetar för LRF
och är ledamot i projektets styrgrupp.

Enterprise Jämtland är ett företagarinitia-
tiv för arbete med tillväxt och utveckling. Det
är ett samarbete mellan flera aktörer såsom
Företagarna, FR, Trångsviksbolaget, LRF,
Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och
Deloitte & Touche. Därtill samverkar de med
bl.a. länsstyrelsen, kommunförbundet, lands-
tinget, bankerna, Almi, Mitthögskolan och
kommunernas näringslivskontor.

I förstudien har ett antal problemområden
identifierats;

– svårt att hitta riskvilligt privat kapital
– beslutsunderlagen för investeringar

måste förbättras
– såddfinansiering för förädling av affärs-

idén saknas.
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– den offentliga finansieringen behöver
mötas med mer privat medfinansiering

–  för få kvinnliga entreprenörer

En slutsats av förstudien är att entreprenörerna
– känner sig ensamma i processen
– skadas av en utdragen process i föräd-

ling av företagsidén
– har brist på kunskap och kapital

Projektet syftar till att skapa en funktion för
att hjälpa nya affärsidéer från idé, genom
såddfasen och fram till etablering. Organisa-
tionen skall bestå av två separata nätverk
som arbetar nära varann och som består av
förädlingsföretag och affärsänglar.

Torbjörn och Ingrid poängterar att projek-
tet har som mål att se till hela den svåra inle-
dande processen. Genom att aktivt knyta till

sig andra tillväxtföretag och privata entrepre-
nörer vill de få en ökad tyngd i bedömningar-
na av affärsidéer, ”De flesta företagsidéer prö-
vas inte av marknaden utan av offentliga
tjänstemän”. I projektet vill de få ett närmare
samarbete mellan de offentliga stödformerna
och de privata intressen som finns i form av
såväl kunskap som kapital.

På frågan om det inte finns en risk att eta-
blerade företag kan riskera att ”stoppa” nya
konkurrerande idéer svarar de att det kan
undvikas genom att hela tiden blanda intres-
senter med olika bakgrunder och inriktningar.

Projektet påbörjas hösten 2002 och kom-
mer att drivas fram t.o.m. 2004.

Referens (Företagarnas Riksorganisation Jämt-
land, 2002)
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Lokal nivå

Handelsbanken Hoting
Marianne Rulander
Intervjun gjord 13 november 2002

Marianne är chef för det lokala bankkontoret
i Hoting. Kontoret ligger under region Umeå
medan stora delar av övriga Jämtlands län till-
hör Östersund och ligger inom region Gävle.

På kontoret finns tre medarbetare och det
finns en lokal styrelse. Den är mer att anse
som vägledande och kontaktskapande för
den har ingen formell beslutsrätt. Besluten
tas av kontorschefen själv.

I Hoting finns ett välkänt bilföretag; Ivars
Bil, under många år etablerat som en stor för-
säljare av Mercedes. När generalagenten kräv-
de flyttning av huvudkontoret och försäljning
till Sundsvall sade Ivars Bil upp avtalet med
Mercedes och började istället sälja BMW. Det
syntes snabbt på vägarna i och runt Hoting
att Ivars Bil bytt märke.

Marianne berättar ovanstående som ett
exempel på hur många företagare resonerar i
området. Platsen är viktig för verksamheten
och företagandet är nära kopplat till familjen
och bygden i övrigt. Det är i den verkligheten
som banken skall verka. Det gäller att aktivt
följa bygdens utveckling. Hon kan konstatera
att det under en fyraårsperiod nystartat mel-
lan 18 och 20 företag.

Det gäller ofta att möta de negativa be-
skrivningar som görs. Ibland känns det som
om parter på regional nivå har svårt att ta till
sig positiva signaler från dessa bygder. De är
inte alltid så intresserade.

Ett företag hade ett lånebehov på 500.000
kr. Traditionell banksäkerhet i form av pant i
fastigheten kunde värderas till 300.000.
100.000 blev osäker pant och resterande

100.000 får betraktas som blankokredit. I det
exemplet blev bedömningen av företagsidén
och framförallt personerna bakom helt av-
görande. Här hade Marianne under en längre
tid följt personernas inflyttning, planer och
kontakter med kommun, länsstyrelse m.fl.
Det ledde till ett positivt kreditbeslut.

Fastighetspriserna ligger lågt i området.
Genomsnittspriset för en villa ligger på ca
260.000 kr. Bottenlån kan beviljas på 75% av
köpeskillingen och ett topplån upp till 100%.

Även här gäller det att se till personerna
bakom investeringen. En familj som flyttar in
från ex. Sundsvall kan sänka sina boendekost-
nader rejält men kan ändå ha möjlighet att
behålla sina inkomster. Även med ökade bil-
kostnader blir den samlade familjeekonomin
bättre. Det måste banken beakta innan den
avslår en låneansökan till bostadshus. En så-
dan bedömning kan mycket väl leda till att
banken beviljar ett lån, som ligger över nor-
mal banksäkerhet.

Som lokal bankchef har man ett samlat re-
sultatansvar för kontoret. Det finns krav på
resultat och det bör uppfyllas. Lånebeslut får
tas upp till en given kreditgräns och däröver
tas beslutet på regionkontoret i Umeå. Bered-
ningen av ärendet sker dock fortfarande av
den lokala bankchefen. Det är få låneärenden
som går vidare till regionnivå. De som gör det
brukar ändå gå igenom enligt Mariannes ur-
sprungliga bedömning.

Banken är engagerad i olika bygdeutveck-
lingsprojekt, bl.a. ett EU-projekt som heter
”Bygdens Framtid”. Några av deltagarna star-
tade redan för tio år sedan Sveriges första
kooperativa äldreboende som sedan har följts
av ytterligare ett. Projektet leder nu utbild-
ningar för invandrare med utländsk vårdut-
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bildning för att dessa skall få legitimation för
arbete inom bl.a. äldreomsorgen.

Ett problem för expansion är tillgång på
bostäder och det finns kritiska synpunkter på
kommunens agerande när det gäller rivning
av hyreslägenheter. Ett företag sökte aktivt
efter övernattningsutrymmen för en expan-
sion av sin kursverksamhet. De tomma lägen-
heterna var ett utmärkt alternativ till nybygg-
nation. Genom de beviljade statsbidragen var
det kortsiktigt mer fördelaktigt för kommu-
nens bostadsbolag att riva lägenheterna.

Det finns flera spännande företagsetable-
ringar på gång i området. I olika samman-
hang, t.ex. på möten med Företagarna, hand-
lar det om att våga peka på positiva resultat.
Det påverkar i sin tur viljan att våga satsa på
både företag och boende. Banken vill medver-
ka även i det arbetet.

Marianne konstaterar slutligen att kontoret
inte haft några kreditförluster under hennes
nästan 5 år som bankchef i Hoting.

Fjällgården, Åkersjön
Kent Halvarsson
Intervjun gjord 14 november 2002

Kent äger och driver tillsammans med sin fru
Anette, Fjällgården. Det ligger i direkt anslut-
ning till ett mindre samhälle, Åkersjön, som
ligger ca 8 mil nordöst om Krokom och ca
10,5 mil från Östersund. Fjällgården har under
senare år specialiserat sig allt mer på turister
som vill uppleva fjället och naturen på snö-
skoter. Det finns plats för ca 50 övernattande
på hotellet med tillgång till restaurang och
bar. Därtill kan boende i intilliggande hus och
hytter förmedlas.

Hotellet har funnits under många år och
har ägts av Kent och Anette sedan 1986. Båda
har sin släkt boende i området och särskilt
Anette har starka familjeband till orten.

De har under drygt ett år planerat för en
om- och tillbyggnad av anläggningen. Det

handlar om att skaffa fler rum och att skaffa
bättre utrymmen i köket samt inte minst att
förbättra ventilation och uppvärmning. Läns-
styrelsens handläggare av regionalstöd har
besökt anläggningen och har tagit ett positivt
beslut om stöd. Även kommunens företags-
ansvarige har uttalat sig positivt om planerna.

Kontakter med banker har dock inte varit
lika positiva. Såväl Handelsbanken som För-
eningssparbanken ställer sig tveksamma till
att bevilja lån. Det kommer olika argument för
deras ställningstagande. Några av dem är
”Det är ute med fjällpensionat. Det skall var
hotell nära skidliftar och närmare Åre nu-
förtiden” eller ”Bygg inte om – bygg nytt”.

Kent Halvarsson har under hela innehavs-
tiden haft ett deltidsarbete inne i Östersund.
Det arbetet är säsongsbetonat och kan därför
anpassas till hög- och lågsäsong på hotellet.
Det har varit och är en form av trygghet för
att klara en jämn försörjning under hela året.
I diskussioner med bankerna har Kent för-
stått att de istället ser det som något negativt.
De har uttryckt: ”Om inte du själv vågar tro på
heltid, hur skall vi kunna våga tro på en hel-
hjärtad satsning från din sida?”

Intresset för snöskoteråkning ökar hela ti-
den och mycket arbete har lagts ner på att
ordna skoterleder i nära samarbete med andra
fjällintressen. Flera hotell och pensionat sam-
verkar med den lokala skoterklubben för att
hitta regler och former som samverkar med
naturintressen och de vanliga skidlederna.
Kent tycker det utvecklas bra och ser stora
möjligheter till expansion. Han ser snarare en
fördel i att inte ligga så nära Åre utan det här
tillgodoser andra intressen som här kan få
mycket större utrymme.

Den negativa inställningen från bankerna
tär på framtidstron och minskar engagemang-
et för verksamheten. Det finns en gräns för
hur mycket motvind man orkar arbete i, säger
han. Han försöker sätta sig in i hur bankerna
resonerar. Om han inte får låna till sina planer
finns det inte stora möjligheter att fortsätta
utan då säljs anläggningen. En ny köpare kom-
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mer antagligen in utifrån och kommer också
att ha investeringsplaner. Möjligheterna för
en ny köpare att snabbt komma in i den eta-
blerade samverkan som finns med företag
och befolkning i området kan vara begränsa-
de. I alla fall kommer det att behövas en start-
sträcka. Det leder till ytterligare kapitalbehov.
Antingen är lösningen att det är en företagare
med ett stort eget kapital eller en person som
har bättre bankkontakter. Kent funderar vida-
re: ”Är det så att bankerna inte vill satsa alls
på liknande anläggningar utan de får dö ut
eller finansieras av annat kapital? Eller är det
så att de tror mer på externa företagare som
har ’snyggare’ företagspresentationer?”

Kent ser ett problem för bygden i övrigt
också med bankernas inställning. Företagare
med rötter i bygden borde ses som mer sta-
bila och mindre lättrörliga än andra företaga-
re. Det borde vara ett plus och inte ett minus
vid bedömningen. Han är mån om att hitta
samverkan med andra företagare och vill ock-
så ha ett ökat samarbete med alla de privata
fritidshus som finns i området. Det finns en
stor potential i att förmedla hus för vecko-
uthyrning. Det ger extra inkomster för fritids-
husägarna och det ger ökat underlag för såväl
affär som för hans egen restaurang- och pub-
verksamhet.

Till saken hör att Fjällgården har ett förflu-
tet med några konkurser bakom sig. Det har
dock skett före nuvarande ägares tillträde
och det är nu nästan 16 år sedan. ”Vi borde ha
bevisat att vi tror på den här anläggningen
efter alla dessa år”, avslutar Kent.

Bergnäsets Bageri AB, Luleå
Roland Niska
Intervjun gjord 27 november 2002

Roland driver sitt bageri sedan 8 år. Det ligger
ca 2 mil utanför Luleå centrum. Han har sina
rötter i Övertorneå där han tidigare drivit
företag. Företaget sysselsätter för närvarande

ca 6 medarbetare. De tillverkar bröd, såväl
mat- som kaffebröd, och har egen distribution
ut till kunder.

I nuläget står företaget i utveckling av nya
produkter. De har deltagit i ett projekt som
drivs av Hushållningssällskapet med stöd
från Näringsdepartementet; ”Mat som utveck-
lingskraft”. Där har en grupp företagare fått
möjlighet att arbeta med produktutveckling.
Roland har utvecklat en produkt av typ ”fast
food”. En produkt som kan ätas varm eller kall
och som är ett alternativ till lunchrätt eller
mellanmål.

Hittills har de största kostnaderna legat i
egen arbetstid. En del konsultkostnader, bl.a.
för marknadsundersökning har finansierats
inom projektet. Om planerna skall förverk-
ligas kommer det att krävas investeringar i
maskinutrustning, paketering och marknads-
föring. Troligen leder det även till anställning
av mer personal.

Företaget är familjeägt och Roland betonar
att det ger utrymme för att tänja på arbetsin-
satsen. ”Vi får själva arbeta ännu fler timmar
tills dess att vi ser om det bär.”

Genom sina tidigare verksamheter på an-
nan ort så finns det redan en etablerad bank-
kontakt på den platsen. Den har behållits
även om det är ett stort avstånd. Den person-
liga servicen är avgörande betonar Roland.
Det går att få kredit beviljad efter en telefon-
kontakt. Det skulle vara omöjligt med en ny
bankkontakt på den nya orten. Han har tagit
en del kontakter för att undersöka möjlig-
heten att byta till en närbelägen bank men ser
i nuläget inget bra alternativ.

Roland vill betona en annan aspekt för
möjligheten till expansion. Det är den ökning
av svartjobb som han ser runt om sig. Nya
företag etableras med ett minimum av an-
ställd arbetskraft. De producerar liknande
produkter som han själv och har minst lika
stor produktion. Däremot så redovisar de inte
mer än 1–2 anställda. Det ger en osund kon-
kurrenssituation för de företag som ställer
upp på samhällets spelregler. En hårdare kon-
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troll skulle ge bättre förutsättningar för de
företag som vill vara seriösa.

Bjurträsk; Norrbotten
Ted Petersson
Intervjun gjord 27 november 2002

Ted övertog föräldragården 1990 efter att
själv har arbetat i företaget under ett antal år.
Han är utbildad elektriker och har även arbe-
tat som elinstallatör under flera år. På gården
har bedrivits mjölkproduktion under mycket
lång tid.

Planerna på en förändring har funnits
länge och företagsutvecklaren har varit med
i dessa diskussioner under de senaste åren.
Första steget var generationsväxlingen. Där-
efter gjordes en nybyggnad av ladugård med
ökat antal kor och med möjlighet till bättre
arbetsmiljö. Investeringen gjordes i två steg
med ladugårdsbygget först och med installa-
tion av en mjölkningsrobot därefter.

Investeringen har kunnat ske genom en
mycket omfattande planering. Stor tid har
lagts ner på upphandling för att finna bra pro-
dukter till ett fördelaktigt pris. Finansieringen
har lösts genom investeringsstöd från läns-
styrelsen och lån från bank. Därtill egen finan-
siering genom mycket eget arbete och en del
uttag från skogen.

Lånefinansieringen kunde ordnas mycket
tack vare beslut om investeringsstöd. Utan
det hade troligen inget lån beviljats. Det var
på länsstyrelsen som den egentliga bedöm-
ningen av kalkylerna gjordes. Deras bedöm-
ning låg till grund för bankens beslut. Fastig-
hetens pantvärde bedömdes därefter vara till-
räcklig för att kunna bevilja lånet. I den här
dialogen har företagsutvecklaren varit nära
inblandad.

Ted är relativt nöjd med hanteringen av fi-
nansieringen i nuläget. Han ser vissa problem
med att banken så starkt lutar sig mot läns-
styrelsens bedömning. Han kan även se even-

tuella problem framöver om det behövs ytter-
ligare expansion och om rörelsekapitalet be-
höver höjas p.g.a. inkörningsproblem med
den nya tekniken. Nu kan inte mer investe-
ringsstöd beviljas beroende på minimis-reg-
lerna (maximalt stöd 800.000 kr). Banken
måste då själv göra kreditbedömningen.

Sjulsmark Norrbotten
Peter Marklund
Intervjun gjord 27 november 2002

Jordbruksföretaget ägs och drivs av Peter
Marklund sedan 1990. På gården har stora
investeringar skett under de senaste åren. Ny
ladugård med plats för ca 90 kor stod klar
2000.

Under 2001 påbörjades en utbyggnad samt
installation av en mjölkningsrobot. Den inves-
teringen stod klar under sommaren 2002 och
höll vid besöket på att intrimmas.

Den senaste investeringen kommer troli-
gen att innebära att företaget kan drivas med
en person mindre som anställd.

Peter ser investeringarna som en absolut
förutsättning för att kunna vara kvar som lant-
bruksföretagare. Produktionen måste vara
optimal och kunna ske så rationellt som möj-
ligt. Han betonar att den sociala delen har
betydelse. Det finns en grupp lantbrukare
inom ett relativt nära område som har myck-
et samarbete och som också umgås en del
privat. De har maskinsamverkan och de har
träffar och resor där de delar erfarenheter
och utvecklar kompetens. Utan den delen
hade knappast viljan att expandera varit lika
stor.

Banken har ställt upp på de investeringar
som har gjorts men länsstyrelsen har först
tagit beslut om investeringsstöd. Den sista
investeringen fick ske utan stöd från länssty-
relsen vilket kunde göras tack vare en relativt
stor fastighet med en skog som har högt pant-
värde.
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Peter hade gärna sett en ökad konkurrens
mellan bankerna. Som det är idag har de i
princip delat upp länet sig emellan och inom
det området finns egentligen enbart ett alter-
nativ att förhandla med. Därmed blir det näs-
tan enbart en diskussion om lån kan beviljas
medan villkoren på räntor och amorteringar
i liten utsträckning är förhandlingsbara.

Landsbygdsutvecklare,
Krokoms kommun
Hans Öhrberg
Intervjun gjord 14 november 2002

Hans arbetar som landsbygdsutvecklare i
Krokoms kommun. I den rollen har han som
huvudsaklig uppgift att stimulera till och un-
derlätta för ett ökat företagande på landsbyg-
den.

En viktig del i arbetet är att leda det EU-
finansierade ramprojektet för landsbygds-
utveckling. Inom det kan lokala grupper och
organisationer söka projektstöd för att ut-
veckla idéer och förslag för bygdens utveck-
ling. Även företag kan söka stöd inom vissa
givna regler. Det kan vara medel till förstudier
eller inledande utredningar, t.ex. marknads-
undersökningar.

Stöden kan inte ”läggas ovanpå” andra
stöd som ex. landsbygdsstödet utan skall av-
se särskilda insatser. Det ger möjligheter att
lämna stöd i ett tidigare skede och till annat
än vad som traditionellt uppfyller kraven för
landsbygdsstöd. Tillgängliga medel är dock
starkt begränsade.

I projektet finns en styrgrupp som består
av fyra politiker från kommunstyrelsens pre-
sidium med kommunalrådet som ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar slutgiltigt om
medel till delprojekten efter diskussion i pre-
sidiet. Dialogen med politikerna ger utrymme
för att informera varandra om vad som hän-
der i kommunen och det är inte självklart att
den informationen kommit fram annars.

Det finns ett behov hos företagen med en
samtalspartner som kan föra ”breda diskus-
sioner”, dvs. inte enbart behandla den speci-
fika stödfrågan utan diskutera helheten, så-
som affärsidén, familjesituationen, finansie-
ring, boendet, marknaden, m.m. Dessa dis-
kussioner behöver föras ute hos företagen för
att de skall dels ta sig tid, dels känna sig på
hemmaplan. Utifrån sådana diskussioner kan
det komma många bra tankar om fortsatta
steg mot en utvecklat företagande.

Hans intygar att finansieringen ofta är ett
problem för dessa mindre företagare på lands-
bygden. Fusion mellan bankerna och färre
antal lokalkontor har lett till sämre lokalkän-
nedom hos personalen. Lokalkontoren är
starkt kopplade till ett regionkontor inne i
Östersund eller till ett centralkontor på annan
ort. Det här upplevs ofta som att bankerna får
allt sämre möjligheter att bedöma de lokala
förutsättningarna, företagsidén och företaga-
ren. Bankernas lägre kreditvilja tillsammans
med sämre lokal självständighet är negativt
för boende och företagande i glesbygden.

Det är ganska vanligt att bankerna ställer
krav på att länsstyrelsen först skall bevilja
statligt stöd och sedan att kommunen beviljar
stöd för att de skall gå med på krediter. Kom-
munen har vissa möjligheter att göra det
inom ramen för s.k. bygdeavgiftsmedel men
tillgången är ytterst begränsad. Hans hade
gärna sett att de lokala bankkontoren i större
utsträckning själva kunde göra sina bedöm-
ningar och utifrån det bevilja lån.
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Reflektioner

Under arbetets gång har det kommit fram
många olika fakta. Genom studier av litteratur
och genom att lyssna på debatter i ämnet har
många aspekter belysts. Intervjuerna har gett
värdefulla perspektiv på frågeställningarna.
Denna förstudie ger varken tid eller utrymme
för en fullödig redovisning av alla dessa olika
fakta, aspekter och perspektiv. Jag väljer istäl-
let att kortfattat redovisa några personliga
reflektioner kring landsbygdsföretagares pro-
blem med kapitalförsörjning. Avslutningsvis
lämnar jag några förslag till åtgärder för fort-
satt arbete.

Terminologi
Inom ämnesområdet ”kapitalfrågor” används
en mängd facktermer. I litteraturen finns det
en hyfsat bra indelning och definition av vad
olika termer står för. I vardagen upplever jag
starkt att det inte är lika enkelt. När en före-
tagare uttrycker att han har haft problem
med att skaffa kapital till sitt företag så kom-
mer oftast frågan; ”vilken typ av kapital?” Är
det riskkapital som han menar? För de flesta
företagare, i alla fall de mindre, så upplevs
kapital som de behöver låna externt som en
risk. Svaret på frågan blir därför: ”ja, det är
riskkapital”. Problemet är att de som lånar ut
kapital ser det på ett helt annat sätt. Om den-
ne företagare vänder sig till ett bolag som
skall bedöma möjligheten till att bidra med
riskkapital så visar det sig ganska snabbt att
det inte alls är riskkapital han är i behov av
utan istället ett konventionellt banklån. I bäs-
ta fall får företagaren en vänlig hänvisning till
lämpligare finansiär. I sämsta fall får han ett
avslag på sin begäran utan hänvisning till an-
nan finansiär.

Min erfarenhet av arbetet med denna för-
studie är att det i flera fall finns stora risker
för att låneärenden hamnar ”mellan stolarna”.
Företagaren är t.ex. i behov av kapital till sin
investering för en expansion. Banken gör be-
dömningen att de kan medverka med ett be-
gränsat belopp p.g.a. för lågt värde på panten.
De anser att resterande behov bör täckas ge-
nom andra, t.ex. Almi, företagsstöd från läns-
styrelsen eller rent riskkapital. Riskkapital-
bolaget gör en strikt bedömning och anser
inte att det finns något riskkapitalbehov alls.
Almi gör en affärsmässig bedömning och an-
ser att investeringen är vettig och att kalkylen
ser så bra ut att investeringen bör finansieras
av banken helt och hållet. Mitt i detta står
företagaren, oftast mer än fullt upptagen av
att hålla igång befintlig produktion samtidigt
som han har huvudet fullt av sina planer på
expansion.

Min reflektion är att det behövs en tydlig
dialog med företagaren. En större vilja att
verkligen lyssna på företagaren och först där-
efter bestämma art och omfattning av före-
tagarens kapitalbehov. Exemplet visar även
på behovet av en samtalspartner för företaga-
ren. Affärsutvecklare som är fristående från
kreditgivare kan vara en lösning. En annan är
att de rådgivare som kreditgivarna har, verk-
ligen lyssnar in kundens behov och därefter
tar på sig en mäklarfunktion vilket kan inne-
bära att företagaren hänvisas till en helt an-
nan kreditgivare. Vi skall inte begära att före-
tagaren själv, i varje fall inte de allra minsta,
skall ha en klar definition av sitt kapitalbehov
och en tydlig bild av alla olika alternativ be-
träffande finansiering som finns på markna-
den.

Kapital för landsbygdsföretagare
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Rätt bransch och rätt plats
Vid samtal och i debatter framförs många på-
ståenden om vad som är tillväxtbranscher
och vilka områden i Sverige som är tillväxtom-
råden. Dessa diskussioner tycks ha stor på-
verkan på möjligheten att beviljas krediter. De
företagare som inte anses tillhöra dessa bran-
scher och som inte heller ligger inom ett s.k.
tillväxtområde upplever problem med att få
tillgång till kapital. Det gäller särskilt de före-
tagare som redan har en viss omfattning på
sin verksamhet. De har därmed använt det
mesta utrymmet för s.k. traditionella krediter
och söker nu i ett expansivt skede efter kre-
ditgivare som kan lämna mer riskbenägna
krediter. Många företagare inom skogsbran-
schen pekar på liknande exempel. De anser
att de inte ens får komma till tals med kredit-
handläggarna. Det har skett en nationell be-
dömning som inte ger handläggande personal
utrymme för egna affärsmässiga bedömning-
ar.

Min reflektion är att det finns en skillnad i
dessa bedömningar mellan olika kreditgivare.
Lokalbanker med chefer, som har goda kun-
skaper om det lokala näringslivet och som
har frihet att ta egna kreditbeslut tycks lätta-
re kunna se till det enskilda företaget och före-
tagaren. Eller som en bankchef uttryckte det
”Vår affärsidé är att finnas här i området. Då
skall vi också bevilja krediter till dem som vill
bo och verka här”.

I större organisationer finns det en tendens
till att i första hand lyssna på centrala direk-
tiv om framtidsmöjligheter. Det påverkar di-
rekt bedömningen av pantvärde och potential
för tillväxt. Detta leder till stora krav på hand-
läggarna att visa självständighet och förmåga
att göra individuella bedömningar av ansök-
ningar om krediter.

En ytterligare reflektion är att de stora kre-
ditförluster, som följt i spåren av fastighets-
krisen och senare även IT-bubblan, delvis kan
förklaras av dessa ”kollektiva” bedömningar
av vad som anses vara rätt bransch och rätt

plats. Investeringar inom vad som ansågs
vara ”rätta” branscher beviljades möjligen
krediter efter mindre noggrann bedömning av
säkerheten eller företagaren.

Personligt engagemang
Inom en och samma bank, om än på olika kon-
tor, så har jag fått följande kommentar från
den lokala bankchefen.

Den ene säger:  ”Jag har en kreditlimit för
kontoret att följa och den är låg. Därför stäm-
mer jag av alla kreditbeslut med huvudkonto-
ret för att säkerställa att jag ligger rätt. På så
sätt blir det lättare att få igenom också de
beslut som ligger över limit.”

Den andre säger: ”Jag tar kreditbesluten
här inom den limit jag har. De som går över
limit bereder jag här, lägger förslag till beslut
och kollar upp före beslut om det ligger rätt.
Än har jag inte fått nej.

Samma personer uttrycker sig också på
följande sätt: ”Som lokal bankchef har jag
mycket små möjligheter att fatta beslut i loka-
la låneärenden”

Den andre säger: ”Som lokal bankchef har
jag stor frihet att fatta beslut i lokala låneären-
den”

Svaren säger i sitt huvudbudskap samma
sak men de signalerar olika förhållningssätt
till den egna självständigheten gentemot det
överordnade region- eller huvudkontoret.
Min erfarenhet av samtal med företagare är
att det är just detta förhållningssätt som de
upplever så avgörande för att få den dialog
som de efterfrågar. Ett nej från bankchef num-
mer två som självständigt gjort sin bedöm-
ning kommer troligen att accepteras på ett
helt annorlunda sätt än ett nej från bankchef
nummer ett som troligen hänvisar till huvud-
kontorets bedömning. Sannolikheten att före-
tagare Persson får ett positivt svar från bank-
chef nummer två upplevs som betydligt högre.

I en tid av ökad storlek på bankerna är be-
hovet av ett ökat personligt engagemang

L. Berndtsson
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stort. Möjligheten att sätta sig in i enskilda
företagares situation och förhållanden är av-
görande för en fullvärdig kreditbedömning.
När samtidigt de lokala bankstyrelserna mins-
kar i omfattning eller försvinner helt blir den
personliga förmågan till platsbundna bedöm-
ningar avgörande för de företag som vill ex-
pandera i området.

Synsätt
Vid förmånen att få träffa personer som arbe-
tar inom samma bransch men med olika upp-
gifter och med olika arbetsgivare får man
höra intressanta uttryck som kan uppfattas
som direkt motsägelsefulla. Ett sådant exem-
pel är

”Det finns hur mycket riskkapital som helst
– det saknas företagsidéer” (citat från person
inom riskkapitalbranschen)

”Det finns hur mycket företagsidéer som
helst – det saknas riskkapital” (citat från per-
son inom Företagarna)

Det intressanta är att dessa personer ut-
tryckte det som de verkligen också trodde på.
De var övertygade om att det var just så som
de sade. Båda var därmed klara med analysen
och förväntade sig att insatserna skulle sättas
in på att lösa det problem som de hade kom-
mit fram till. Den ene önskade insatser för att
få fram fler bra företagsidéer och den andre
önskade ökad tillgång på riskkapital.

Min reflektion är att det primärt behövs en
satsning på ökad medvetenhet om komplexi-
teten av problemen. När fler inblandade par-
ter och personer har mer likartade synsätt så
är det lättare att få genomslag för och effekt
av nya insatser.

Ett annat exempel är följande citat från en
banktjänsteman:

”Hellre en bra entreprenör med en halvbra
företagsidé än en bra företagsidé med en
halvbra entreprenör”.

Det uttalandet kan delvis kopplas till reflek-
tionen om rätt bransch och rätt plats. Det

finns en stor risk att bra entreprenörer stop-
pas p.g.a. av att de anses vara i fel bransch
eller att de bedriver verksamheten på fel
plats. Entreprenören kanske har den trygghet
och uthållighet, som krävs för att utveckla sin
företagsidé, därför att han kan bedriva den på
just den plats han valt.

Citatet ovan visar samtidigt på en insikt
hos banktjänstemannen om behovet av indi-
viduell bedömning. Idén kan verka galen men
ihop med rätt person kan det bli utmärkt. Ut-
rymmet för sådana bedömningar förefaller ha
minskat hos många kreditbedömare under
senare år.

Öka stöden – minska stöden
Följande citat uttalas av personer inom en av
företagens intresseorganisationer:

”Det måste till särskilda lånegarantier för
företagare i Norrland”,

”Minska stödverksamheten till företagar-
na, förenkla regelsystemet så löser sig eventu-
ella finansieringsproblem”

Med så olika synsätt på behov av insatser
måste det vara svårt att kraftfullt agera för en
förbättring av tillgången på kapital för företa-
gare. Antagligen är det en beskrivning av den
stora spännvidd i förutsättningar, som finns
inom området. En del ser statliga stödåtgär-
der, t.ex. mer lånegarantier, som en stor och
avgörande fråga. Andra ser en ökad frihet för
företagen att utvecklas på marknadens villkor
som den stora avgörande faktorn. Åsikterna
färgas av ett politiskt synsätt, som naturligt-
vis också avspeglas i de statliga stödåtgärd-
erna.

Kontakt
Det har under arbetets gång vuxit fram en
känsla av ”två sidor”. På den ena sidan de
som arbetar med stöd till företagen och som
ofta uttrycker åsikter om bankerna i allmän-
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het och de lokalt verksamma i synnerhet. På
den andra sidan finns bankerna, som på mot-
svarande sätt har åsikter om de som handläg-
ger ansökningar om företagsstöd och före-
tagsrådgivning.

Tilläggas bör att de som arbetar med stöd-
insatser i många fall önskar förbättrade möjlig-
heter till stöd och mer resurser till handlägg-
ning av befintliga stödmöjligheter. Lokala bank-
chefer önskar å sin sida större kreditutrym-
men lokalt och större förståelse från region-
och huvudkontor för lokala förutsättningar.

Min reflektion är att det borde finnas be-
tydligt mer kontakter mellan handläggare av
stöd respektive lån för att i större utsträck-
ning ta tillvara varandras kompetenser. Hand-
läggarnas kunskaper om olika branscher va-
rierar starkt. Om den personliga kontakten
ökar och om bedömningar görs gemensamt
upparbetas ett ömsesidigt förtroende. Det
kan vara grunden för ett förbättrat företags-
klimat som underlättar handläggning av stöd-
och kreditansökningar.

De förändringar som nu är på väg med öka-
de möjligheter att bevilja kreditgarantier kom-
mer att leda till mer direktkontakt mellan
stöd- och lånesidan. Bedömning av garantin
sker av stödgivande organ medan själva kre-
diten beviljas inom bankväsendet. Jag tror att
dessa ökade kontakter kommer att få en in-
direkt, positiv effekt utöver bättre tillgång till
krediter. Den samlade kunskapen om före-
tagandet inom det berörda geografiska om-
rådet bör kunna öka när handläggarna i stör-
re utsträckning har kontakt med varandra.

Avkastningskrav
Det finns en underliggande frågeställning i det
här arbetet som inte kommit upp till ytan. Är
bristen på kapital egentligen en fråga om för-
väntad avkastning? Finns det en skillnad i
synen på vad som är bra avkastning? Är den
skillnaden större på landsbygden än i stor-
städerna?

L. Berndtsson

Har de som placerar riskkapital så stora
avkastningskrav på kort sikt att det inte alls
kan mötas av landsbygdsföretagarnas för-
väntningar om mer långsiktiga avkastningar?
Det har inte funnits utrymme inom ramen för
detta arbete att närmare studera dessa frågor.
Det är angeläget att en sådan studie genom-
förs.

Fortsatt arbete

Ökad forskning
Det behövs mer kunskap om kapitalförsörj-
ning för landsbygdsföretagare. Enkätunder-
sökningar till hela företagsgrupper visar i all-
mänhet att en relativt låg andel av företagar-
na har problem med krediter. Samtal med
enskilda företag som vill expandera ger helt
andra signaler. Undersökningar om kapital-
behoven behöver i större utsträckning selek-
tera i vilken utvecklingsfas som företagen be-
finner sig i. Det är ganska naturligt att etable-
rade företag har mindre problem än nystarta-
de och expansiva företag.

Tillgänglig statistik över beviljade krediter
har stora brister. Det är ytterst svårt att få
fram någon geografisk fördelning. I allmänhet
kan man få fram en länsvis fördelning medan
fördelning på stad – tätort – landsbygd inte
framgår. Det bör ligga i såväl statens som in-
tresseorganisationernas intresse att få fram
en bättre statistik.

Det behövs mer forskning om synen på
avkastningskrav vid kapitalplacering. Är risk-
kapitalets placerare allt för kortsiktiga i sina
avkastningskrav ?

Lånegarantier
De utökade möjligheter som nu ges för att
bevilja lånegarantier är intressanta och bör
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följas noga. Flera parter har under detta arbe-
te uttryckt en vilja att öka stödgivningen i
form av lånegarantier. De ser att det kan leda
till minskad bidragsgivning.

Samtidigt uttrycks farhågor för att banker-
nas idag restriktiva utlåningspolicy ytterliga-
re kan komma att skärpas när de ser möjlighe-
ter att minska sin risk genom att lånegarantier
kan beviljas. Den erfarenheten finns från tidi-
gare perioder med lånegarantier.

Glesbygdsverkets studie om bostadsfinan-
siering utmynnar i ett förslag om ökade möj-
ligheter till lånegarantier för bostadshus på
landsbygden. På landsbygden är det relativt
vanligt att företagen har sin verksamhet nära
kopplad till bostaden. Det medför att bosta-
den får utgöra pant för en beviljad kredit till
företaget. En förbättring av möjligheterna att
belåna bostadshus genom införande av sär-
skilda lånegarantier bör även ge en positiv
effekt för dessa företag.

Såddkapital
Ökade möjligheter att finansiera företagens
kostnader i ett inledande skede föreslås i den
Lönnqvistska utredningen. Det är angeläget
att så sker. Samtidigt är det illavarslande om
den ökade tillgången på såddkapital i första
hand skall styras till storstadsområden och
finansieras genom att använda delar av de
länsanslag som finns i de mer landsbygds-
dominerade länen. Det är troligen i lands-
bygdslänen som det kan vara svårast att fin-
na såddkapitalet för de mindre företagen.

Nygamla metoder
En del i problemen med att få kapitalbehovet
tillgodosett tycks handla om förtroendet mel-
lan handläggaren (i alla fall hans regelsystem)
och företagaren. Ju längre avstånd mellan
företagare och handläggare, rent geografiskt,
ju större är kravet på underlag och pantvär-

de. Problemet verkar vara något mindre i de
områden där det finns mer självständiga
bankkontor med självständiga chefer.

En ny företeelse som prövas är de s.k. Kre-
ditgarantiföreningarna, KGF. Näringsdeparte-
mentet har avsatt medel för att stödja upp-
byggnad av sådana på några platser i landet.
Garantiföreningens idé är att föreningen, ge-
nom ett ömsesidigt åtagande från medlem-
marna, kan bevilja garantier för företagarens
lån i en bank eller annat kreditinstitut.

De ovan nämnda exemplen visar behovet
av en nära kontakt mellan finansiär och före-
tagare. Detta är ingen ny upptäckt utan snara-
re en bekräftelse på att de för länge sedan
uppbyggda finansieringssystemen inom de
ursprungliga sparbankerna hade många för-
delar.

Vi kommer under de närmaste åren att få
se fler försök med nya former för kreditgiv-
ning till lokalt företagande. Det är angeläget
att det finns visst samhällsstöd till dessa för-
sök. Samtidigt är det viktigt att försöken ut-
värderas genom uppföljning och forskning så
att resultaten blir dokumenterade på ett ve-
tenskapligt sätt.

De etablerade bankerna bör
medverka
Det är min förhoppning att de etablerade ban-
kerna noga kommer att följa de olika försök,
som nu diskuteras och prövas för en bättre
kreditgivning till företagare. För att det skall
bli en mer genomgripande förbättring så är
det helt avgörande att förändringarna sker i
samverkan med dem. Där finns resurser och
där finns ett etablerat kontorsnät. Det borde
begränsa behovet av resurser för ett mer
lokalt anpassat utlåningssystem

Representanter för de ”nya” finansierings-
formerna uttrycker en både stark tro och en
stark vilja att fortsätta sitt arbete oavsett hur
de etablerade bankerna agerar. Eftersom det
finns ett behov kommer det säkerligen att ske
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en ganska snabb utveckling på det här om-
rådet. De banker som väljer att samverka i
den processen kommer troligen att få en än
större betydelse för utvecklingen av företa-
gandet inom sitt verksamhetsområde.

Företagsutvecklare
Behovet av en länk mellan företagaren och
finansiärerna framkommer starkt under arbe-
tets gång. Även någon form av ”företagslots”
efterlyses, dvs personer som kan leda mindre
företag rätt bland olika regler och lagar. An-
tingen kan bankerna själva utveckla den funk-
tionen vilket skulle ge dem en konkurrensför-
del. Alternativt kan ”förmedlarrollen” utveck-
las genom ett ökat stöd till liknande funktio-
ner inom andra organisationer. Det är tydligt
att nu tillgängliga alternativ inte uppfyller alla
de behov som företagen efterlyser. Här vill jag
efterlysa en större flexibilitet när det gäller
vilka aktörer som kan beviljas stöd för liknan-
de funktioner. Särskilt i ett landsbygdsper-
spektiv är det angeläget att det finns utrym-
me för fler aktörer såsom Hushållningssäll-
skap, Kooperativa Resurscentra, Kvinnliga
Resurscentra m.fl.

Seminarier
Som avslutning på detta arbete genomförs
två stycken seminarier i samarbete med re-
gionala aktörer. Det ena seminariet blir i
Trångsviken utanför Östersund och det andra
blir i Växjö. Vid seminarierna kommer lokala
företagare att beskriva sina erfarenheter. Där-
efter informerar banker m.fl., som arbetar
med lokal kreditgivning, om sin verksamhet.
Representanter för riskkapitalbolag delar
med sig av sina erfarenheter och slutligen
kommenterar personer från Näringsdepar-
tementet och Nutek dagens redovisningar.
Dagen avslutas med diskussioner.

Seminariedagarna kommer att dokumente-
ras av KSLA.
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