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- SAMMANFATTNING -

Sammanfattning

Idag diskuteras det ofta om problematiken att glesbygden och Norrlands inland avbefolkas.
En viktig förutsättning för att folket ska stanna är en fungerande arbetsmarknad. Ett gynnsamt
företagsklimat skapar arbetstillfällen vilket i sin tur bromsar utflyttningen. Detta leder oss in
på frågan hur företagens finansieringssituation ser ut idag? Detta arbete visar på vilket sätt
företagen i Norrlands inland skaffar kapital. Det sammanställer även vilka kriterier företagen
måste uppfylla för att erhålla kapital samt hur företagen gynnas eller missgynnas av att de är
belägna i inlandet.

För att utreda dessa frågeställningar har sju intervjuer genomförts. Dessa riktar sig till företag,
banker samt förmedlare av affärsänglar och venture-capitalföretag. Resultaten visar att
förutom eget kapital är olika typer av bankkrediter vanliga finansieringsformer. Alla
undersökta företag hade även använt sig av olika bidragspengar och såg detta som ett
alternativ även i framtiden. Det finns inget utbrett motstånd från riskkapitalister att investera i
inlandet men detta sker ändå inte i någon större utsträckning. Bland företagen kunde vi också
urskilja en okunskap angående dessa investeringsmöjligheter vilket givetvis är en orsak till
varför riskkapitalet sällan hamnar i inlandet.

Att kunna erbjuda säkerheter nämns som ett grundkrav för banklånen. Bankerna vill också se
en väl fungerande verksamhet vilket kan bedömas på lite olika sätt. Bland annat studeras
historiska data om sådan finns och affärsplanen. Vidare ser vi att entreprenören i sig är väldigt
viktig och inte minst förhållandet med banken. Banktjänstemannen har bättre översikt på
marknaden på en mindre ort men känner också ofta till entreprenören sedan tidigare. Samtliga
investerare ser gärna att entreprenören själv satsar pengar i rörelsen, detta ger en indikation på
att man själv tror på idén och är beredd att jobba hårt för den.

Vi har även sett att företagen i inlandet har speciella förutsättningar på andra punkter också.
Bland fördelarna kan vi se att de har lägre kostnader för lokaler och personal men även en
lägre personalomsättning. Punkter där företagen missgynnas är bland annat att utbudet av
lokala banker är mindre, de har en mindre lokal marknad samt att kostnaderna för transporter
är högre.
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1 Inledning

I det inledande kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund kring ämnet för att göra
läsaren införstådd med problematiken på området. Här redogör vi också för studiens
problemformulering och syfte som kommer att genomsyra arbetet.

1.1 Problembakgrund

En grundläggande del i ett företags inledande skede och framtida utveckling är dess förmåga
att anskaffa ekonomiska medel. Hur detta kan ske och vilken väg man väljer att gå har det
forskats på under en längre tid. Redan i Mesopotamien för 5000 år sedan hade man utvecklat
metoder för att rationalisera handel, ägandeskap och finansiering1. Allt eftersom har nya
former växt fram och teorin förfinats. Med den nutida beteckningen det finansiella gapet ser
man på den skillnad som kan uppstå mellan en kapitalefterfrågan och det utbud som finns att
tillgå. I perioder av lågkonjunktur kan finansiärer vara mer återhållsamma och minska sitt
utbud vilket kan bli kännbart för företagsklimatet.2

Hur klimatet ter sig kan givetvis också bero på det geografiska läget hos det enskilda
företaget. Företag söker som regel alltid efter att uppnå allt större vinster för sin verksamhet. I
dagens debatt diskuteras ofta utflyttning av stora delar verksamheten till låglöneländer som en
kostnadsfrämjande åtgärd men också möjlig problematik för den svenska arbetssituationen.3

Att etablera ett företag i Norrlands inland kan betyda logistiska nackdelar med ökade
kostnader och att man får ta del av en mindre lokal kundbas.4

I dagens Sverige diskuteras det därför ofta om glesbygdens överlevnad och framtidsutsikter.
Politiker och en stor del av befolkningen är av åsikten att en bevaring av vår glesbygd (allt
oftare synonymt med Norrlands inland) har en hög prioritet. Med en bevaring menar man i
regel att avbefolkningen måste stävjas och att det lokala företagandet bör främjas. Arbetet för
främjandet av glesbygden inleddes 1991 med inrättandet av Glesbygdsmyndigheten, senare
Glesbygdsverket. De arbetar på uppdrag av regeringen med målet att ”verka för goda
levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygd- och landsortsbefolkningen med
tyngdpunkten på skogslänens inre delar och skärgårdsområdena”. Deras arbete kretsar kring
utbildning, service, arbetsmarknad, statistik och analys samt EU: s strukturfonder.
Glesbygdsverket främjar företagsamheten i glesbygden men ger inga direkta ekonomiska
bidrag. Eventuellt kan dock företagen få ekonomiskt bidrag från annat håll.5 I övrigt måste de
anskaffa kapital på liknande sätt som andra företag.

Förutom egna medel är banklån en naturlig källa för kapitalanskaffning. 31 procent av
svenska småföretag har långfristiga lån6. Enligt en artikel i LO Tidningen anser sig företagen i
glesbygd vara negativt särbehandlade på den här punkten. De hävdar att de har svårare än sina
motsvarigheter i storstadsregioner att erhålla kapital från bankerna.7 Om detta är en verklighet
har företagen i Norrlands inland ett svårt läge eftersom banklån är en stor del av
finansieringen hos svenska företag. Vid behov av extern kapital skulle i så fall privata

1 Barron Baskin J., Miranti P., A history of corporate finance, s 29
2 Landström Hans, Småföretaget och kapitalet, s. 11-12
3 Wallen, F., Fölster, S., Utflyttningens konsekvenser, Svenskt Näringsliv 2005
4 Glesbygdsverkets rapport, Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder, 2006
5 www.glesbygdsverket.se , Frågor och svar, 2006-03-20
6 Nutek, Kapitalförsörjning i småföretag, Rapport 2006:5
7 Klepke, M., LO Tidningen, 2006-01-27
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riskkapitalister vara ett alternativ. De senaste åren har riskkapitalmarknaden ökat och det
borde då finnas möjligheter att vända sig hit istället8. Problemet här anses vara att det skiljer
sig i tillgången på riskkapital mellan inlandet och kusten. Riskkapitalister är ofta intresserade
av tillväxt- och innovationsföretag medan företagen i inlandet oftast opererar inom
traditionella branscher.9 Detta leder oss in på glesbygdsföretagens något annorlunda
möjligheter och förutsättningar när det gäller sin finansiering.

1.2 Problemformulering

Hur skaffar företagen i Norrlands inland kapital samt vilka för- och nackdelar har dessa
företag vid kapitalanskaffningen?

1.3 Syfte

Vi kommer att påvisa hur kapitalanskaffningssituationen för tillverkande företag med minst
tio anställda i Norrlands inland ser ut idag. Vi undersöker dessutom vilka kriterier företagen
måste uppfylla för respektive kapitalanskaffningsmetod samt om företagen gynnas och
missgynnas av det geografiska läget.

1.4 Disposition

Arbetet börjar med en inledning där bakgrunden till ämnet presenteras vilket också leder till
vårt problem och syfte. För att läsaren ska förstå hur arbetet utformats och lättare kunna
granska arbetet redogör vi i metodavsnittet hur vi gått till väga. Vi har även gjort
avgränsningar vilka redovisas i detta kapitel. I metodkapitlet finns också en motivation till
varför vi valt den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel tre.

I teorikapitlet presenterar vi de alternativen till finansiering vi kommer att studera i uppsatsen.
Dessa är kreditgivare, venture-capitalföretag, affärsänglar samt statliga stöd. För att förenkla
för läsaren har vi i slutet på avsnittet gjort en modell som sammanfattar teorierna på ett
kortfattat sätt. I empirin redovisas det material vi fått fram under våra sju intervjuer. Dessa
intervjuer presenteras individuellt där vi tolkat och i vissa fall strukturerat om informationen
för att få en ”röd tråd” genom arbetet.

Vi har sedan ett avsnitt där vi presenterar tidigare studier inom ämnesområdet. Dessa består
av två uppsatser från Umeå Universitet samt en landsomfattande rapport från Nutek.

Analyskapitlet länkar samman den teori och empiri som framställts under arbetet genom att vi
redogör för de kopplingar vi ser. Vi kommer att rapportera funna svarsmönster hos våra
undersökningsobjekt vilka vi jämför med teorierna samt med tidigare studier. Dessa analyser
leder oss fram till våra slutsatser vilka besvarar vårt problem och syfte. Slutligen presenterar
vi hur vi upplever att sanningskriterierna för studien uppnåtts.

8 Delmar, F., Aronsson, M., Entreprenörskap I Sverige, Global Entrepreneurship Monitor 2000
9 Jacobson, Anna, Den regionala riskkapitalmarknaden, North Sweden European Office, 2001
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2 Teoretisk metod

I det teoretiska metodkapitlet förklarar och motiverar vi de val och ställningstaganden vi
gjort i arbetet. Här presenteras också våra motiv till val av uppsats, förkunskaper och hur vi
ser på ämnet i stort. Vi gör detta för att underlätta läsarens förståelse och möjlighet att bättre
sätta sig in i metodgången och tillvägagångssättet.

2.1 Förförståelse

En människas förförståelse varierar från olika personer. Alla föds neutrala men uppväxt,
social bakgrund, utbildning och erfarenheter kommer att påverka det förhållningssätt man får
till världen. Detta kommer även att ha inverkan på vilket sätt man ställer sig till de problem
man stöter på.10 Läsaren bör alltså beakta dessa faktorer för att kunna granska arbetet på ett
optimalt sätt.

Praktisk förförståelse

Tobias Långström är uppväxt i en by som ligger en timme utanför Skellefteå och efter
gymnasiet har han haft tillfälliga arbeten i skogen. Han har också arbetet på ett lager och i ett
snickeri. Patrik Nordin kommer från Härnösand och har efter gymnasial nivå jobbat lite med
diverse livsmedelsrelaterade arbeten samt jobb inom skolväsendet. Den arbetslivserfarenhet vi
besitter har som vi ser det inte någon direkt koppling eller relevans till den valda
problemformuleringen. Vi anser därför att vår praktiska förförståelse inte har någon större
inverkan på vår studie.

Teoretisk förförståelse

Båda författarna har gått det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och sedan läst
cirka 140 poäng på Civilekonomprogrammet med inriktning mot finansiering vid Umeå
Universitetet. Under dessa studieår har vi bland annat läst företagsekonomi upp till d-nivå och
skrivit en kandidatuppsats som dock behandlade andra ämnen än företagsfinansiering. Den
utbildningsbakgrund vi har nu, påverkar både ämnesval och de val vi väljer för
tillvägagångssätten i uppsatsen. Vi tror också att förvärvad kunskap och förståelse kring
ämnet i princip bara positivt påverkar de resultat vi eftersträvar då missuppfattningar lättare
kan undvikas.

2.2 Kunskapssyn

Kunskapssynen kan delas in i de två delarna verklighets- och vetbarhetsuppfattning.
Verklighetsuppfattningen syftar på vilket sätt man uppfattar den verklighet som studeras.
Vetbarhetsuppfattningen avser istället på vilket sätt verkligheten studeras.11 De två vanligaste
kunskapssynerna är positivism och hermeneutik.12 Positivismen grundar sig på att bygga
positiv kunskap. Enligt det positivistiska synsättet finns det endast två källor till kunskap. Det
vi kan uppfatta med våra fem sinnen och det vi kan resonera oss fram till med vårt förnuft.13

10 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s. 25-26
11 Ibid, s. 10
12 Ibid, M-B., s. 37
13 Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera, s. 197-198
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Positivisterna försöker nå en förklaring med forskningen och använder sig då av ett stort antal
empiriska iakttagelser för att kunna generalisera resultaten.14

Hermeneutik kan ses som läran om tolkningarnas praktik och teori. En stor skillnad mot
positivism är att forskaren måste vara nära det som den undersöker för att få förståelse.
Forskaren utgör alltså en central del av forskningsprocessen.15 Man eftersträvar att få en så
fullständig bild som möjligt av hur till exempel den undersökta personen ser på situationen.
Med andra ord kräver ett hermeneutiskt arbetssätt en fysisk närhet, tillit och förståelse mellan
forskaren och respondenten. Denna situation skapar speciella förväntningar och det krävs att
forskaren verkligen får fram respondentens egna åsikter. Processen och resultaten växer sedan
fram i en ständig växling mellan teori och empiri, mellan forskare och respondenter.16

Vi vill med en hermeneutisk kunskapssyn skapa en så stor förståelse som möjligt för
finansieringssituationen hos företag i Norrlands inland. Under intervjuerna försöker vi få fram
en bra bild av hur respondenterna ser på deras situation. För att få ett väl fungerande
samarbete mellan intervjuperson och respondent försökte vi skapa ett bra förhållande. Med
detta tillvägagångssätt efterstävar vi att skapa en djupare förståelse för respondenternas
antaganden, åsikter och situation.

Arbetet består av sju intervjuobjekt och det begränsade omfånget gör att det kan finnas kritik
mot en generalisering. Det ämne vi valt är också av en komplex natur. Vi tror därför att det är
omöjligt att skapa några absoluta sanningar utan det blir istället ett försök till förståelse för
den gällande finansieringssituationen i de undersökta företagen. Med ett varierat urval inom
våra avgränsningar anser vi ändå att det går att generalisera våra slutsatser på en större grupp
företag än de undersökta.

2.3 Ämnesval

Vi kommer vid uppsatsens avslutande inom kort att slutföra våra universitetsstudier och
börjar nu fundera på arbetslivet som väntar. Det finns ett visst intresse av entreprenörskap hos
oss och vi ser ofta på de möjligheter som finns för att stata eget företag. Detta gör att intresset
för företagsfinansiering har börjat växa fram den senaste tiden. Vi har båda tankarna inställda
på att stanna kvar i de norra delarna av Sverige. Detta gör att vi vill kombinera
finansieringsintresset med ett företagsklimat på den arena vi själva kanske kommer att agera
inom. På förhand ser vi vissa självklara faktorer som gör det svårare att driva företag i
Norrlands inland men vi tror också att det måste finnas fördelar. Tanken är därför att studera
hur de geografiska förhållandena påverkar finansieringssituationen.

2.4 Metodval

Vid undersökningar finns de två tillvägagångssätten kvalitativ och kvantitativ metod för
forskaren att samla in, bearbeta och analysera information17. Vissa undersökningsmetoder
förknippas till ett visst angreppssätt. Till exempel sammankopplas ofta kvalitativa
undersökningar med ett induktivt synsätt, fallstudier och subjektiva datainsamlingar.

14 Johansson Lindfors, M-B., s. 46
15 May, T., Samhällsvetenskaplig forskning, s. 26
16 Holme, I., Krohn B., Forskningsmetodik, s. 97-98
17 Patel, R., Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder, s. 103
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Johansson Lindfors anser emellertid att undersökningsmetoderna inte är styrda till ett visst
angreppssätt.18

Den kvalitativa metoden ger forskaren en djupare inblick i det ämne som studeras. Detta leder
till en mer subjektiv analys av den information som samlas in eftersom intervjupersonen
tolkar respondenternas svar.19 Om forskaren istället väljer en kvantitativ metod används
statistiska bearbetnings- och analysmetoder.20

I och med att vi vill studera speciella företeelser inom finansieringen är det viktigt att kunna
ställa djupa frågor och även ställa följdfrågor. Därför har vi valt att använda oss av en
kvalitativ metod. I och med detta tillvägagångssätt kan vi också åstadkomma en diskussion
och ta till oss mer utförlig information från respondenten än om vi använt oss av en
kvantitativ metod. Då vi står i direkt kontakt med personen på plats anser vi att det finns
utrymme att diskutera aspekter på problemet som respondenten anser viktiga men som vi
tidigare avfärdat.

Fördelen med en enkätundersökning hade varit att vi kunnat nå ut och undersöka betydligt fler
företag. Vi anser ändå att undersökningen av vårt problem och syfte gynnas mer av att få ta
del av respondenternas åsikter på ett djupare och mer omfattande sätt än alternativet som är att
få fler och förmodligen mindre ingående undersökningar.

2.5 Teorival

Vår referensram består av teorier kring kreditgivning, venture-capitalföretag och affärsänglar.
Förutom dessa teorier har vi ett avsnitt som presenterar de statliga stöd som finns, vilka som
kan få dem samt om det finns krav från utgivaren.
För att få en bra grund till kreditgivningen har vi använt oss av väl vedertagna teorier som
belyser de fundamentala grunderna. Till detta har vi i huvudsakligen svensk litteratur vilka
bland annat använts som utbildningsmaterial till både bankväsendet och studenter. För att
vidare bygga ut teorin och närmare koppla samman det teoretiska underlaget med vårt
problem, har vi kompletterat referensramen med vetenskapliga artiklar. Vi har försökt att i så
stor utsträckning som möjligt använda aktuella artiklar med för arbetet stor relevans. Ett
flertal av artiklarna är skrivna av utländska författare och avspeglar ofta deras inhemska
förhållanden. Även om dessa teorier eller undersökningar inte är helt optimala för vår studie i
jämförande syfte, anser vi att de bidrar med stor nytta.

Även i kapitlen om venture-capitalföretag och affärsänglar ville vi ha en mix av teoretisk
fakta om ämnena samt aktuell forskning inom dessa områden. Eftersom denna
finansieringsform främst härrör sig från Amerika där den idag har en stor del av
finansieringsmarknaden, är vår intention att den störta delen av teorin skulle komma från
Amerikanskt håll. Genom att ta del av olika forskares resultat och åsikter har vi försökt skapa
en bra framställning av både reella förhållanden och problematik på området.

När vi tittar på de bidrag och stöd som finns att tillgå har vi främst valt att se på de faktiska
förhållandena som beskrivits i statistik eller fakta kring bidragen. I och med att de ofta är
riktade mot ett geografiskt segment för att hjälpa ett utsatt område, hamnar Norrlands inland i

18 Johansson Lindfors, M-B., s. 72
19 Patel R., Davidsson B., Forskningsmetodikens grunder, s. 103
20 Ibid, s. 14
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fokus. Även om den biten av finansieringen inte är den största delen blir den i vårt fall
intressant att studera då bidragen kan vara specifika för just det studerade området.

2.6 Perspektiv

Det kan i vissa fall bli för omfattande att studera ett problem från flera olika perspektiv. Vi
har trots det valt att studera frågorna kring finansieringen från både företagens och
finansiärernas syn. När vi studerar finansiärerna får vi en bild av hur de ser på företagen och
om de lägger någon skärskild vikt vid vissa parametrar på grund av att företagen ligger
utanför storstadsregioner. Vi tycker också att det är viktigt att se hur företagen gör för att
skaffa kapital och om de agerar på ett visst sätt för att övervinna svårigheter eller utnyttja de
möjligheter som finns.

Genom att använda två perspektiv finner vi att uppsatsen blir starkare. Risken med att angripa
problematiken på detta sätt är att arbetet blir för omfattande och att man kan tappa väsentliga
detaljer. Vi anser dock att fördelarna med att skapa en bred bild och visa på förhållanden från
olika parter överväger nackdelarna.

2.7 Angreppssätt

Det deduktiva angreppssättet innebär att utgångspunkten för arbetet finns i teorin. Befintliga
teorier och modeller som är avsedda att förklara verkligheten används i arbetet. Empirin
jämförs sedan med teorierna för att se hur teorin stämmer överens med verkligheten. En
vanlig kritik mot användningen av enbart ett deduktivt angreppssätt är att de teorier som
används inte passar den verklighet som ska studeras. Deduktion har starka band med den
objektiva verklighetsuppfattningen och därmed även med den positivistiska kunskapssynen.21

Om deduktion utgår från teorin, och empirin används för att falsifiera eller verifiera teorin så
är induktion något av motsatsen. Det induktiva angreppssättet söker svar utan att utgå från
teorier. Man utgår således från verkligheten och skapar egna teorier. Förståelsen utvecklas
under hela arbetets gång och det är extra viktigt med en öppenhet och ifrågasättande attityd
från forskaren. Kritikerna mot en renodlad induktiv metod menar att den genererade teorin
inte blir accepterad om empirin som den bygger på inte består av tillräckligt många
observationer.22

I vårt fall har vi använt oss av förekommande teorier för att få en insikt i
finansieringssituationen för företag. Detta skulle tyda på en deduktiv ansats. Vi vill i arbetet
både visa på verklighetens företeelser samt skapa förståelse för den komplexitet som påträffas
i företagens finansiering. Med den utgångstanken är det istället frågan om induktion. Detta
skulle tyda på att vi tar både sätten i anspråk.

Eftersom vi inte har någon expertkunskap om finansieringssituationen hos de företag vi
studerar eller bankernas och andra aktörers förfaranden, anser vi att det är viktigt att börja i
befintlig teori. Detta ger oss en grundläggande kunskap som underlättar utformandet av vår
undersökning. När vi sedan har samlat in och analyserat vår information samt i slutändan
kommit fram till våra slutsatser, är det naturligt för oss att ställa upp dessa i en ny form av
teori. Vi anser att det skulle vara bortkastat att bara verifiera eller falsifiera den befintliga

21 Johansson Lindfors, M-B., s. 55-56
22 Ibid, s. 54-59
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teorin. När vi slutligen får fram våra resultat vill vi naturligtvis tro att detta är vad som gäller
för Norrlands inland.

2.8 Insamling av sekundärkällor

Den största delen av vårt sökande av sekundära källor har skett via hemsidan på Umeå
Universitets bibliotek. På sökmotorn Album har vi hittat böcker med hjälp av sökord som
finansiering, kapital, kreditgivning, venture-capital, affärsänglar samt översättningar eller
synonymer på flera av dessa termer. Vi har använt oss av ett flertal sökmotorer och databaser
för att hitta vetenskapliga artiklar. Där har mycket arbete bestått i sållandet av den stora
mängden träffar och försöka begränsa sökandet för att nå de artiklar som är relevanta och
möjliga att överblicka. Skeriabiblioteket i Skellefteå har också varit till stor hjälp och där
användes sökmotorn Lucia för att hitta relevant information. Nuteks hemsida har varit till stor
hjälp där det finns många publikationer som berör finansieringen av småföretag. Till sist har
vi sökt i uppsatsregister efter arbeten med liknande problemformulering och område vilka
skulle kunna användas som någon form av referens.

2.9 Källkritik

I studien har vi strävat att använda oss av så aktuella källor som möjligt. I de fall där det finns
flera upplagor av samma bok har vi försökt använda den senaste för att inte missa eventuella
uppdateringar av litteraturen. Vi har undvikit att i för stor utsträckning använda vanliga
sökmotorer på Internet då vi anser att mer seriösa sökinstrument samt tryckt litteratur har
större trovärdighet. De Internetsidor vi främst använt oss av är sidor från statliga myndigheter
och organisationer, till exempel Nutek. Dessa anses av oss också har en stor trovärdighet.

Delar av litteraturen till vårt teoretiska avsnitt har skrivits av svenska författare, men även
utländsk litteratur har använts och de vetenskapliga artiklarna är då skrivna på engelska.
Eventuellt kan översättningar vålla fel i tolkningen, men vi har försökt minimera risken
genom att undersöka de oklara begreppen.

De två uppsatserna från Umeå Universitet vilka vi använder som referenser och presenterar i
kapitlet tidigare studier, kan kännas något osäkra att dra allt för långt gångna slutsatser från.
Uppsatserna har haft ett litet undersökningsmaterial och kan därför anses ha en lägre giltighet.
De har dock genomgått universitetets hårda granskningsprocess vilket gör att man kan anse att
de ändå har en viss tyngd.

2.10 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart gälla Västerbotten. Detta gör vi främst av
praktiska skäl. Ett längre avstånd till våra respondenter än de vi valt, är inte garanterat
främjande för vår frågeställning och arbetsbördan skulle helt klart överstiga nyttan. Vi
kommer därefter att göra en generalisering från de svar våra respondenter ger. De
intervjuobjekt vi kontaktat i Umeå arbetar och har insikt i problematiken kring
kapitalanskaffningen, hos både företag i storstad och i Norrlands inland. Deras verksamhet
har inte heller något större kontor i de regioner vi vill undersöka och därför ter sig Umeå som
den mest logiska orten att välja.
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3 Teoretisk referensram

Med utgångspunkter i de teorier som följer i detta kapitel har vi studerat vårt empiriska
material. Då vi refererat till Internetlänkar har vi valt att utesluta hela sökvägen. Genom
något enkelt klick eller med en sökning på rubriken kommer man till den refererade texten.

3.1 Företagets behov av kapital

3.1.1 Kapitalbehovet

I de allra flesta företag finns ett behov av att investera. Det kan komma från en nyinvestering
eller från en ersättningsinvestering. Oavsett vilken typ av investering det rör sig om
uppkommer ett behov av kapital. Kapitalbehovet kan delas in i tre grunder som kopplar
samman behovet till balansräkningens struktur. Dessa är rörelsekapital, anläggningskapital
och säkerhetskapital.23

Rörelsekapitalet ska täcka förändringar i omsättningstillgångarna och definieras som
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Förändringarna kan orsakas
av rubbningar i kassan, lager eller kundfordringar och därför kommer detta behov att hållas
relativt oförändrat över tiden. Behovet av anläggningskapital kommer däremot att variera
efter behovet av att investera i till exempel byggnader och maskiner. Man försöker dock
sprida ut behovet genom att fördela utgifterna på anläggningens ekonomiska livslängd.
Säkerhetskapitalbehovet avser att täcka oförutsedda händelser som påverkar tillgångarna.
Vanligtvis är det minskade intäkter eller ökade utgifter som orsakar ett tillfälligt behov av
likvida medel. Behovet av säkerhetskapital är därför större i företag med stor osäkerhet om
framtiden.24

Att beräkna storleken på kapitalbehovet är en svår uppgift. Rörelsekapitalet och
anläggningskapitalets behov uppskattas genom att historisk data granskas. Den förväntade
omsättningen ger en bild av rörelsekapitalbehovet i framtiden och kalkylmässiga
avskrivningar samt planerade investeringar ger det uppskattade anläggningskapitalbehovet.
Behovet av säkerhetskapital får förutses med hjälp av erfarenheter från både företaget och
branschen.25

3.1.2 Finansieringsalternativ

När behovet är kartlagt blir nästa steg att bestämma hur företaget skall gå till väga för att
mätta behovet. Till deras förfogande finns det då tre typer av kapital för företaget att välja
bland.

 Eget kapital

Det egna kapitalet består huvudsakligen av aktiekapital och i ett senare skede också av
vinster. Aktiekapital är det kapital som ägarna sköt till vid bildningen av bolaget. Det
är möjligt att öka aktiekapitalet med en nyemission men det kan vara svårt i ett litet
företag eftersom ägaren saknar ytterligare kapital och det kan vara svårt att hitta en

23 Broomé P., Elmér L., Nylén B., Kreditgivning till företag, s. 13-15
24 Ibid, s. 18-28
25 Ibid, s. 29
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utomstående som vill bli delägare. Vinsten som ett företag gör kommer att stanna i
företaget som eget kapital med undantag för en eventuell utdelning.26

 Kapital från affärskontakt

Företaget kan införskaffa kapital från den löpande verksamheten. Inbetalningarna
kommer förhoppningsvis att leda till ett överskott och faller till företagets
förfogande.27

 Lånat kapital

När företagen väljer att låna pengar finns det ett antal olika kreditinstitut att välja
bland. Bankerna är den viktigaste källan till lån och idag skiljer det väldigt lite mellan
de olika bankerna. Även försäkringsbolagen tillhandahåller lån och på senare år har
det dykt upp nya former av banker som sköter sina kundkontakter över telefon eller
Internet.28

De företag som finns på landsbygden är förhållandevis små och i regel onoterade, vilket gör
att ökning av aktiekapital genom emissioner är ett sällsynt alternativ. Vi anser därför att det är
oundvikligt att lånat kapital blir den stora grunden till investeringar. Att ägaren skulle
tillskjuta kapital är ju också ett alternativ men det är inte rimligt att tro att ägarna vill riskera
alltför mycket av sina privata tillgångar.

3.2 Bankernas kreditgivning

3.2.1 Finansiering av rörelsekapital

Kredit på ett checkkonto är en mycket viktig form av finansiering där företaget får möjlighet
att utnyttja mer kapital än vad som finns tillgängligt på kontot. Detta är ett snabbt sätt att
hantera tillfälliga svängningar i de likvida medlen.29 Krediten fungerar så att företaget har en
på förhand bestämd högsta gräns på krediten. Ränta betalas endast på den del av krediten som
utnyttjas och när pengar kommer in på kontot minskas krediten och några amorteringar
behövs alltså inte göras.30

Ett annat sätt att kortfristigt frigöra kapital är att belåna eller sälja sina kundfordringar, så
kallad factoring. Företaget belånar sina fordringar till 70-80 procent av beloppet och får
därmed in pengar omgående istället för att vänta på att kunderna ska betala fordran.
Factoringkostnaden består av en ränta och avgift som inte avviker allt för mycket från
villkoren för checkkrediter.31

3.2.2 Finansiering av investeringskapital

Leasing är en finansieringsform där företaget hyr en maskin istället för att själva göra
investeringen. Det finns två olika former av leasing, finansiell och operationell leasing. Den

26 Hallgren Örjan, Finansiell metodik, s. 290-291
27 Broomé, P., m.fl., s. 83
28 Ibid, s. 299-300
29 Hallgren, Örjan, Finansiell metodik, s. 296
30 www.fsb.se, www.handelsbanken.se
31 Hallgren, Örjan, Finansiell metodik, s. 297
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finansiella formen innebär att banken köper den aktuella maskinen men leverantören och
leasingtagarna får själva göra upp villkor beträffande service och underhåll. Vid operationell
leasing ingår däremot underhåll och service vilket gör den dyrare än den finansiella. En viktig
förutsättning för leasing är att föremålet måste vara lös egendom.32

En stor fördel med leasing är att leasingavgiften är avdragsgill och att avgiftens fördelning på
olika år är förhandlingsbar. Man kan till exempel lägga en stor del av kostnaden första året om
man vet att man kommer att göra en stor vinst då och sen ta mindre kostnader i framtiden då
resultaten är mer osäkra. Leasingen blir med andra ord ett sätt att jämna ut resultatet mellan
olika år.33

Avbetalning är ett annat sätt att finansiera investeringar. Det investerade föremålet ägs av
företaget vilket gör att de har rätt till avskrivningar. Objektet står som säkerhet för krediten
och ytterligare säkerheter behövs sällan. En annan positiv egenskap med avbetalning är att
företaget inte är bunden vid kredittiden utan kan lösa lånet när det passar.34 Bankerna erbjuder
också traditionella banklån vilka är vanligt vid fastighetsinvesteringar men kan även användas
till maskiner och inventarier. Villkoren anpassas här efter olika situationer. Löptiden bestäms
av investeringens livslängd och räntan kan vara fast eller rörlig. På samma sätt som vid
avbetalning så ägs det investerade föremålet av företaget vilket ger rätt till avskrivning. Även
vid traditionella lån krävs säkerhet med den behöver inte bestå av investeringsobjektet.35

3.2.3 Kreditbedömning

När bankerna gör en kreditbedömning kan man dela upp de faktorer som beslutet grundar sig
på i fem kategorier. På engelska benämns dessa som ”The five C :s”.36

Kapacitet (Capacity)

Banken kommer att bedöma sannolikheten att man klarar av att återbetala lånet genom att
granska kassaflöden från projektet. Rör det sig om ett redan existerande företag kommer även
historisk data att analyseras.37 I årsredovisningen finns resultat- och balansräkningar som ger
kreditbedömaren en bra bild av företagets resultat och på vilket sätt verksamheten har
finansierats. Det är viktigt att det finns en revisionsberättelse som intygar att årsredovisningen
har framställts på ett korrekt sätt. Som komplement till den ekonomiska rapporten används
nyckeltal. Med nyckeltal av varierande typ avspeglas företaget ur olika synvinklar och kan
väljas medvetet av kreditgivaren. De kan delas in i tre kategorier.

 Marginalmått som hjälper till vid en jämförelse av flera års resultat
 Räntabilitetsmåtten sätter vinsten i relation med hur företagets balansräkning ser ut
 Finansiella mått anger hur kapitalstrukturen ser ut och visar hur väl företaget kan

motstå ekonomiska kriser38

Värdet av nyckeltalsanalyser har studerats av många forskare. Även om styrkan i diagnoserna
varierar så pekar studierna på att nyckeltalen har en stor betydelse vid prognoser om ett

32 Hallgren, Örjan, Finansiell metodik, s. 298
33 Broomé, P., m.fl., s. 141
34 www.seb.se, www.nordea.se
35 www.nordea.se
36 Lander, Jack, All I need is money, s. 168
37 Ibid, s. 168
38 Svedin, Jenny, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 32-45



- TEORETISK REFERENSRAM -

- 11 -

företags framtid. Särskilt räntabilitet på eget kapital och räntekostnader i förhållande till
skulder är bra indikatorer på ett företags framgång eller misslyckande. Det ska dock
framhållas att nyckeltalens betydelse minskar med tiden. De studier som utförts visar att
nyckeltal har mycket liten betydelse redan på tre års sikt.39

Kapital (Capital)

Hur mycket kapital företagarna själva har satsat i företaget är en indikator på om de själva
verkligen tror på sin affärsidé och hur hårt de kommer att arbeta för att lyckas.40

Vi ser ett problem i att risken kan vara stor, särskilt i en tidig fas av ett projekt eller företag,
och att det gör att företagsledningen drar sig för att satsa mycket av sina personliga tillgångar.
Dessutom undermineras hela idén med bolagsformen i de fall där företaget är ett aktiebolag.
Meningen med ett aktiebolag är att skydda ägarens privata ekonomi i och med att företaget
står för skulderna41.

Säkerhet (Collateral)

Banken vill försäkra sig att de får betalt även om inte verksamheten genererar tillräckligt för
att kunna betala lånen. Säkerheten finns ofta i pantbrev, fast egendom eller i en
företagsinteckning.42 Problemet med säkerheter är vetskapen om hur mycket dom är värda,
om och när det blir aktuellt att lösa krediten med hjälp av säkerheten. Det finns två risker i
bedömningen av säkerheten. Det är naturligtvis svårt att bedöma vad säkerheten är värd i
framtiden men det kan också vara så att ett företag med problem att betala krediten kan sälja
tillgångar för att frigöra kontanter. En annan risk är att det går så långt att företaget tvingas gå
i konkurs och då är det troligt att den exekutiva försäljningen inbringar mindre pengar än vad
en vanlig försäljning hade gjort.43

Längst till vänster i figur 1 är företaget i ett normalt tillstånd men vid en konkurs har
tillgången utsatts för effekter av både tidsrisk och försäljningsrisk. Ska kreditgivaren få full
betalning ur säkerheten är det viktigt att en riktig bedömning gjordes vid kreditgivningen. Det
som då ska bedömas är marknadsvärdet och hur stor del av säkerheten som har fullt
säkerhetsvärde, belåningsvärde. Risken och därmed belåningsvärdet varierar på olika typer av

39 Andersson, Patric, Expertise in credit granting, s. 12-13
40 Lander, Jack, s. 168-169
41 www.nutek.se
42 Lander, Jack, s. 169
43 Broomé, P., m.fl., s. 186-189
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säkerheter. Företagshypotek har relativt god säkerhet. Det består av företagets
omsättningstillgångar, men varulagret och otillförlitliga kundfordringar gör att osäkerheten
ökar. Industrifastigheter kan vara svårsålda på grund av att de är specialbyggda för en viss
verksamhet och beroende på var de ligger vilket gör osäkerheten större.44

Problem med säkerheten ser vi som ett troligt problem för glesbygdsföretagen.
Marknadsvärdet på fastigheter är lägre i glesbygden än i närheten av städerna. Vi tror också
att osäkerheten kring det framtida marknadsvärdet är större på landsbygden vilket borde göra
att kreditgivarna kräver större säkerheter. Detta skulle naturligtvis vara ett problem som kan
bli så stort att en bra affärsidé aldrig kommer till verket eftersom entreprenören inte klarar de
säkerhetskrav som bankerna ställer.

En brittisk undersökning visar dock att det även finns fördelar för företag utanför storstaden.
Resultatet visar att små bankkontor i allt lägre utsträckning kräver säkerhet för krediten samt
att storleken på säkerheten är större hos det regionala bankkontoret. Anledningen tros vara att
den lokala banktjänstemannen lägger större fokus på verksamheten och dess ägare.45

Den senaste tidens förändring av förmånsrättslagen menar vi kommer att påverka
kreditgivarnas bedömningar.

Den första januari 2004 ändrades förmånsrättslagen. Nytt var bland annat att
företagshypoteket ersattes av en ny företagsinteckning som bara gällde till 55 procent av
värdet på kredittagarens egendom och hade allmän förmånsrätt. Det innebär att vid en
konkurs så får kreditgivaren betalt av företagsinteckningen först när borgenärer med särskild
förmånsrätt har fått sitt. Tanken med den nya lagen var att underlätta företagsrekonstruktioner
för företag som hamnat i ekonomisk kris och då undvika onödiga konkurser. Motivet var att
fler intressenter, till exempel kreditgivarna, hade ett intresse av en rekonstruktion och skulle
därför ingripa i ett tidigare skede. Den nya lagen var dock omdebatterad redan innan den
antogs. Flera politiker ansåg att lagen skulle innebära att små och medelstora företag, särskilt i
glesbygd, skulle få svårt att få krediter beviljade och att bankerna skulle kräva andra former
av säkerheter som kompensation.46 Efter ett flertal motioner om att ändra tillbaka
förmånsrätten till 100 procent beslutade riksdagen i mars 2006 att detta skulle ske.47 Detta
anser vi kan vara positivt för glesbygdsföretagen då det blir lättare att låna pengar.

Förhållande (Conditions)

Förhållandet fokuserar på syftet med lånet och på vilket sätt pengarna ska användas48. Med
hjälp av en affärsidé beskriver företaget hur de ska agera på markanden jämfört med andra
aktörer i samma bransch, på vilket sätt de ska tjäna pengar och utmärka sig. Affärsidén ska
ange vilka behov företaget ska mätta och vilka kunderna är. Den bör också fastställa på vilket
sätt man ska nå ut till sin marknad och sina kunder med produkten. Planen för framgång kan
ses som en egen begränsning för verksamheten och leder till att företagets resurser
koncentreras till den uttalade affärsplanen. Detta innebär ökad effektivitet och högre
lönsamhet.49

44 Broomé, P., m.fl., s. 186-189
45 Cowling M, Westhead P, Bank lending decision and small firms: does size matters?
46 Lagutskottets betänkande 2002/03:LU17
47 Lagutskottets betänkande 2005/06:LU18 och Riksdagsskrivelse 2005/06:188
48 Lander, Jack, s. 169
49 Hallgren Örjan, Finansiell strategi och styrning, s. 79
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Ett företag med en bra produkt kan utvecklas även utan en uttalad affärsplan. En väl utarbetad
plan kan bidra till verksamheten men det är inte troligt att den är avgörande för framgång eller
ett misslyckande. En väl utarbetad affärsplan ska bland annat fokusera på de viktiga sakerna,
den ska inte innehålla onödiga detaljer men ändå vara tillräckligt tydlig. Läsaren ska veta vad
som gäller och inte behöva spekulera eller leta information på annat håll angående viktiga
frågor. Den ska peka ut de kritiska faktorerna för företagets framgång eller konkurs och sätta
upp riktlinjer för tidiga strategiska beslut som hjälper utvecklingen av verksamheten.50

Studier visar att olika investerare fokuserar på olika saker och förväntar sig olika typer av
information när de läser affärsplanen. Det kan därför vara viktigt att anpassa planen efter
vilken typ av investerare den riktar sig mot. Banken fokuserar mest på de finansiella
uppgifterna som avslöjar om företaget kan klara av krediten. En plan för hur lånet ska betalas
även om verksamheten inte går lika bra som beräknat hjälper också till vid
kreditbedömningen hos en bank. Kreditgivaren kommer att jämföra siffrorna med vad som är
normalt för branschen och därför bör onormala avvikelser förklaras. Riskkapitalister som
Venture-capital företag och Affärsänglar studerar också finansiell information men fokuserar
på potentialen i verksamheten. Då är potentiell avkastning, marknadens storlek, tillväxt och
konkurrens viktiga faktorer.51

Vi är av den åsikten att företagen utanför storstadsregionerna måste utveckla en särskilt
anpassad affärsplan. Skillnaden blir att lägga extra fokus på logistiska lösningar. Företagen
ligger längre från både leverantörer och kunder och bör därför ha en tydlig strategi som anger
hur dessa svårigheter ska lösas. Det kan också finnas en risk att den urbaniseringstrend som
finns gör det svårare för dessa företag att rekrytera kompetent arbetskraft. Då skulle en plan
på hur man hanterar detta problem också vara motiverad i affärsplanen.

Genom en omvärldsanalys får kreditgivaren en bild av det förhållande som företaget ska
verka i. Banken måste ha kunskap om företagets kunder. Är till exempel en stor del av
omsättningen knuten till en kund måste banken även göra en analys av kunden och dess
framtid. Marknadens storlek och utveckling bör också bedömas. Företagets tillväxt är ofta
starkt förknippat med marknadens tillväxt. Även marknadsandelen har betydelse. Ett företag
med dominerande ställning har svårt att växa ytterligare. Sista delen i omvärldsanalysen
består av konkurrensen. Hur många konkurrenter det finns och om någon dominerar
markanden måste vägas in i företagets förutsättningar. Banken bedömer företagets möjligheter
att sälja sin produkt i det rådande konkurrensläget.52

Karaktär (Character)

Det är inte bara företaget som analyseras när förmågan att återbetala krediten utförs.
Företagsledningen bedöms utifrån sin karaktär och ärlighet.53 Och just ledningen är enligt de
flesta kreditgivare en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt företag54. Enligt Ichak
Adizes är det viktigt att ledaren behärskar fyra olika roller. Den första är producerarens där
chefen ska ha teknisk och funktionell kunskap så att maximal vinst kan nås. Ledaren ska även
kunna administrera företaget genom att planera, organisera och styra verksamheten i en
växlande miljö. Den tredje är entreprenörens förmåga att kunna förändra, vara kreativ och

50 Smith Richard L, Kiholm Smith Janet, Entrepreneurial finance, s. 55-63
51 Mason C, Stark M, What do investors look for in a business plan?, s. 227-248
52 Svedin, Jenny, s. 29-32
53 Ibid, s. 13
54 Broomé, P., m.fl., s. 60
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våga ta risker. Som sista och fjärde roll anser Adizes att ledaren måste kunna integrera
individuella mål och krafter i företaget till ett gemensamt kollektiv där alla drar åt samma
håll.55

Att hitta en ledare som klara av samtliga roller är mycket svårt eller näst intill omöjligt. Ett
alternativ är då att sätta samman en grupp av ledare som tillsammans bemästrar de fyra
rollerna. Man kan även välja att ha en chef som är duktig på att hantera den situation som
företaget befinner sig i. Till exempel bör man ha en ledare som är duktig på produktion när
bolaget är i ett tillväxtstadium. Ett sista alternativ är att hyra efterfrågad kompetens från
konsulter.56 Trots att ledningen är en viktig anledning till ett företags framgång ges detta ofta
lite utrymme i kreditbedömningen. Det anses bero på att det är svårt att bedöma ledningens
kompetens och att värderingen på deras agerande bygger på det framtida agerandet. I de fall
där risken att företaget inte kan förverkliga kreditöverenskommelsen är stor, kommer det att
vara extra viktigt med en analys av företagsledningen. Risken bedöms dels av hur erfarna
cheferna är och vilket typ av projekt det rör sig om. Ett nytt företag för med sig större risk än
en nyinvestering i ett befintligt företag.57

Det är naturligtvis svårt för kreditgivaren att bedöma kompetensen på ledningen i ett företag.
Särskilt svårt om det rör sig om en kredit till ett nystartartat företag. Vi anser dock att den
bedömningen blir lättare på en mindre ort där banktjänstemannen borde kunna ha ett närmare
förhållande och därmed bättre kunskap om sina kunder.

Detta styrks av den så kallade kyrktornsprincipen som går ut på att bankkontoren bör ligga så
nära kunden som möjligt. Teorin menar att banken har större kunskap om den lokala
marknaden där det kreditsökande företaget ska agera. Men banken antas också ha större
kunskaper om företagets ledning och humankapital. Kyrktornsprincipen är dock testad av
Carling och Lundberg (2002) och resultatet visar dels att kunskapen inte påverkas av det
geografiska avståndet och att banken inte agerar efter principen. Hypotesen var att om
kyrktornsprincipen var korrekt skulle banken utsätta sig för en större risk när avståndet till
företagen ökar och därför bevilja krediter mer sällan.58

Denna studie pekar på att företagen i glesbygden inte har någon nackdel av att i vissa fall
ligga långt ifrån kreditgivaren. Men företagen i glesbygden kan också ha ett närmare och mer
personligt förhållande till sin bank i de fall då kreditgivaren finns på en mindre ort nära
företaget. Då visar studien att företagen inte heller har någon fördel av att kunskapen hos
banken är större i dessa fall.

55 Adizes, Ichak, Ledarskapets fallgropar, s. 8-10
56 Ibid, s. 67-68
57 Broomé, P. m.fl., s. 60-61
58 Carling Kenneth, Lundberg Sofia, Bank Lending, Geographical Distance, and Credit risk, s. 1-16
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3.2.4 Överenskommelse

För att komma till en överenskommelse presenterar företaget sina argument. De redogör för
kapital- och kreditbehovet, vilka planer de har och den ekonomiska ställningen. Företagets

marknad, vilken situation de befinner
sig i och hur utvecklingen väntas se
ut bör också läggas fram. Vidare
framhävs företagsledningens
kompetens och vilka säkerheter
företaget kan lämna till kreditgivaren.
Bolaget analyseras givetvis av banken
men de tar också hänsyn till hur stor
risken bedöms vara för krediten.59

Här brukar man tala om risken för en
betalningsinställelse som åsyftar hur
stor risken är att företaget inte kan
betala och risken vid en
betalningsinställelse som avser om
banken i så fall kan få betalt ur
säkerheten60. Kreditgivaren granskar
också lönsamheten i krediten och om
den överensstämmer med den policy
man har. Slutligen bedöms vilka
finansieringsalternativ som är
lämpade och om säkerheterna som

erbjuds är tillräckliga.61

Man kan utgå från att både banken och företaget vill maximera sin egen vinst. Därför kommer
företaget att vilja få ner sina kostnader för krediten så mycket som möjligt. Samtidigt kommer
emellertid banken att agera för att få en bra lönsamhet på krediten. Överenskommelsen
kommer till stor del att baseras på de tidigare nämnda faktorerna men också på de båda
parternas förmåga att förhandla och lägga fram sina argument.62

Lam och Burton (2005) ser i sin studie om små och medelstora företags lojalitet gentemot
banker att många företagare anser sig ha en bättre förhandlingsstyrka om de använder sig av
mer än en bank.63 Problemet är att små företagare värdesätter den relation som byggts upp
med banken väldigt högt. Man känner sig sårbar vilket gör att även om man inte känner sig
nöjd med banken så är man rädd för sin existens som företag.64

59 Broomé, P., m.fl., s. 50-51
60 Ibid, s. 184-185
61 Ibid, s. 50-51
62 Broomé, P., m.fl., s. 50
63 Lam R, Burton S, SME banking loyalty (and disloyalty)
64 Yavas U., m.fl., Bank choice behavior of small and medium-sized construction firms
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3.3 Venture-capitalföretag

Till en början måste man reda ut begreppen inom denna finansieringsform. Med venture-
capital menar man investeringar i företag som inte är noterade på börs eller handlas på annan
marknadsplats. Målet är som oftast att ha en viss påverkan i företaget samt att inom en viss
tidsram avyttra sin investering med förhoppningen om god vinst. Ett venture-capitalföretag är
ett företag som i stor utsträckning gör sådana investeringar i flertalet bolag. Man vill alltså
sprida riskerna och bygga en portfölj av olika intressanta objekt. De företag som åtnjuter
investeringen och ingår i venture-capitalföretagens portfölj kallas allt som oftast för just
portföljbolag. I sammanhanget diskuteras också ofta begreppen formellt respektive informellt
venture-capital. Det senare utgörs av privatpersoner som med egna medel gör investeringar.
Dessa betecknas ofta affärsänglar och tas upp längre fram. Formellt venture-capital blir då de
investeringar som härrör från de organiserade investeringsföretagen. Ibland blandas också
termen riskkapital ihop med venture-capital. Skillnaden ligger dock i att riskkapital är
företagens egna kapital vilket ventur-capital kan vara en del av. En investering i till exempel
ett aktiebolags börsintroduktion är en riskkapitalsinvestering.65 Vi kommer dock i
fortsättningen att vid tillfällen använda termen riskkapital vilket då står för venture-capital
och kapital från affärsänglar.

3.3.1 Venture-capitalföretagens gallring

En stor del av arbetet hos dessa företag tilldelas den urvalsprocess som sker av kapitalsökarna.
Det är ju genom bra beslut här de kan hitta framtida vinnare. Här presenterar vi en kort
sammanfattad teori som beskriver ett typexempel på venture-capitalföretagens
tillvägagångssätt för en process från initialskedet till en färdig affär.

Initialt erhåller man en affärsplan som är antingen efterfrågad eller spontant skickad. Denna
blir sedan granskad och en första utvärdering sker. Redan här skulle en ansökan om kapital
avskrivas om den inte håller måttet. Härnäst sker en uppföljning av ärendet av en andra part.
Ser allt bra ut bokas ett första möte och en presentation hålls där villkoren framförs. Med
nästa steg som är en första Due Diligence, menas en undersökning av investeringsobjektet där
man kollar på verksamheten, involverade personer och materiella fakta. Därpå följer fler
möten mellan parterna vilket så småningom resulterar i ett avfärdande eller godkännande
beslut om investering. Man utarbetar därefter ett avtal som båda parter ska kunna godkänna.
Det sista steget innan det slutgiltiga avtalet utarbetas och skrivs under blir en avslutande
detaljerad Due Diligence. Finns det saker som måste rättas till är det nu tillfälle att göra detta.
Affären är från båda parter nu förseglad och i hamn.66

3.3.2 Utarbeta strategi för att fånga investerare

Ett professionellt investeringsföretag kastar sig givetvis inte huvudstupa in i något projekt. De
måste se en stor chans att kunna få en accepterad avkastning på sina pengar. För att locka
venture-capitalföretagen att göra en investering bör man som entreprenör ha koll på flera delar
som är viktiga i anskaffningsprocessen.

65 www.nutek.se/content/l/c4/17/01/riskkapdef.pdf, Anders Isaksson, 060326
66 Sherman, Andrew J., Raising Capital, s. 181



- TEORETISK REFERENSRAM -

- 17 -

I processen beskrivs tre stora punkter som skall vara väl genomförda. Först ut är utformandet
av en solid affärsplan samt finansieringsförslag. Dessa är helt nödvändiga för att över huvud
taget fånga investerarnas intresse. Nästa punkt är anskaffandet av ett kontaktnätverk
bestående av till exempel konsulter, banker eller andra utlåningsinstitut. Med deras hjälp kan
du vidarebefordra din affärsplan till lämpliga investerare. Genom att ha ett effektivt nätverk
får man fler tillfällen att presentera sina idéer och således större chans att göra affärer. Till sist
gäller det att minska antalet investerare man fokuserar på. De flesta venture-capitalföretag är
nischade inom olika områden och har endast intresse av objekt inom vissa branscher,
geografiska områden, vissa storlekar på företag och så vidare. Genom att ha en fokusering på
enbart dessa sparar man tid och energi på investerare som annars endast skulle avfärda
förslagen.67

3.3.3 Erhålla kapital

Det finns också beskrivet på en mer detaljerad nivå hur man bäst går tillväga för att erhålla
kapital från dessa institutioner.

Repetera presentationen

En väl genomförd företagspresentation kan mycket väl vara nyckeln till kapitalet. Rådet är att
flera gånger gå igenom sin utläggning och finslipa de olika delarna. Man bör ha en testgrupp
av varierad och kunnig publik som kan verka granskande och ställa relevanta frågor och
belysa eventuella svagheter. Här är det också viktigt att känna till de berördas speciella
”triggers” som gör att din presentation känns tilltalande för respektive investerare.68

Noggrann strategi

En presentation ska vara fokuserad, specifik men samtidigt inte allt för detaljrik på detta tidiga
stadium. Med en väl avvägd längd på presentationen där tyngden ligger på kärnpunkterna är
att rekommendera. Det gäller också att visa på den stora marknadspotentialen och vilka
marginaler försäljningen kommer att generera. I slutändan är ju venture-capitalföretagen mest
intresserad av ett slutligt bra resultat som slutar i god avkastning.69

Medarbetare

Detta är kanske en post som då och då överses. Ett lite större företag kretsar inte endast kring
din person utan erfarenheten, kunskapen och samarbetsviljan hos arbetsstyrkan är likaså en
ack så viktig del. För investeraren är en stark sammansättning av personer med olika
kompetensområden en väsentlig punkt för sin utvärdering.70

Mentor eller kontaktperson

För att kunna bli bra på den del av entreprenörskapet som inkluderar kapitalanskaffning är det
av vikt att skaffa sig en person som kan guida genom denna snårskog. Den personen bör ha
stora kunskaper inom området och det rekommenderas att han har bakgrund inom just

67 Sherman, Andrew J., s. 167.
68 Ibid, s. 169
69 Ibid, s. 170, 172
70 Ibid, s. 170-171
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venture-capitalsfären. Med en sådan person kan man undvika de största fallgroparna och få
stöd i svåra frågor.71

Visa personligt engagemang

En investerare vill se att man har ett stort intresse för projektet och att man kommer att göra
en helhjärtad satsning. En stor del i ett misslyckande kan vara att man endera visar sig vara
för oengagerad eller allt för ivrig. Detta kan medföra att man saknar insikten för risker
samtidigt som man är mindre mottaglig för kritik.72

Ärlighet och öppenhet

Ärlighet varar längst även inom detta gebit. Genom att undanhålla information och dölja vissa
företeelser finns chansen att detta senare dyker upp och stjälper affären. Man rekommenderas
att föra en rak dialog där tidigare erfarenheter och händelser kommer fram. Inte alltid ses
tidigare misslyckanden som negativt om dessa har stärkt företagsledarens erfarenheter och
uppmärksamhet på risker och fallgropar.73

3.3.4 Vägen till misslyckande

Genom att följa de tidigare givna råden lägger man en bra grund för att lyckas i sin
kapitalanskaffning. Dock finns det en hel del misstag som skulle kunna stjälpa affären. Här
följer några av de vanligaste felen och fallgropar.

 Inte kunna behålla marknadsandelar eller det intellektuella kapitalet
 Undermåligt urval av ledande personal
 Överdrivet beroende av enstaka person
 Chefer med stor arrogans eller svårt att ta till sig kritik
 Överdrivna löneutbetalningar
 Förlegad eller överdriven affärsplan
 Dålig koll på konkurrenter samt deras styrkor och svagheter74

3.3.5 Tillförsel av mer än kapital

Vad finns det då för incitament att använda sig av denna finansieringsform förutom tillgången
till kapital? I flertalet av fallen med bolag som gått den här vägen i sin finansiering, visar det
sig att de klarar sig bättre än liknande företag som exempelvis tar banklån. Detta påstående
backas upp av flera tidigare studier. Här belyser man företag av olika storlek vilka fått
uppbackning av venture-capitalföretag inom olika branscher.75 Det som utgör den främsta
skillnaden mellan dessa former är deras roll i företaget efter att finansiella medel beviljats. En
bank släpper oftast kontrollen av bolaget medan man hos venture-capitalföretagen kan se ett
betydande inflytande. Detta gör sig mest synligt i ett initialt skede samt i uppbyggnadsfasen
och avtar allt eftersom företaget mognar.76

71 Sherman, Andrew J, s. 169
72 Ibid, s. 171
73 Ibid, s. 172
74 Ibid, s. 182
75 Brav, A., Gompers, P., Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings
76 Keuschnigg, C., Nielsen, S., Public Policy For Start-up Entrepreneurship With Venture Capitaland Bank Finance
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Det positiva långsiktiga resultatet måste förklaras av de bakomliggande faktorer som påverkas
av venture-capitalföretagen. Det har visat sig att företag nått snabbare och bättre resultat inom
flera led med denna uppbackning. Ett steg i företagens cykel som i det här fallet ser mycket
bättre ut är produktlansering. Med hjälp och support från de kunniga investerarna har man
snabbare kunnat komma ut med nya produkter på marknaden.77

3.4 Affärsänglar

I det här facket av finansiärer hittar man privatpersoner av olika bakgrund och
investeringsintressen. Primärt kan man säga att en affärsängel brukar investera inom en viss
finansiell ram. I pengar nämns i amerikansk litteratur $5,000 till $25,000 som en parameter
för personer man känt sedan tidigare eller har släktskap med. Sedan finns det med svenska ord
storänglar som hamnar i intervallet $25000 till $250,000. Dessa ligger oftast utanför den
närmaste familjekretsen.78

3.4.1 Kategorisering av undergrupper

Inom dessa grupper finner man subkategorier med varierande mål med sitt medverkande. De
ställer också olika krav på sina objekt. För att lyckas med sonderingen av dessa gäller det att
placera änglarna i specificerade fack. Forskare ger skilda metoder för detta och olika bilder av
hur dessa grupper kan se ut. Här följer några exempel på indelning av affärsänglar. Första
kategorin kan kallas ”Kusinen” och är bara villig att investera i en rörelse vilken ägs av
familjemedlemmar. I kategorin ”Doktorn” betecknar man personer från rikare arbetsgrupper
som har pengar över för ett riskfyllt chanstagande. Den tredje kallar vi översatt ”Mr Kosing”
med den största plånboken.79

En annan metod skapar nio subgrupper för att på så sätt identifiera olika karakteristika.

 Värdeskapare: Investerar geografiskt nära för att kunna påverka företaget
 Övervärdesinvesterare: Stora tidigare erfarenheter och vill ha hög avkastning
 Familjen: Släktskap mellan investerarna där en av dessa ofta bestämmer
 Partnern: Investerare med baktankar att erhålla höga poster i företaget
 Konsortium: En grupp finansiärer som gått ihop med pengar
 Materiell investerare: Ofta nära bekantskap som bistår med annat än pengar
 Social investerare: Tänker på moraliska och sociala aspekter samt rättvis avkastning
 Okunnig ängel: Minst erfarenhet av området och väljer närbelägna objekt
 Chefsinvesterare: Med en relativt säker investering köper han en plats i företaget80

Varför vill man då kategorisera denna grupp så noga? Svaret ligger i det faktum som skiljer
dessa från ett riskkapitalsbolag. En affärsängel behöver givetvis inte investera sina pengar och
kan lika gärna hoppa över en investering till skillnad från dem som gått in i ett
riskkapitalsbolag. Målet blir alltså att finna motiven som driver ängeln att investera. Här kan
skälen vara många men fem stora grupper finns representerade.

77 Hellman, T., Puri, M., The interaction between product market and financing strategy: the role of venture capital
78 Sherman, Andrew J., s. 71
79 Lander , Jack, s. 151
80 Ibid, s. 151-152
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I första och givna gruppen finns de som söker pengar i bolagets framtida vinster. De hoppas
på att avkastningen blir stor och att den kommer i en inte allt för avlägsen framtid. Sedan
följer de som ser en stor potential i marknaden och har sina förhoppningar att bli utköpta av
ett större företag och ta hem hela vinsten i ett svep. Nästa kategori av änglar ser investeringen
som en spännande chansning och intresset ligger inte bara i kravet på avkastning. I nästa
grupp har vi dem som faller för idén och presentationen av företaget. Ett gediget förarbete och
en väl genomförd föredragning skapar intresse. Slutligen finns det personer som lockas till
investeringar genom initiativtagande, företagsanda och ett väl fungerande samarbete mellan
människor.81

3.4.2 Här hittar man affärsänglar

Vi har tidigare definierat en affärsängel som en ensam person eller en liten grupp. För att
företag skall kunna komma i kontakt med dessa på ett bekvämt sätt har man mer och mer
övergått från enskilda personreferenser till att bygga kontaktnät av olika slag. Idag hittar man
nätverk av affärsänglar bara genom att söka på Internet. Man måste dock urskilja de olika
typer av sammanslutningar som finns. En första grupp består av ett nätverk med investerare
som helt enkelt skapar en marknad för utbud av kapital. Här kan informationsutbyte ske och
olika slags möjligheter uppdagas. Här kan också entreprenörerna möjligen hitta personer som
intresserar sig för sina projekt eller företagsidéer. Utöver detta kan man nämna
sammanslutningar av änglar som gemensamt lägger sina pengar i en gemensam pott. Med
större medel kan man till exempel investera i fler företag och på så sätt sprida riskerna. Dessa
kan ha en betald personal som tar de flesta besluten eller ett klubbsystem där deltagarnas
röstning leder till beslut.82

På senare tid med Internets och den nya teknikens intåg har också system för matchning
införts. Genom att båda parter knappar in information om deras investeringsintressen samt
företagsidéer kan lämpliga entreprenörer och finansiärer skapa kontakter.83

Vi är själva av åsikten att finansiering via venture-capitalföretag eller affärsänglar är en bra
väg att gå, då man har bra egenskaper av entreprenöriellt slag, men samtidigt inte är allt för
kapitalstark. Som nämnt tidigare bistår dessa grupper med mer än bara pengar i projekten. I
ett kanske allt tuffare företagsklimat är det inte säkert att en bra affärsidé kan generera vinster.
Det ska alltså mycket till för lyckas med sitt företag. Med assistansen och kunskapen från
framförallt professionella investerare får man fördelar gentemot andra aktörer på marknaden.
Tar man detta som utgångspunkt ser vi en kraftig ökning av denna finansieringsform. En
större del av arbetet i företagen kommer därför att relateras till utgångspunkterna i teorin om
identifiering av aktörer, känna till deras motivationsfaktorer och hur man genererar kapital på
denna väg.

81 Lander , Jack, s. 152
82 Sherman, Andrew J., s. 74
83 Ibid, s. 75
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3.5 Finansiering från offentliga instanser

Den offentliga finansieringen fungerar som ett stöd ofta riktad till specifika regioner. Det kan
också tillfalla enskilda projekt eller förbättringar av olika slag inom områden såsom miljö
eller kompetensutveckling. Man vill med dessa främja en utveckling av företagandet,
entreprenörsandan, ökad tillväxt samt stävja ett ensidigt näringsliv.84 I Sverige ges det
regionala utvecklingspolitiska stödet ut av Länsstyrelserna, Självstyrelseorganen, de
kommunala Samverkansorganen, Nutek, Almi samt regeringen.85

Den majoritet av pengar som staten handhåller inom detta område hamnar främst inte direkt
ut till företagen. Oftast handlar det om olika slags projekt eller gemensamma företagsinsatser
som skall främja utvecklingen. Kraven för bidragen är också förknippat med en motprestation
som skall uppfyllas för att få tillgång till stödet/bidraget.86

3.5.1 Bidragens fördelning

I tabell 1 kan man utläsa de olika formerna av finansieringsbidrag som kan lämnas. Det kan
förekomma andra former men dock av betydligt mindre relevans och storlek. Dessa siffror
pekar på de totala stöden och bidragen, vilket då inte visar vilka pengar som går direkt till det
enskilda företaget.

År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004
Stödtyp (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)
Regionalt utvecklingsbidrag 364,2 401,0 477,5 321,3 519,8
Landsbygdsstöd 252,2 240,4 281,4 274,3 262,3
Stöd till kommersiell service 26,5 45,6 37,2 37,2 46,1
Småföretagsstöd 24,4 23,2 10,7 0 0
Sysselsättningsbidrag äldre 133,1 84,3 40,7 20,1 3,3
Selektivt
sysselsättningsbidrag

308,4 203,7 84,7 47,0 108,6

Projektmedel 502,4 921,0 879,9 945,8 935,5
Såddfinansiering 0,5 2,9 17,6 33,4 42,1
Transportbidrag 320,8 378,7 353,2 357,2 358,6
Totalt 1932,5 2300,8 2182,9 2036,3 2276,3

Tabell 1. Totalt beviljat regionalt utvecklingspolitiskt finansiellt stöd åren 2000-2004.87

Som tabellen visar så har inte de totala stöden ökat nämnvärt under denna femårsperiod. Man
kan dock se skillnader mellan de olika kategorierna. Till exempel har man helt slopat det som
kallades småföretagsstöd, men i gengäld ökat markant i kategorin såddfinansiering.
Såddfinansiering syftar då på en initial liten investering. Störst ökning i rena pengar ser vi
inom området projektmedel.

84 www.nutek.se (företagsguiden: offentlig finansiering), 060403
85 Nutek, Uppföljning och resultatutvärdering av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Budgetåret
2004, Rapport 2005:15
86 www.nutek.se (företagsguiden: offentlig finansiering), 060403
87 Nutek, Uppföljning och resultatutvärdering av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Budgetåret
2004, Rapport 2005:15
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3.5.3 Regionala skillnader

Som påpekats tidigare är vissa regioner målet med bidragen. Och när man pratar
regionsutveckling och stöd till glesbygden så kommer givetvis Norrland upp på
dagordningen. Under 2004 beviljades regionalt utvecklingsbidrag med cirka 520 miljoner
kronor direkt till företag. Detta är en ökning från föregående år med 60 procent. I topp för
dessa bidrag ligger Västerbotten med 164,3 miljoner följt av Jämtland 97,0 miljoner samt
Västernorrland med 76,7 miljoner. Värmland som hamnar på fjärde plats med 68,9 miljoner
har dock den störta sysselsättningsökningen. Till nystartade företag beviljade man runt 40
miljoner kronor 2004. Även i den största kategorin, projektmedel, svarar Västerbotten för den
största delen med 125,7 miljoner kronor.

3.5.2 Såddfinansiering

Nutek och Almi, vilka är statligt ägda företag kan bidra med såddfinansiering. För att kunna ta
del av denna ställs dock en hel lista med krav. I Nuteks fall krävs det att företaget presenterar
en ny affärsidé och en skyddad teknik samt att de ska ha god chans till bra tillväxt. Almi
breddar detta till att även omfatta andra nya företag samt etablerade företag som vill
utvecklas. Nutek presenterar på sin hemsida också följande punkter som krav för att kunna ta
del av finansieringen.

 Vilja att växa genom offensiva satsningar
 Ledning som visar entreprenörsanda och breda kunskaper
 Medfinansiering av andra investerare upp till 50 % av externt behov
 Max 250 anställda
 Max 25 % ägande av större företag
 Måste bedömas kunna generera lönsamhet

Ett annat av den här typen av företag som bara bistår med såddkapital är Norrlandsfonden.
Det fungerar på samma sätt som de andra finansieringsföretagen och utger lån till företag med
en god affärsidé. Deras begränsning ligger inom länen Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.

3.5.3 Statliga lån

En annan del av det kapital som tillkommer företag från offentlig instans ges i form av lån. En
anledning till uppkomsten och brukandet av denna form av finansiering ligger i att de
traditionella utlåningsinstanserna vill undvika ett allt för omfattande risktagande. Staten har
då tagit på sig ansvaret att gå in med kapital i vissa högriskprojekt där kravet på säkerhet är
lägre ställt.88 Man vill med subventionerade lån främja verksamhet som staten finner
angelägen. Subventionen i det här fallet består då i begränsad återbetalningsskyldighet eller
nedsatt ränta. Vid utgången av 2004 var 10,7 miljarder utlånade till statliga bolag och 0,5
miljarder till enskilda privatpersoner eller privata företag. Det har dock diskuterats om denna
form av finansiering också medför stora nackdelar. En nackdel ser man i den konkurrens som
kan uppstå mellan statens utlåning med sänkta krav och till exempel banker som inte kan ge
samma villkor. Meningen med statens inblandning är förstås inte att utkonkurrera dessa.89

88 www.nutek.se (företagsguiden: offentlig finansiering), 060403
89 Ibid
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Denna typ av lån som ställer mindre krav på säkerhet, måste för att löna sig för utgivaren,
rimligen vara dyrare. Förmodligen är det av dessa anledningar som den här portionen av den
stora finansieringskakan förblir liten.
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3.6 Sammanfattning av teori

Vårt teorikapitel sammanfattar vi i en enkel modell. Här sätter vi ett företag med behov av
extern kapital i centrum. Från de olika finansiärerna går strömmar av kapital till företaget som
i sin tur måste leva upp till de krav som finansiärerna ställer.

I figur 3 tar vi upp de fyra hörnstenar vår teori bygger på.

Från banker erhåller företaget kapital i form av olika krediter. I gengäld tar banken betalt i
ränta. Förutom räntan beaktar banken ett antal aspekter som anger hur troligt det är att
företaget klarar av att återbetala krediten. Man ser bland annat på historiska uppgifter från
företaget, vilka säkerheter företaget kan lämna, entreprenörens kunskap och affärsplanen.
Länkat till glesbygdsproblematiken kan vi se att dessa faktorer kopplas till lägre
fastighetsvärden, bankens lokala kännedom om ledningen och de problem och möjligheter
som affärsplanen måste behandla, exempelvis logistiska svårigheter.

När ett venture-capitalföretag investerar i ett företag under utveckling tillför man oftast mer
än bara pengar. Den kunskap de också bidrar med anses också influera på ett positivt sätt. De
ställer i sin tur avkastningskrav på investeringen vilket gör att engagemanget för företaget
ökar. För att vilja göra en investering ser man på företagets idé, inblandade företagsledare
samt egentliga förhållanden som storlek och geografiskt läge.

Privata investerare vilka ofta kallas affärsänglar bistår med kapital till ett företag vilket kan
uppfylla deras motiv. Till stor del kan det givetvis handla om en bra avkastning, men här ser
vi också viljan att tillträda någon post inom företaget, stödja lokala verksamheter eller
investera hos släktingars projekt med mera.

Glesbygdsföretag kan i större utsträckning också nyttja statliga bidrag och lån. Dessa är ofta
ur någon synvinkel mer fördelaktiga än traditionella banklån eller andra
finansieringsalternativ. Stödet behöver inte bestå av kapital utan förekommer också i form av
utbildningar eller främja lokala behov inom vissa geografiska områden. För att få ta del av
dessa måste vissa kriterier uppfyllas och en elementär punkt är det geografiska läget.

Företag

BankVenture-capital Kapital

Statligt stödKapital

Kapital

Affärsängel Kapital

Motprestation

Kunskap

Avkastning

Räntor

Motivuppfyllelse

Figur 3
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4 Praktisk metod

I det här kapitlet förklarar vi det praktiska tillvägagångssättet. Vi redogör för urvalet av
respondenter, hur intervjuerna genomfördes och bearbetades.

4.1 Urval

Vi utgick från ett antal kriterier när vi valde intervjuobjekt till vår studie. Vi hade tidigare
avgränsat oss till Norrlands inland och tittade då på lämpliga kommuner. Valet föll på
Lycksele och Vindeln, två inlandskommuner vilka ligger inom det område vi valt att studera.
Ytterligare begränsade vi oss till företag verksamma inom tillverkningsindustrin eftersom de
statistiskt sett i större utsträckning använder sig av extern finansiering90. Ett ytterligare motiv
till valet av företag var att vi ville undvika att resultatet påverkades av att företagen verkade i
olika branscher och därför kanske bedöms olika av finansiärerna. Det vi vill åt är i grunden
den geografiska betydelsen och därför ville vi ha några gemensamma nämnare. För att
undvika företag med en allt för okomplicerad finansiering (till exempel enbart eget kapital),
riktade vi in oss på företag med minst tio anställda. Där trodde vi att man var i större behov av
externt kapital. Vi såg det sannolikt, och fick det bekräftat av Nuteks rapporter, att till
exempel ett enmansföretag i större utsträckning inte använder sig av utomstående finansiärer
på grund av ett lägre kapitalbehov. Utifrån dessa kriterier fick vi en lista på ett tiotal företag. I
denna grupp försökte vi få en spridning på företagen gällande det ekonomiska läget. Nyckeltal
för de senaste fyra åren studerades och det visade sig finnas en variation bland den utvalda
gruppen. På grund av en ovilja att delta fick vi inte vårt primära urval men vi är ändå nöjd
med de intervjuer vi fick till stånd. I företagen har vi fått intervjua antingen en
ekonomiansvarig eller VD. Samtliga var enligt oss de personerna med den bästa kunskapen
om finansieringen för respektive företag.

För att ta del av bankernas perspektiv på finansieringssituationen har vi intervjuat
kontorscheferna på Handelsbanken i Lycksele och Vindeln. Handelsbanken är känd för att ha
en långt gången decentralisering och därför passar det bra att intervjua dessa kontor. På så vis
får vi veta hur de tänker då kreditbeslut fattas utan att riskera att banken styrs av centralt
utstakade ramar eller att besluten fattas av annan instans. Vi har genomfört två intervjuer för
att utreda vad venture-capitalföretag och affärsänglar har för inställning till företag i
Norrlands inland. En intervju gjordes med Connect som bland annat hjälper företag i dess
inledningsskede med kapitalanskaffning och förmedlar kontakter med affärsänglar. Den andra
respondenten jobbar på Uminova Innovation vilka hjälper företag att knyta kontakter med
olika venture-capitalföretag eller visar vart stödpengar finns att tillgå. Genom att använda
dessa personers kunskap kring företagens finansiering ansåg vi oss få bra bild av situationen.
Hade vi valt att bara rikta oss direkt till någon enstaka finansiär tror vi att vi hade fått en
sämre helhetsbild av de respektive grupperna.

4.2 Insamling av data

Vid ett intervjutillfälle delas den metod man använder sig av in i två delar. En del är
standardisering som anger hur noga man följer den intervjumall man har. Den andra delen är
strukturering vilket behandlar vilket utrymme respondenten får att utforma sina svar.91

90 Nutek, Kapitalförsörjning i småföretag, Rapport 2006:5
91 Patel, R., Davidson B., s. 72
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Under intervjuerna användes intervjumallar som i grunden hade en övergripande struktur där
stora frågor skulle diskuteras. Vi hade dock även några mer detaljerade frågor angående
särskilda företeelser som vi ville ha svar på. Intervjuernas standardisering var relativt låg, vi
valde att följa respondenternas resonemang och följde upp detta med följdfrågor istället för att
följa mallen till punkt och pricka. Vid intervjuernas slut kontrollerades däremot frågemallen
så att vi hade fått med alla våra på förhand givna frågor. Alla respondenter godkände att vi
spelade in intervjuerna vilket underlättade arbetet för oss. Vi kunde då lägga all fokus på
själva intervjun och behövde inte anteckna svaren. Med hjälp av inspelningen kunde vi också,
om nödvändigt, höra svaren flera gånger vilket gjorde tolkningen bättre.

4.3 Databearbetning

Datan vi samlade in under våra intervjuer har tolkats och bearbetats för att sedan presenteras i
empirikapitlet. Till vår hjälp hade vi de inspelningar vi gjorde under intervjun. Dessa har
avlyssnats noggrant för att inte missa någon viktig del av informationen. När all information
hade skrivits ner bearbetades den och ställdes upp efter särskilda ämnen. Detta gjordes för att
få en bättre struktur, i jämförelse med att exempelvis ha ställt upp empirin i enlighet med
intervjumallen. Det finns en risk att tolkningen av den åsikt respondenten hade påverkas när
man flyttar om innehållet men vi har haft detta i åtanke och gjort vårt bästa för att innebörden
inte skulle påverkades.

4.4 Access

Samtliga intervjuer har skett på plats hos respektive respondents arbetsplats. När
respondenten känner sig bekväm om tillfreds med intervjumiljön tror vi också att det skapar
en avslappnad stämning vilket ger bättre svar. Intervjuerna har ägt rum under en väl tilltagen
tid i samtliga fall, vilket gjort att ingen av intervjuerna upplevdes stressade. Respondenterna
fick således den tid de behövde för att tänka efter och ge så bra svar som möjligt. Dock blev
intervjun med Uminova Innovation lite stressande från vår sida då tiden från bokat möte till
intervju endast var en halvtimme.

Varken hos oss eller hos företagen fanns någon större vilja att skicka intervjufrågorna i
förväg. Ett av de bankkontor vi vände oss till, ville bestämt ha frågorna skickade i förväg. I
övrigt berättade vi för samtliga via telefon om vad arbetet omfattade samt övergripande om
vilka ämnen som skulle tas upp.

Genom denna metod fick vi mer spontana svar och förhoppningsvis en större öppenhet.
Risken kan emellertid vara att svaren blir förhastade och i vissa fall mindre genomtänkta och
falska. Men eftersom vi genomgående intervjuat personer med djup insikt om sitt yrke, anser
vi att det som sades var av god giltighet.

4.5 Kritik mot primära källor

Det kan finnas en risk att banktjänstemännen vill framhålla sitt bankkontor och sin egen
person på ett positivt sätt. Det låter bättre om det inte verkar finnas några större problem för
företagen att erhålla krediter på just deras bank. Vi tror att detta kan ge oss resultat som inte
helt speglar den korrekta verkligheten. Vi minskar dock lite av den effekten i och med att vi
studerar en helhet med två olika perspektiv och ett flertal respondenter. Våra intervjuobjekt
angående affärsänglar och venture-capitalföretag är inte investerare i sig utan förmedlar bara



- PRAKTISK METOD -

- 27 -

kontakter. Vi ser därför ingen tydlig anledning till att de skulle vinkla svaren eller försköna
situationen. Kanske finns det ändå en viss tendens av respondenterna att skriva upp resultaten
av den egna verksamheten för att verka vara en mycket lyckad avdelning.

Den risken som gäller för bankerna finns också till viss grad hos företagen. Det kan vara lite
skamligt att bli nekad ett banklån och det skulle då finnas risk att företagaren i så fall döljer
sådan information. Nu tror vi inte att detta är fallet. Samtliga företag har klarat av bankens
säkerhetskrav samt haft en rörelse som fungerar vilket minskar risken för att banken skulle
avslå en kreditansökan. Även det faktum att samtliga respondenter har haft ungefär samma
syn på företagens möjligheter till att skaffa kapital gör att vi inte har anledning att misstro
någon respondent.
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5 Empiri

Sju stycken intervjuer kommer här att presenteras separerade från varandra. De följer i
ordningen av företag, banker och slutligen förmedlare av venture-capitalföretag och
affärsänglar.

5.1 Lycksele Plåtprodukter, Elisabeth Nordström

5.1.1 Om Lycksele plåtprodukter

I företaget jobbar man med tunnplåt på upp till sex millimeters tjocklek. Det startades 1979
och drivs inom familjen med Elisabeth och hennes bror i ledningen. Ifrån startens få anställda
har man idag vuxit till att omfatta 17 personer. Man tar främst beställningsjobb men har också
några egna produkter såsom spisar och en typ av vedkap. Elisabeth tycker att de arbetar inom
en tuff bransch där man hela tiden måste tillgodose kundernas behov, hålla leveranstider och
visa på bra kvalitet. Kunderna finns i hela landet med största kunderna i Skellefteå följt av
Helsingborg.

Det har funnits tillfällen på senare tid då man behövt ta in extra kapital för
maskininvesteringar. Dessa har till viss del finansierats av egna vinstmedel. Resten av
pengarna har man skaffat genom banklån. Vid företagets start hade Elisabeth för sig att
förutom eget tillskjutet kapital från familjen samt banklån, var Norrlandsfonden troligtvis
också inblandad.

5.1.2 Bankkredit

På frågan om de använde sig av ett lokalt bankkontor för kapitalanskaffning till sina
investeringar, svarade hon att man alltid använt sig av Föreningssparbanken i Lycksele.
Genom att alltid ha gjort affärer med samma bank har de knutit en bra relation. ”Har man en
bra relation med banken är man rädd om den” menar hon. När de till den senaste stora
investeringen i fjol behövde pengar, kontaktade man också Föreningssparbanken. Man skulle
köpa en maskin till förmånligt pris, fast med kravet på en extremt snabb affär. Proceduren var
väldigt enkel och det förstår man när Elisabeth också säger ”jag ringde på förmiddagen och sa
att jag behöver pengarna till eftermiddagen, och det gick bra!”. Detta gick bra menar hon,
eftersom man haft just tidigare bra relationer till banken samt att man av dem anses vara ett
stabilt och pålitligt företag. Elisabeth menar att personkännedomen av ledningen hos Lycksele
Plåtprodukter var en starkt bidragande orsak till det smidiga förfarandet. Att företagets
ledning är viktig speglas också i bankens vilja att fadern som var grundare i företaget,
fortsatte som styrelseordförande efter sin avgång. Även med tidigare investeringar har det inte
varit några större bekymmer och banken har alltid ställt upp.

För att kunna låna pengar av banken har Elisabeth inte upplevt att det ansetts viktigt att
företaget skjuter till egna pengar för större investeringar. Elisabeth menar att det i slutändan är
betalningsförmågan och den totala bilden som är viktigast vid kreditbedömningen. Banken
har också full insyn i företaget och med bra bokföring ser banken ingen större risk.
Banken har också full säkerhet då de äger maskinen tills den är betald. Maskinerna har heller
inte de egenskaperna att de under tiden faller speciellt mycket i värde, vilket skapar trygghet.

Banken ville inte att företaget skulle köpa den fastighet man bedriver verksamheten i.
Elisabeth menar här att banken kunde ha haft en sämre inställning till företaget om man skulle
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ha köpt den. Fastigheten har sedan företaget startades blivit mycket mindre värd, och beslutet
att hyra den var i efterhand ett klokt beslut. I övrigt har man inte upplevt några andra problem
med säkerheter

Vi undrade också om man försökt förhandla villkoren eller undersökt andra bankers villkor.
Det hade man inte gjort med anledning av att man ansett sig få bra villkor från banken. Man
hade bra ränta på lånen så förhandling var i princip onödigt. Båda parter tyckte sig vara nöjda
redan från början. Man kollade inte vidare på andra bankers villkor då man ofta hade krav på
snabba pengar. Dessutom känner Elisabeth att det är viktigt att man har en bra relation till sin
bank då man befinner sig i inlandet med ett mindre utbud av banker. Kollar man på olika
konkurrenter kan det sluta med att ingen kreditgivare vill samarbeta.

5.1.3 Annan finansiering

Förutom egna medel och banklån har man också sökt bidragspengar från Länsstyrelsen. Deras
krav för att få ta del av bidraget gällde för det första att man befann sig i rätt geografiska
region. Elisabeth pekar på att Norrlands inland är den bästa regionen för att kunna ansöka om
stödpengar. Man får till exempel olika stora delar av investeringarna betalda beroende på var
man befinner sig och Lycksele är ett bra ställe att verka på i den meningen. Det andra kravet
som ställdes var att det skulle handla om en nyinvestering. Den sista punkten har man haft
problem med då finansieringen inte får gälla leasingavtal. I Föreningssparbanken sker
nämligen utlåningen via ett finansbolag och således blir det en form av leasing. Med den
förutsättningen fick inte Länsstyrelsen inte ge ut några pengar. Men med nya regler vilka
trädde i kraft vid årsskiftet kunde länsstyrelsen ge ut stödpengar.

Man har också erhållit statliga pengar som utbildningsstöd. Dessa pengar söktes med hjälp av
duktigt folk på kommunen. Man hade där kravet på sig att göra redovisningar om
utbildningarna, men tidsbrist har skapat lite slarv där.

På frågan om de kunde tänka sig att använda sig av andra finansieringsalternativ svarar hon
att de inte har så mycket kunskap om andra privata finansieringsalternativ. Man vet inte heller
så mycket om vad de har att erbjuda i form av pengar eller annat.

De skulle inte vilja låna pengar från till exempel Almi eller Norrlandsfonden då dessa lån är
betydligt dyrare. I dagsläget finns det heller ingen anledning att söka sig dit då banken gärna
lånar ut kapital.

5.1.4 Företagets fördelar med det geografiska läget

Primärt måste man nämna att företaget gått allt bättre med en stegrande omsättning de sista
åren. Men företagets ledning anser att det ställs allt högre krav på både effektivare maskiner
och rationaliserat arbete.

I stort ser det bra ut i för företagsklimatet och samverkan mellan olika instanser i Lycksele.
Man har bra samarbete mellan företag, skolan, kommunen och de olika arbetsinstanserna.

Elisabeth säger att många tror att problem kan uppstå vid till exempel varutransporter, men
den logistiska biten fungerar fantastiskt bra. De har ett bra samarbete med transportfirmor och
där har inga direkt problem uppstått. Med ny teknik som till exempel e-post och hemsidor har
man underlättar mycket för företaget. Visning av produkter på Internet istället för att ta sig till
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olika platser har varit positivt. Med det geografiska läget kan man också få ta del av fraktstöd.
Detta är dock en liten del av kostnaderna.

Hon ser också en fördel med personalomsättning. Man skapar en varaktig duktig personal
som stannar en längre tid inom företaget. Samtidigt är kostnadsläget är mycket bättre med en
lägre lönenivå.
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5.1.5 Företagets nackdelar med det geografiska läget

Att få tillgång till snabb arbetskraft kan vara svårt. Med en produktionstopp under hösten kan
det ibland vara kärvt få tag i folk. Men i övriga lägen har det annars varit okej. I Lycksele har
man en skola med industriprogram samt att man i länet också kör gemensamma utbildningar.
Detta skapar det arbetsunderlag Lycksele Plåtprodukter behöver.

Den utflyttningen som sker skapar problem på sikt. Den orsakar att medelåldern i företaget
stiger. Detta har varit bra för Lycksele plåtprodukter fram till idag. Men de ser med lite rädsla
på den problematiken i ett framtida skede.

De ser också en fördel med att istället ligga vid kusten då det skulle innebära att man fick
närmare till andra partners. I deras fall handlar det främst om målning av produkterna.

Det som skett på sista tiden angående förmånsrätten gör att banker är hårdare idag än tidigt
tillbaka. Nu chansar inte bankerna utan man kräver generellt mer säkerhet för att bevilja lån.
Detta menar hon kanske inte är något som enbart märks av i deras region.

5.1.6 Framtiden

För företaget ser det ut att kunna gå bra framöver. Men ett hårdnande klimat medför att man
hela tiden måste hålla sig ajour med vad som gäller inom de flesta områden.

De kommer också snart att göra en nyinvestering i en ny lasermaskin. Här säger hon att det
kanske ska vara dags att tänka över sina alternativ. Tanken är att så länge banken är billig och
ställer upp, så blir det dit man går. Det finns dock andra instanser som är villiga att ställa upp
med krediter. Hon ser sig lite väl feg för att gå till privata investerare med en begränsad
kunskap om det området. Lycksele Plåtprodukter ser heller inga problem med att skaffa
kapital eller vidareinvestera den närmaste tiden.
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5.2 Texor i Lycksele, Annika Andreén

5.2.1 Om Texor

Företaget startades upp 1967 och är ett dotterbolag till Sorb, vilka i sin tur ingår i Carl Bennet.
I dagsläget har man 56 personer anställda varav tolv är tjänstemän. Man har en väldig
dominans av män, med endast fyra kvinnor på hela företaget. Texor arbetar inom traditionell
verkstadsindustri med en stark specialisering. Tillverkningen sker unika i rostfritt stål och
man jobbar från grunddesign av produkten ända till slutmontage. Deras verksamhet är
uppdelad i tre olika avdelningar. I Verkstadsdelen sker produktionen, på tjänstemanna
avdelningen jobbar tio personer med kvalitet, ekonomi och styrning samt en
monteringsdivision.

Man jobbar mot läkemedel- och livsmedelsindustrin vilka ställer höga krav på finish och
kvalitet. Deras främsta kunder är nu Tetrapak, Novaseptic och Alfa Laval.
Det är inom just kvalitet de är nischade och anser sig ha sin starka sida. Tester visar att de är
duktiga inom det området medan de ser sig mindre duktiga på prissidan. Deras kunder finns i
Danmark och USA men framförallt i Sverige och det finns alltid ett krav på att jobba mer
effektivt och pressa priserna.

5.2.2 Kapitalbehovet

Vid starten då det bestämdes att man skulle etablera en fabrik i Lycksele kom en stor del av
kapitalet från statligt stöd. Det var då Alfa Laval som grundade fabriken och gick själva in
med en hel del eget kapital. 1987 köpte sedan Sorb i sin tur fabriken av Alfa Laval. Det
statliga stödet erhölls i form av bidrag för flytt och bygge med motivet att få upp
sysselsättningen i trakten. ”På grund av att man fick investeringsstöd kunde verksamheten
starta upp” säger Annika. Anledningen till att man fick pengar var i grund och botten helt
geografisk. Man tog också lån för att mätta det kapitalbehov som inte täcktes av annan
finansiering. Vid fabrikens utveckling fick man också bidrag för nyinvesteringar från statligt
håll.

Som det ser ut idag har man inte något behov av externt kapital. Man byggde själv upp en
kapitalstock av vinstmedel av vilken man sedan tar pengar ifrån vid behov. På grund av detta
har man inte något lånebehov även vid stora investeringar. Det sista banklånet man tog var i
början av 90-talet. Givetvis tackar man inte nej till de bidragspengar som eventuellt finns att
tillgå. Man har dock inte sökt utbildningspengar från staten, men de har i sin tur inte haft
något större behov av detta. Policyn är att var och en får ordna med sin egen nödvändiga
utbildning.

De bankkontor som sköter deras transaktioner är SEB i Stockholm. I Lycksele har man enbart
ett bankfack på Nordea. Valet av bank styrs helt från koncernmamman och alla företag i
koncernen har samma bankkontor och samma kontakter på banken.

När man gör nyinvesteringar idag så söker man också bidrag via Nutek. Detta ses som
självklart då det för större investeringar kan gälla runt 35 % av den totala kostnaden. Det här
stödet har man använt sig av för två år sedan samt också några år dessförinnan då man köpte
in en karusellsvarv och några andra maskiner. De motkrav man hade på sig var att trygga en
viss sysselsättning samt att också återrapportera hur allt detta fortskred. I Texors fall kunde
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man nu öka omsättningen och nyanställa ytterliggare personal under åren 2002-2003. Dock
har man märkt av en neråtgående spiral de allra sista åren med minskad personal och
omsättning.

Man anser också att det är en nödvändighet att generera vinster för att våga göra
nyinvesteringar. Annika citeras: ”genererar man inga vinster har man inget på marknaden att
göra”. Det svåra med dagens investeringar är att man använder kortsiktiga avtal och får därför
svårt att räkna på att maskiner återbetalar sig. Detta anser hon vara ett samhällsfenomen som
går allt snabbare fram.

5.2.3 Företagets fördelar med det geografiska läget

Det första som förs fram här är den lilla personalomsättningen som sker. Detta anser man är
gynnsamt för företaget då man bibehåller viktiga kunskaper.

Man har inte heller problem med att rekrytera den personal man behöver och Annika anser det
allmänt positivt att vara belägen i Lycksele.

Andra viktiga faktorer med positiv effekt i och med det geografiska läget kan vara tillgången
till bättre miljö samt att orten anses säkrare och mindre våldsam än större städer. Hon anser att
företagsklimatet troligtvis är bättre där de ligger nu än om man befunnit sig närmare en större
stad. Hon anser att små orter kommer att ha en bra chans på sikt. Vissa regioner anser Annika
snart är överhettade och företag kommer att vilja flytta mer till inlandet. Till detta kommer
givetvis det faktum att man eventuellt också kan söka bidrag.

5.2.4 Företagets nackdelar med det geografiska läget

Man har ibland små problem med transporter men i övrigt ser de inga logistiska problem. Det
fungerar utmärkt med den dagliga transporten till Umeå och den ofta förekommande till
Uppsala.

5.2.5 Åsikter om bankers och andra investerares attityder

Annika har verkat länge inom ekonomiområdet och säger också att hon har kontakt med flera
nya företag och entreprenörer i skedet för etablering. Genom att ha pratat och diskuteras med
dessa har hon skapat sig en bild av finansieringssituationen idag.

Initialt menar hon att det troligtvis är ganska lika för företag i tätort eller glesbygd att få ta
större banklån. Det verkar som att genomarbetade kalkyler och att komma med en idé som
håller, kommer i främsta rummet vid bedömningen. Det är också viktigt att man kan
presentera en återbetalningsplan som banken köper. Kan man visa upp vinster i företag över
en period av flera år, ges en mycket stor fördel.

Nyetableringar har svårt att klara kapitalanskaffningen då de inte har någon företagshistoria.
Man har där inget att gå tillbaka till och visa på att man tjänat pengar. Hon kan också känna
att banker kan vara lite stelbenta och att de gärna vill luta sig mot just tidigare resultat.

Oavsett form för sin kapitalanskaffning spelar kännedomen om ledningens en roll i
sammanhanget. Med en positiv historia av ledningspersonerna på en liten ort, så går det
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naturligtvis lättare att skaffa pengar än någon annan person även om de har exakt samma
företagsidé.

I Lycksele går de flesta företag den traditionella vägen och man kommer sällan i kontakt med
vare sig affärsänglar eller andra investerare.
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5.3 Tegsnässkidan i Tegsnäs, Tomas Nilsson

5.3.1 Om Tegsnässkidan

Företaget grundades 1907 och köptes av Tomas Nilsson och en kompanjon 1996 efter en
fastställd konkurs. Vid starten var det en renodlad skidfabrik. Idag står skidorna för enbart
fem till tio procent av omsättningen. Man har ett brett sortiment av mellanpaket (skenor
mellan till exempel lyfttruck och varor) som går till trä- och metallindustrin. Man har från
starten 1996 fram till 2005 ökat omsättningen från tre till 47 miljoner kronor. I dagsläget har
man tio personer fast anställda samt att man också hyr in någon person en till två gånger per
år genom ett företag i Vindeln. Deras kunder finns omsättningsmässigt till 90 % i Sverige och
10 % utomlands med Norge som främsta exportland. Den del av omsättningen som består av
export tror man kommer att öka till 20-25 % inom kort.

I företaget har man inga stora marginaler. Man brukar ligga inom intervallet 2-4 %. Man har
inte råd att ge ut några höga löner till personalen och de två i ledningen ligger i princip på
samma nivå. Man har heller inga aktieutdelningar att tala om under den 10 års period man
varit verksamma. Tomas anser att det är mycket tufft att driva eget företag. Detta är en livsstil
och kräver enorm mycket tid. Trä är egentligen, enligt Tomas, en ”skitbransch” idag. I och
med att råvarupriserna har stigit mycket tillsammans med andra faktorer såsom stor
konkurrens, är trä för billigt i Sverige idag.

5.3.2 Kapitalbehov

Vid starten 1996 var Föreningssparbanken indirekt ägare genom den konkurs som drabbade
de tidigare ägarna. När man sedan ville köpa verksamheten ställde Föreningssparbanken upp
med lånen i fortsättningen. Man hade i det här skedet inga diskussioner om att kolla på andra
banker. Att Tomas Nilsson också var kund i just den här banken gjorde processen smidig.

Förutom de pengar man lånade av banken sköt man till 400 000 kronor i eget kapital. Det vill
säga 200 000 per ägare. Man lånade då mot borgen men ansåg att det då liksom idag är
relativt svårt att låna pengar.

Vid senare investeringar har man skjutit till minst 50 % själva. Utöver de banklån man tagit i
samma bank till dessa investeringar har man också fått lantbygdsstöd via Nutek. Nutek ger
max 35 % i regionen ner till Umeå. De fick mellan 25-30 % på de stora nyinvesteringarna. I
dagsläget skulle de siffrorna säkert ligga mellan 10-20 % enligt Tomas.

De investeringar man gör varje år beslutas utifrån hur årets respektive resultat sett ut. Med ett
större överskott gör man också större investeringar.

Det har under vissa tidigare perioder varit svårt att klara likviditeten i och med att de binder
mycket kapital i lager. Det är där de flesta företagare stupar menar Tomas. För att få tillgång
till snabba pengar och klara likviditeten tog man flertalet privata lån om två månader under de
första åren. Dessa hade sin säkerhet utställda på fordringarna. Idag ger de dock ingen säkerhet
i kundfordringar på några lån. På senare år har företaget löst likviditetsproblemet genom att ta
en checkkredit som man fått höja ett flertal gånger.
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5.3.3 Bankkredit

Man har som sagt använt sig av Föreningssparbanken vid samtliga lån. De har prövat att söka
kredit hos Handelsbanken men de hade inget större intresse. Att de tackade nej kan ha varit ett
misstag från bankens sida då de var mitt uppe i chefsbyte på kontoret.

Man har också fått besök av Skandiabanken och SE-banken men inte heller med dessa blev
någon affär av. Anledningen till att de ändå ser på olika alternativ menar Tomas beror på att
man vill sätta press på bankerna. Han anser inte att servicen skiljer sig mellan bankerna då det
mesta ändå sköts via Internet. De slantar man kan tjäna genom att kolla på olika alternativ är
ändå ”kaffepengar” och därför har man inte engagerat sig aktivt i det.
Man har egentligen aldrig haft problem att låna pengar men man måste givetvis kunna visa
upp säkerhet. Fabrikslokalen ingår naturligtvis som säkerhet men då denna inte på långa vägar
täcker behovet belånade Tomas också det privat huset.

Det som anses vara den viktigaste punkten för bankens kreditgivning är budgetaspekten. Man
ska kunna visa hur man klarar kostnaderna och återbetalningar till banken. Precisa kalkyler är
det ingen idé att presentera menar Tomas. På banken har de inte den detaljkunskap som krävs
för att förstå sig på de invecklade kalkylerna.

Bankerna på en så glesbefolkad region de arbetar på har oftast koll på entreprenörerna och då
spelar också personkännedomen om ledningen också en väsentlig roll. Tomas säger med egna
ord att ”i ett litet samhälle med 2500 invånare vet ju banken vilka de flesta är, så det kan nog
spela in”.

På frågan om banken kräver att man skjuter till eget kapital vid investeringar svarar Tomas att
det är en punkt som inte diskuteras rakt ut. Men det spelar givetvis en stor roll och är i princip
ett villkor. Ju mer banken ser att man sätter in i företaget desto mer seriös framställs man.
Detta kan mycket väl vara en avgörande faktor om banken ska bevilja lån.

5.3.4 Annan finansiering

Man har använt sig av stödpengar vid investeringar men egentligen finns där idag inte så
mycket att hämta anser Tomas. Det finns från många instanser inte tillräckligt med vilja att
stödja ett producerande företag i träbranschen idag. Vid stora nyinvesteringar finns det dock
fortfarande en del pengar att söka.

Han anser att det helt klart finns kapital att tillgå från olika håll. Här nämner han Almi,
Norrlandsfonden och Ac-kraft samt andra riskkapitalister. Men anledningen till att man har
avstått att vända sig dit eller gjort vidare efterforskning beror på att de har så dåliga villkor.
Dessutom anser Tomas att de inte heller tillför något annat än kapital. Han beskriver andra
investerare med att de kan bestå av avdankade bankmän eller finanshajar med kapital fast utan
behövlig kompetens. Skulle man starta på en ny kula idag kunde man nog tänka sig att nyttja
dem men få företag han känner till nyttjar de alternativen. Kunskap saknas också för att ta
kontakt med dem. Man har faktiskt gått i tankarna att vilja göra en större investering där
banken inte ställer upp och då måste man finna andra alternativ. Med båda ägarna som snart
ska fylla 60 inser Tomas att det krävs en ägarförändring för att företaget skall rulla vidare.
Man anser att verksamheten kan utvecklas vidare och därför tordes det finns intressenter. Ha
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säger också att ”vi har väckt frågan i vissa kretsar men inte drivit på… jag tror att det finns
intressenter men inte så många”.

5.3.5 Företagets fördelar med det geografiska läget

Man anser sig inte ha några direkta logistiska problem. Detta avhjälps med närheten till
E12:an. Banken har någon gång frågat om tillgången på personal och där ser läget ljust ut.
Man har faktiskt haft kö till platserna och lärt upp personalen med nödvändiga kunskaper på
plats. Att ha en liten personalomsättning är också en stor fördel. Man har dessutom en låg
sjukfrånvaro vilket Tomas tror är typiskt för inlandsföretag. Man tjänar också på
kostnadssidan i och med att fastigheterna är betydligt billigare.

5.3.6 Företagets nackdelar med det geografiska läget

Det första som också märks tydligt är att det är svårt att få problem fixade. Söker man till
exempel en elektriker, rörmokare eller tekniker blir akuta ärenden ofta ett problem. Det finns
färre kunniga att snabbt vända sig till och därför blir många praktiska göromål som egentligen
borde vara små, ett verkligt problem.

Tomas anser att läget för företaget inte är ett dåligt läge som det ser ut nu. Han skulle dock
inte tveka att flytta det till närheten av E4:an om möjligheten fanns. Man ska helt enkelt ligga
centralt idag men man skulle inte klara det av finansiella skäl då industrilokaler där är allt för
dyra. Han räknar sig inte som inland och mentalt menar han att företaget ligger efter kusten.
Frågor någon säger han inte att de ligger i Vindeln utan utanför Umeå. De skulle också vilja
byta postnummer för att ta bort inlandsstämpeln. Han anser att stämplas man som ett
inlandsföretag ser i princip alla mer negativt på företaget.



- EMPIRI -

- 38 -

5.4 Handelsbanken i Lycksele, Henrik Johansson

5.4.1 Om Handelsbanken i Lycksele

Handelsbankens kontor i Lycksele har i princip exakt samma funktioner som andra av
handelsbankens kontor. De finansieringsformer man bjuder företagen sträcker sig över hela
skalan från checkkrediter, factoring till leasing och standardiserade banklån. Henrik själv har
erfarenhet inte bara av bankjobb i Norrlands inland utan också i Umeå.

5.4.2 Viktigaste faktorerna för kreditbedömningen

I den övergripande analysen menar Henrik att det beror mycket på vilken typ av företag vi
pratar om samt inom vilken bransch det är verksamt inom. Aspekter att ta fasta på här är till
exempel om det rör sig om en mogen bransch eller en bransch i tillväxt. Om företaget har
funnits länge eller är nystartat blir givetvis en viktig punkt att se till. Dessa faktorer kan göra
att kreditbedömningen kommer att skilja mycket.

Går man vidare i analysen ser man att ett trackrecord bakåt i tiden kan anses som viktigaste
punkten. Utan en längre väldokumenterad historia blir bankens osäkerhet på företagen större
och viljan att ge krediter minskar.

I andra hand kollar man sedan på företagsledningen. Man ställer sig frågan om
företagsledningens förmåga att hantera sin situation i framtiden.

På frågan om de märker att det kan saknas kompetens hos företagen för att kunna bevilja
krediter, svarar Henrik att mindre företag oftare har dåligt dokumenterat material för
affärsbesluten vilket ligger inom ledningens ansvar. Deras plan för finansieringen kan också
vara dåligt genomtänkta. Här citerar vi Henrik där han säger att: ”Det saknas budgeter,
investeringskalkyler, proformabalanser, där kan det brista.” Beroende på om det är
ersättningsinvestering eller om företaget verkar i en stabil bransch, kan det ledningens
oförmåga tummas på. Om inte får man helt enkelt be dem att göra om.

Företagen ska också ha nominella säkerheter men detta blir inte den avgörande faktorn och får
underordna sig de andra punkterna.

Kommer det personer med viljan att låna pengar till start av ett nytt företag blir tankegångarna
lite annorlunda. Detta är troligtvis den högsta risken de ser för sin kreditgivning. Med flera
nya okända personer i kombination med en ny affärsidé, skapas en mycket hög risk och man
ser då inte till ledningen som en avgörande punkt för ett beviljande. I det fallet blir det egna
risktagande en mycket viktigare punkt. Det vill säga att entreprenören själv går in med eget
kapital.

5.4.3 Kreditgivning i Norrlands inland

Här säger Henrik att det inte skiljer så mycket i arbetssätt mellan företagskunder i storstad
respektive mindre orter i inlandet. Åsikten är att banken känner kunderna lika väl oavsett
orten för verksamheten. Detta gäller i alla fall för företag av dignitet och med en viss storlek.
Man får dock påpeka att marknaden blir lättare att överblicka på en mindre ort.
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Det finns oftast inga helt givna svar och finansiering är lite av ett hantverk och vilket kräver
fingertoppskänsla. Man ser till exempel att företagsfinansiering är betydligt svårare än
villafinansiering.
På frågan om det skiljer sig i tankesätt hur man ser på företag i glesbygsområden svarar han
att synen på marknaden kan vara en punkt. Man måste kunna motivera sin kundbas utifrån
både verksamhet och målgrupp. Vissa företag är dock inte alls beroende av lokal marknad och
då faller kundbasproblematiken i glesbygden bort.

Som säkerheter i företagen tar de ofta företagsinteckning, fastighetspanter och
fakturafordringar. Då vi undrade om det kunde finns några säkerhetsrisker i och med lägre
fastighetsvärden fick vi det här svaret.

Att fastigheten kostar X kr i Lycksele och 2X i Umeå skapar i sig inga problem.
Fastighetsbolag har till exempel starkare kassaflöden i glesbygd och högre avkastningskrav.
Man ligger på 10-12 % samtidigt som man har 5,6-7 % i Umeå. Detta fenomen ger sig
uttryckt av en dålig andrahandsmarknad och sämre tryck på fastigheter med vakansproblem
som resultat. Grunden till detta är påverkan av befolkningsutvecklingen och ett minskande
kundunderlaget. Kommunen minskat 1000 personer på de senaste10-15 år. Detta blir kännbart
med en nuvarande befolkning på knappt 13000 nu. I övriga branscher får man säga att man
inte ser några större problem med den svalare fastighetsmarknaden.

Nästa fråga rörde sig om det fanns ett utbrett samarbete mellan olika kreditgivare och med
finansiärer. Här svarade Henrik att i svåra riskfyllda projekt tar man ofta in andra
medfinansiärer. Här kan nämnas Almi och Norrlandsfonden som två nära samarbetspartners.
Dessa typer av medfinansiärer tar de mest riskfyllda krediterna medan banken tar de bästa
krediterna. Rollen för andra finansiärer är just att ta den största risken för att banken skall
kunna låna ut kapital. De får i sin tur bättre betalt för sina krediter.

5.4.4 Varför väljer man ett lokalt kontor?

Man väljer lokalt kontor för sin kreditansökan för att tillgängligheten är bättre och servicen
anses hålla hög klass. Man finner också att det finns en bra lokal kompetens, det vill säga
kunskap om marknaden. Henrik menar också att det bli allmänt jobbigt för mindre företag att
jobba på distans.

Handelsbankens fördel är främst att man jobbar mer decentraliserat och fattar beslut mer
lokalt. Om ett företag söker finansiering tas det beslutet lokalt och det kontorets
självbeslutande i samband med kortare ledtider uppskattas av kunden.

Vi frågade också om det fanns något förhandlingsutrymme gällande kreditvillkoren. Här
menar Henrik att förfarandet är en dialog och process men att det inte finns mycket till
förhandlingsutrymme. Man gör i praktiken ingen skillnad i räntevillkor eller säkerheter
mellan företag.

5.4.5 Företag i Norrlands inland idag och i framtiden

I dagsläget har företagen vad man måste beteckna som bra förutsättningar. Det skiljer sig inte
så mycket på inland/glesbygd och storstad. Man har helt klart sett en positiv utveckling i
Norrlands inland de sista fem åren. Företagen mår bättre, de blir allt lönsammare och har
utvecklat en bättre finansiell stadga.
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5.5 Handelsbanken i Vindeln, Alexander Bagrov

5.5.1 Om Handelsbanken i Vindeln

Man ger här ut krediter och har finansieringsformer över hela spektrat. Man är ett mindre
kontor men har ändå en del specialister. Alexander Bagrov har förutom jobbet i Vindeln
arbetet på olika bankkontor i mindre orter.

5.5.2 Valet av lokalt kontor

Man väljer att vända sig till det lokala kontoret då den fysiska tillgängligheten är bra. Det är
också lättare att komma i kontakt med den person man vill ha tag i med direktnummer. Utöver
detta använder man sig specifikt av Handelsbanken då det anses positivt med den gällande
decentraliseringsnivån. Detta innebär att de allra flesta besluten kan tas direkt av
tjänstemannen på kontoret. Trots att Vindeln bara är ett mindre kontor, har flera experter på
inom sina respektive områden, vilka också uppskattas.

Man kan också förhandla om kreditvillkoren enligt Alexander. I och med att Handelsbanken
försöker knyta till sig helkunder, det vill säga då kunden gör sina placeringar, tecknar
försäkringar och affärer hos banken, får man tillfälle att förhandla på plats. När man syr ihop
ett paket av produkter till varje enskild kund med helhetslösningar, kan man till exempel
tänka sig att krypa ner lite på räntan vid utgivning av lån.

5.5.3 Viktigaste faktorerna vid kreditbedömningen

Här ser Alexander ingen större skillnad då man jämför nystartade och äldre företag. Han säger
bland annat att: ”Vi kräver en stark och uthållig affärsplan som skall presenteras på en gång,
då vet man att de tänkt till.” Då vet man att de tänkt till över sin företagsstrategi. Den
entreprenör som lånar får inte heller ha någon betalningsanmärkning.

Nästa punkt är deras förmåga och vilja att investera sina egna pengar. Om de inte kan eller
vill detta har de inte försökt odla idén eller sparat ihop kapital under en tid. De företagare som
vill starta eget och vill låna 100 % får det kämpigt om inte fulla säkerheter kan ges. Det är helt
klart en tydlig signal till banken på framgång om man går in med eget kapital.

Det anses också viktigt med förhållandet och synen på ledningen. I en inlandsort där en
utflyttning sker har man också en större fokus på om personen kommer att stanna kvar på
orten och sköta företaget. Detta kommer i det fallet väga lite tyngre vid
kreditriskbedömningen och grävandet i årsredovisningen lite mindre. Alexander säger att han
inte kan veta, men tror att de på en mindre ort har bättre kunskaper om de personer som
ansöker om lån. Det blir lite av alla känner alla och många umgås också privat utanför arbetet.
Ledningens betydelse kommer också att variera med storleken på företaget. I ett mindre
företag blir synen på ledningen en viktigare faktor medan historiken får en mer framträdande
roll i större. Ibland hittar man brister hos ledningen och banken kan då tycka att de skall
skärpa sig på vissa punkter och till exempel skaffa styrelseproffs. Företagen vet för det mesta
ofta själva vad de ska göra. Inom det här området har mindre företag möjligtvis större
problem då kostnaden för lejd kunskap blir för stor.
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Idag värderas företagsinteckningar till halva värdet mot 2004 med de nya gällande reglerna.
Man ser att biten för lån utan fullt täckande säkerheter ökar, så kallade blancolån. Nystartade
företag har ofta problem med att täcka säkerheter. I och med det blir risknivån högre för
banken. Banken ger inte lån om man inte tror på konceptet eller om företaget inte klarar
säkerhetssidan då det saknas säkerheter.

5.5.4 Kreditgivning i Norrlands inland

Det första Alexander påpekar är att det är betydligt lättare att pejla marknaden på en mindre
ort. Man ser därför lättare om ett företag har en tillräcklig kundbas.

Man kollar också extra noga på säkerhetssidan hos företagen i Norrlands inland. Han anser att
de har mer strikta krav på säkerheter och kräver dessutom högre avkastning på fastigheter.
Det positiva är att fastigheterna i alla fall inte sjunkit i värde, utan står på samma nivå som för
tre till fem år sedan. Alexander menar att man helst vill ha en risk som drar sig mot noll.
Målet är givetvis att inte få några kreditförluster på något av lånen. Nuförtiden har man få
avslag på lån i Vindeln. Oftast är det inga blåbär som söker lånen här utan tidigare rutinerade
företagare vilket leder till bra resultat. Under hela 2005 har man endast haft två avslag på
företagslån. Alexander menar också att de som är beredda att jobba oftast också klarar av att
driva ett företag.

En viktig punkt här blir också att bedöma konkurrenssituationen. Ofta kan det geografiska
läget vara till en fördel då det vid flera förekommande fall är betydligt mindre konkurrens än i
tätort eller att det helt saknas lokal konkurrens. Detta gör att också att företaget anses ha större
chanser att kunna gå runt.

Man måste också ha kännedom om det finns några logistikproblem. I Vindeln är till exempel
vägen inte riktigt anpassad för snabbare transporter. Detta kan vara ett problem inte bara för
Vindeln utan också många liknande kommuner.

Banken bedömer också den statistik som gäller befolkningsutvecklingen i kommunen. Man
kollar på hur företag passar med de potentiella kunder som finns lokalt. Detta kan exempelvis
röra sig om åldersfördelning och så vidare. Detta menar Alexander att man sedan har i
bakhuvudet och inte behöver titta på för jämnan. Här skiljer det sig mycket från företag till
företag.

Ett problem man också vill att företaget skall ha lösningar på är arbetssituationen. Vissa
företag måste idag plocka folk utifrån. Då måste man se till pendlingsproblem samt den lokala
bostadsmarknaden för arbetarna. Har man ett bra förtroende i företagsledningen litar man på
deras bedömning i den frågan.

Positivt för bedömningen är att industrifastigheter givetvis är billigare. Man har också något
lägre löner inom industrin men man ligger relativt nära Umeå och lönerna tangerar nästan
varandra.

Man samarbetar också med Almi och Norrlandsfonden, men har inte haft att göra med andra
möjliga kreditgivare. Det är dock möjligt att andra banker på orten samarbetar med andra
kreditgivare. Man har i banken bra koll och uppdaterar sig på vad de har för utbud på
kreditsidan vilket kan variera mellan åren. Mellan parterna har man ett varierar risktagande
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och det blir lite ge och ta. Dessa kreditgivare går ofta på bankens riskbedömning. Detta
innebär att lånar banken ut kapital går de också med.

Ibland ser man att företagarnas egen insats är för låg och då vill man att de skall skaffa
ytterliggare kapital från en utomstående investerare för att kunna bedriva en verksamhet.
Företagarna får själva utveckla det nödvändiga samarbetet med dessa. Tyvärr brukar dock
detta misslyckas och Handelsbanken i Vindeln har hittills inte varit med om detta.

Det finns också pengar att söka från statligt håll, men i praktiken kan det vara svårt. Banken
råder företagen att söka sig till en specialist för att söka dessa pengar. I Vindeln refererar man
till Vindeln utvecklings kommunalbolag för hjälp med detta.

5.5.5 Företag i Norrlands inland idag och i framtiden

För Vindeln ser det bra ut framöver anser Alexander. I och med att två stora företag båda
världsledande inom sin verksamhet verkar på orten, har man fått ett uppsving då de investerar
för flera miljoner. Orten blir på så vis lite speciell och sticker ut över andra orter i inlandet. I
övrigt har man ett bra företagsklimat och sunt företagande i Vindeln. Han ser emellertid att
Vindeln har lite väl svag infrastruktur med dåliga kommunikationer. Ibland förekommer
också arbetskraftsbrist och där får tiden utvisa hur det kommer att se ut i framtiden. Man ser
nu en stark entreprenörsutveckling och en växande fastighetsmarknad lokalt, men i stort får
man säga att trenden för företagsklimatet inte är positiv för inlandet.
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5.6 Connect i Umeå, Anders Gothefors

5.6.1 Om Connect

Connect är från början en idé skapad i San Diego i mitten på 80-talet. Det startade med att en
flottbas lades ner och ett stort antal personer blev utan jobb. Inom försvarsindustrin fanns det
dock en hel del bra idéer som skulle kunna resultera i vinstdrivande företag. Man tog då
idéerna, som till en början var avsedda för militärt bruk och gjorde civila
användningsområden av dessa. Kring detta företagande skapade man ett nätverk av
företagsledare och liknande kunniga personer för att hjälpa de entreprenörer som låg i
startgroparna. Licensen för denna typ av verksamhet kom senare till Sverige och under 1999
drog man igång Connect i Umeå. Connect är idag en ideell förening och de äger sin licens.
Deras organisation är framförallt stark i Amerika, England och Norden. De finns idag på 20
orter i Sverige men framtiden är oviss och hur utveckling kommer att ske är svår att se. I
Umeås upptagningsområde har man ett samarbete mellan Västerbotten, Norrbotten
Västernorrland och Jämtland, vilka går under det gemensamma namnet Connect norr.
Anledningen till denna hopslagning är att bara Västerbotten utgör ett för litet
befolkningsunderlag. Till denna organisation hör också en gemensam support med vistelse i
Stockholm. Connect i Umeå måste drivas i projektform då hälften av sin finansiering kommer
från EU och ett krav innefattar att verksamheten drivs i projektform. Den andra hälften
finansieras av näringslivet såsom affärsbankerna, revisionsbolagen, Vattenfall och Folksam. I
Stockholm däremot är allt finansierat av privat instanser. Connect norr har knutit till sig cirka
2000 personer som kan tänka sig att involvera sig i de projekt och företagsidéer connect tar
till sig. Connects jobb går till största delen ut på att göra så kallade språngbrädor. Man jobbar
i ungefär en och en halv månad inom varje språngbräda där entreprenören får knyta kontakten
med fem till åtta kunniga personer vilka kan bistå med nyttig information och hjälp. Vid slutet
av denna period får man chansen att hålla en riktig presentation och lägga fram sin affärsplan
för en grupp finansiärer. Hos Connect kan man också få råd och tips på hur man utvecklar
företaget eller om man helt enkelt skall lägga ner verksamheten. Denna process går till på
liknande sätt vart man än kommer vilket är ett krav för att ingå i Connect. Varje år hålls 20
språngbrädor i Umeå där cirka 100 företag får presentera sig. Utöver detta håller man
seminarier och olika typer av finansforum. Detta gör man med avsikten att både verka som
informationskälla samt skapande av PR för Connect.

5.6.2 Typer av investerare

Till Connect har man knutit kontakter med alla typer av finansiärer. Man har privatpersoner
(eller affärsänglar), Venture-capitalföretag, banker, länsstyrelser samt andra stöd och
låneinstitut. I Connects regi driver man också ett nätverk av affärsänglar kallat ”Västerbottens
delfiner”. En affärsängel i Västerbottens delfiner är med för att stötta tillväxtföretag och går
oftast också in med pengar. I dagsläget har det nätverket 25-30 medlemmar.

Det finns aldrig någon given summa pengar utan bidragens storlek varierar alltid från
situation till situation. Oavsett om det är en ensam affärsängel eller större venture-
capitalföretag, rör det sig oftast om varierande summor under olika skeden i företagens
utveckling. Man kan dock se att all finansiering ligger inom intervallet 100 000 till tio
miljoner kronor. De investeringar som görs går inte bara till nya innovationer och idéer utan
kan lika väl gälla företag som drivits ett tag.
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5.6.3 Kategorisering av investerare

Det finns en kategorisering av investerarna men den måste hela tiden utvecklas. Detta då
investerarna mål och krav kan ändras samt tillkomsten av nya aktörer på marknaden.
Kategoriseringen gör inte företagen själva utan Connect lyssnar till investerarna olika
önskemål och ser till att företagen kommer i kontakt med lämpliga intressenter.

Uppdelningen sker allra främst utifrån den intressebransch man rapporterat. Anders säger att
”alla investerare inte är intresserade av allting utan de har kanske en nisch”. ”De kommer från
verkstadsindustrin och vill gärna vara med inom ett område där de har kunskap.” När man
kategoriserar gruppen affärsänglar gör man ett ännu mer noggrant arbete och kartlägger varje
specifik person. Där har några angivit mer allmänna intresseområden medan andra varit mer
specifika. På så sätt slipper man engagera och ta upp tid för personer som ändå inte skulle
nappa på företagens presentation.

5.6.4 Val av investeringsobjekt

Den främsta faktorn här menar Anders helt klart är personen/personerna bakom företagsidén.
Han säger att en till synes bra idé helt kan hamna i skymundan om inte personen visar de
egenskaper investerare söker. Framåtanda och en mognad för den uppgift han står inför är
viktigare aspekter. Många venture-capitalföretag säger att de kan tänka sig att investera i
vilken bransch som helst om bara personen känns helt rätt och passar syftet.

Nästa punkt måste sedan bli en bra genomtänkt affärsplan. I den här biten kan man baka in
delar som rör produktidén. Den ska innehålla något unikt som innovation, ha en speciell
marknad eller ett nytt försäljningssätt. Man vill också se att företag kan expandera nationellt
eller internationellt och i slutändan generera vinst. Därför jobbar man till exempel inte med
frisörer, hotell eller restauranger. Affärsplanen måste också visa lösningar på de bitar
investerarna tycker är av vikt.

Man kan också påpeka att det är svårt att komma med bara en idé när man inte har en redan
startad verksamhet. Det är givetvis en stor fördel om man kan visa på ett trackrecord och
tidigare försäljning. I samband med detta tankesätt har en förskjutning skett mot att mindre
jobba mot universitetet och mer mot verkstad.

5.6.5 Synen på det geografiska läget

Som det ser ut nu hanteras företagskoncept lika för det mesta oavsett om vi rör oss efter
kusten eller inåt landet. Man kan dock konstatera att det bara är en mindre del av Connects
projekt som befinner sig i glesbygdstrakter. På frågan om nivån på företagen från
glesbygdstrakter är högre eller lägre svarar Anders att det är svårt att säga. Sämre behöver det
alls inte vara. Tvärtom så ser man en hel del framgångsföretag där. Det kan dock påpekas att
vid ett initialt skede, när en idé presenteras för Connect, får man gallra bort fler från
glesbygdstrakter. Anders kommenterar detta med en utbredd arbetslöshet som skäl. Folk
kommer med företagsidéer för att få något att göra och detta brukar oftast sluta med ett nej
från investerarna och nedläggning av projektet. Man ser hellre att entreprenörerna går och
funderar en längre tid på en idé och verkligen brinner för att lyckas med företaget.

I affärsplanen blir också logistiklösningar en naturlig fråga då man behandlar objekt från
Norrlands inland. Det blir helt enkelt en fråga om avstånd till arbetskraft, transport från
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leverantörer och hur man når ut till kunderna. Detta behöver dock inte vara något specifikt för
just Norrland.

Till sist bör nämnas att några av de största investeringarna har gått till företag utanför de
större orterna i trakten. Kollar man på inlandet har flera verksamheter i Lycksele gått via
connect. Ibland tycker företag att det är negativt och prestigesänkande att ha fått assistans när
man startade upp verksamheten eller söker hjälp att knyta investerare. Därför får Connect inte
lämna ut namnen på de företag det gäller.

5.6.6 Företagens finansiering

Det finns givetvis flera olika typer av finansieringsgrund man bygger företaget på men i regel
kommer kapitalet från flera olika håll. Entreprenörerna själva går nästan jämnt in med en
mindre del egna pengar. Nästa grupp som ofta drar det tyngsta lasset är då investerarna. När
banken i sin tur ser att andra vågar investera och har förtroende i bolaget, vågar också de låna
ut pengar. Man kombinerar också med lån av Almi och Norrlandsfonden. Dessa har Connect
ett bra samarbete med. Här har lånen en högre risk vilket och gör att de blir dyrare men
borgen sätts lägre och andra krav kan justeras. Som sista post fyller man eventuellt på med
något stöd eller bidrag från statligt håll.

5.6.7 Statligt stöd i Norrlands inland

De stöd som blir aktuella i det fallet och Connect främst jobbar med är Landsbygdsbidrag,
regionalt utvecklingsbidrag och anställningsstöd. En stor bidragande orsak till att företag
startar upp i glesbygdsområden är just tillgången till flertalet stöd. Företagen måste söka
stöden eller bidragen själva men Connect fungerar som ett bollplank, visar vägen och lotsar
till rätt person eller instanser. Connect måste här också undvika att konkurrera med andra
konsulter om hjälp och råd till företag vilket inte är en intention.

5.6.8 Framtid

De sista åren har Connect vuxit i rask takt men hur framtiden ser ut är det svårare att sia om.
Man har sett hur det på senare tid blivit allt lättare att locka riskvilligt kapital. Fler
affärsänglar med ett större intresse är lättare att urskönja än för tre år sedan. Så man kan säga
att verksamheten börjar lossna. Internationellt ökar också intresset och fler investeringar i sker
hela tiden i onoterade bolag. Anders tror att konjunkturen spelar en viktig roll i
sammanhanget. Så länge börsen tuffar på ger det mer kapital till riskvilliga personer vilket
sedermera leder till fler investeringar. Enligt källor tar man ofta ut den avkastning man får på
börsen och placerar regionalt, vilket är glädjande för Connects verksamhet.

Med fler investeringar skapar man förhoppningsvis nya arbetstillfällen i både tätort och
glesbygd. Från statligt håll ser man inte direkt ett stigande intresse men ingen minister
förnekar det viktiga i att skapa tillväxt, stödja småföretag och skapa arbetstillfällen i hela
Sverige.
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5.7 Uminova Innovation i Umeå, Barbro Renkel

5.7.1 Om Uminova Innovation

Hit kommer man med en idé och en förhoppning om att bli ett lyckat företag eller att få sälja
sin innovation. Uminova innovation jobbar i nära samarbete med Umeå Universitet och till
deras uppgifter hör innovations- och affärsutveckling i Västerbottens län. Man strävar efter att
förädla de idéer vilka kommer från universitetssfären och utvecklar tillsammans med
entreprenörerna företag som kan växa och bli starka. Förutom att bistå med hjälp att utveckla
idéer, utforma affärsplaner och så vidare, förmedlas kontakter med investerare av olika slag.
Under 2005 attraherade man över 24 miljoner kronor till groddföretagen. Detta kapital
investerades till stor del av Uminova Invest AB men även från andra riskkapitalbolag samt
affärsänglar.

I dagsläget ägs och finansieras Uminova Innovation av Umeå Universitet, Umeå kommun,
Sveriges Lantbruksuniversitet och Västerbottens läns landsting. Medel skjuts till viss del
också till av Innovationsbron, Vinnova, Länsstyrelsen med flera. I Umeå har man i dagsläget
cirka 15 anställda.

De företagsidéer man främst jobbar mot är inom Bioteknik och IT-sektorn. Dock är det fritt
fram för entreprenörer inom andra områden att samarbeta.

5.7.2 Geografisk spridning på projekten

Som det ser ut idag kommer alltså idéerna som senare gärna skall leda till ett välmående
företag från Universitetet. När ett samarbete har etablerats får entreprenörerna en kontorsplats
i Uminova Innovations lokaler. Här sker det initiala arbetet med att utveckla idén, forma
företaget, skapa en produkt eller tjänst och knyta de i sammanhanget väsentliga kontakterna
med investerare. Med andra ord så sker i princip all utveckling initialt inom Umeås gränser.
Under ett senare skede när företaget skall sjösätta sitt projekt eller börja tillverkning etcetera,
kan de givetvis hamna på annan ort.

5.7.3 Kategorisering av investerare

Barbro säger att detta är en självklarhet och ett måste. Med så många olika
investeringsalternativ och olika viljor från de olika finansieringsinstanserna, skulle det bli ett
alltför omfattande arbete att hela tiden undersöka alla källor till kapital för varje nytt projekt.
Den viktigaste kategoriseringen sker efter bransch. Många venture-capitalföretag eller
riskkapitalister har angett inom vilken bransch de är intresserade och vill investera. Detta
bygger ofta på tidigare erfarenheter och kunskaper inom just det området. Andra ser en viss
bransch som het just nu och väljer utifrån det vart kapitalet skall gå.

En annan kategorisering kan ske efter någon form av geografisk uppdelning. Exempelvis efter
vilken geografisk marknad investerarnas företag hade tänkt sig att agera på.

Några exempel på investerare som faller under den geografiska indelningen är Uminova
Invest, Emano och AC Kraft AB. Uminova Invest tillför kapital och kunskap till idéer eller
företag i Västerbotten och då främst i Umeå. Emano verkar mot företag vilka har en stark
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anknytning till Norra Sverige. Hos AC Kraft söker man företag med utvecklingspotential i
Västerbotten med såväl nationell som internationella marknader.

Går man ifrån de som kallas riskkapitalister eller venture-capitalföretag finns en grupp av
organisationer som bidrar med olika former av stöd eller olika typer av lån. Som första instans
har vi Länsstyrelsen som kan bidra med olika typer av stödpengar. I ett initialt skede vid
företagsutvecklingen behövs ofta en så kallad minisådd med ett maxbelopp på 100 000
kronor. För ytterliggare kapital finns såddfinansiering på upp till 800 000 kronor. Dessa ges ut
i form av lån fast mer fördelaktiga och mindre riskabla från entreprenörens sida. Sedan finns
det också en forskarcheck att söka vilken kan uppgå till 100 000 kronor och är i sin helhet ett
bidrag.

Vidare finns det ett antal instanser och organisationer med erbjudandet om lån. Dessa lån
ställer andra krav än vad ett traditionellt banklån gör. Det finns också andra
finansieringslösningar hos de här organisationerna med olika återbetalningstaganden. De olika
instanserna ställer varierande krav på den sökande och man har spaltat upp och specificerat
dessa krav för lättare hantering. Några välkända organisationer här är Innovationsbron Umeå
AB, Almi i Västerbotten och Norrlandsfonden.

5.7.4 Faktorer som avgör om investering skall ske

Barbro menar här att det är en del saker som måste stämma för att en investerare skall vilja
satsa pengar. En första punkt vilken kan leda till att snabbt erhålla kapital är om företaget eller
idén redan visat sig fungera. Man kan ha fått sina första beställningar av produkten eller
tjänsten och faktiskt redan erhållit betalning från en nöjd kund. För när det kommer till kritan
är det ju försäljning och positiva resultat investeraren vill se.

Är man i ett första upptaktsskede och på utvecklingsstadiet finns det några faktorer som
investerarna anser viktigare. Högt upp ligger en välarbetad affärsplan där det finns
genomtänkta beskrivningar på idén, marknaden, budgeten med mera. Med någon tydlig lucka
i affärsplanen skapas ett oseriöst intryck och man kan då vara säkra på att investerarna
avvaktar.

Nästa punkt blir idémakarna själva eller entreprenörsteamet. Den personliga aspekten i dessa
företaganden blir en ack så viktig faktor. Här ser man till företagsanda, personlig utstrålning
eller socialt beteende, egna kunskaper och engagemanget. Även om en produktidé är strålande
kommer man inte att locka till sig kapital om personerna bakom inte visar sig vara av den
typen av entreprenör man letar efter.

Det finns även andra delar en investerare tittar på, men dessa får ändå en underordnad
betydelse. En del förknippad med det personliga engagemanget blir den egna risken
entreprenören tar i projektet. Går han/dem in med en stor del egna pengar och lägger ner all
sin tid i företagsbyggandet, ser man att de själva tror starkt på företaget och benägenheten hos
riskkapitalisterna att investera ökar.

5.7.5 Problem och fördelar med Norrlands inland

Med uttalade förbättringsåtgärder från statens håll med tanken att främja sysselsättningen och
företagandet i Norrlands inland, har flera organisationer växt fram med mål att stödja
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entreprenörsandan. Det finns alltså fler bidrag att söka och samtidigt ta del av erbjudanden av
andra typer av lån än vad företag i Sveriges södra delar kan.

I dagsläget med en snabb IT-utveckling har mycket av avståndsproblemen minskat och där ser
Barbro inte någon stor problematik. Man kan dock se att det allmänna intresset för företag i
Norrlands inland hos många investerare som vi jobbar med är svalt på grund av sina nischade
intresseområden kring Bioteknik eller IT-sektorn.
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6 Tidigare studier

Som rubriken indikerar behandlar vi här tidigare studier på området. De tar till viss
utsträckning alla upp liknande problem som vår studie eller har relevanta kopplingar. Genom
jämförelser av resultaten här med våra egna, kan vi stärka våra observationer samt
diskuterade fall där olikheter påträffats.

6.1 Kapitalförsörjning i småföretag, Nutek

Det statliga verket för näringslivsutveckling, Nutek, har i en rapport kartlagt och analyserat de
svenska småföretagens finansieringssituation. Deras resultat bygger på en omfattande
enkätundersökning som utförts tillsammans med Statistiska centralbyrån där företag med
mindre än 50 anställda i alla branscher har tillfrågats. I studien delas analysen in i fyra
förklaringsfaktorer; företagaren, företaget, företagarens strategier samt företagets lokalisering.
För vår del blir företagets lokalisering den mest intressanta aspekten men vi kommer också att
beröra andra områden samt titta på den förändring över tiden som rapporten också behandlar.

6.1.1 Kapitalbehov

I rapporten finner man att i det stora hela är små skillnader i olika grupper av företag och
företagare när de bedömer sin kapitalförsörjningssituation. Men det saknas inte helt skillnader
utan omsättningsnivå, bransch och företagets lokalisering påverkar företagarens syn på
tillgång till externt kapital. Behovet av extern finansiering för att klara investeringar är större
bland tillverkande företag än i företag inom handels- och tjänstesektorn. Omsättningsnivån
och antal anställda påverkar också behovet eftersom företag med högre omsättning och fler
antal anställda har ett större behov av externt kapital. Dessutom har företagen i
storstadskommunerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) ett mindre behov jämfört med
övriga kommuner.

6.1.2 Möjlighet till kredit

Två tredjedelar av de drygt 13 000 svarande företagen anser att möjligheten till kredit och lån
är goda eller mycket goda. Det finns dock skillnader mellan de olika grupperna av företag.

När det gäller företagens lokalisering konstaterar man att företagen i de så kallade ”större
regioncentra” och ”mindre regioncentra”, i vilka bland andra Norrlands kuststäder finns
belägna, bedömer sin kreditmöjlighet mer positiv än företagen i Sveriges tre största städer.
Jämför man stödområde A och B vilket i praktiken innebär Norrlands inland tillsammans med
kusten, ser vi att skillnaden inte är stor förutom att kustföretagen i något större utsträckning
anser sig ha dåliga eller mycket dåliga möjligheter till kredit eller lån. Om vi däremot jämför
Norrlands inland (A) med storstadskommunerna är statistiken mer entydig. Då har företagen i
Norrlands inland en mer positiv åsikt om sina kreditmöjligheter.
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Vad anser du om företagets låne- och kreditmöjligheter? 2005
procentandelar.

Företagets lokalisering Dåliga eller Goda eller Ingen
mycket
dåliga

mycket
goda Uppfattning

stödområde A 17 69 13
stödområde B 22 69 10
storstadskommunerna
Stockholm, 19 64 17
Göteborg och Malmö
Samtliga 19 67 14

Tabell 2

Om vi istället tittar på det faktiska utfallet eller i vilken omfattning företagen beviljats lån
eller kredit ser man att företagen efter norrlandskusten (B), har bland den lägsta sannolikheten
i hela landet att få sin ansökan beviljad men den skiljer sig inte nämnvärt från kommunerna
som innehåller Stockholm, Göteborg och Malmö.

Har företaget någon gång under de senaste tre åren ansökt om lån eller krediter?, 2005,
procentandelar
Företagets lokalisering Har företaget I så fall har

ansökt om kredit ansökan beviljats
stödområde A 52 93
stödområde B 52 85
storstadskommunerna Stockholm, 35 86
Göteborg och Malmö
samtliga 44 90

Tabell 3

Företagare i stödområde B har däremot en av de största sannolikheterna i landet att få sin
kredit- eller låneansökan beviljad. Siffran på 93 procent för denna region skiljer sig relativt
mycket från 85 procent för företagen i Norrlands kuststäder. Andelen företag som sökt kredit
är den samma för kuststäderna (stödområde B) och inlandet (stödområde A). Den siffran är
dock betydligt lägre för företagen i storstadskommunerna, de har som tidigare påpekats ett
lägre behov av externt kapital.

6.1.3 Externt kapital på bekostnad av ägandet

23 procent av landets företagare kan tänka sig att ta in externt ägarkapital och externa
delägare även om det innebär att det egna ägandet minskar. I denna fråga har företagets
lokalisering endast en marginell betydelse. För Norrlands inland och kust är siffran identiskt
med hela rikets 23 procent. I storstadskommunerna är sannolikheten ett par procentenheter
större att företagen är positiva till externa delägare och externt ägarkapital.

6.1.4 Förändring över tiden

I det stora hela anser man i rapporten att bedömningen av möjligheter till lån inte skiljer sig
särskilt mycket mellan 2005 och 2002. 67 procent av företagen ansåg 2005 att möjligheterna
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var goda eller mycket goda, tre år tidigare ansåg 62 procent att möjligheterna var
tillfredsställande eller mycket goda.

Vad anser du om företagets låne- och kreditmöjligheter?, 2002,
procentandelar

Företagets lokalisering Otillfreds- Tillfreds- Mycket Ingen
ställande ställande goda uppfattning

stödområde A 11 44 27 18
stödområde B 10 44 26 20
storstadskommunerna Stockholm, 15 34 18 32
Göteborg och Malmö
samtliga 12 38 24 25

Tabell 4

För Norrlands inland (stödområde A) ansåg, 2002, 71 procent av företagarna att möjligheterna
till lån eller kredit var tillfredsställande eller mycket goda jämfört med 2005 då 69 procent
angå att möjligheterna var goda eller mycket goda. Den stora skillnaden mellan åren är att
endast 52 procent av företagarna i storstädskommunerna ansåg sig 2002 ha bra möjligheter,
medan samma siffra hade stigit till 64 procent tre år senare.
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6.2 Finansieringsproblematik i Västerbottens läns Inland

Här presenteras en sammanfattning av en kandidatuppsats författad vid Umeå Universitet
2003-05-14 av Johan Sundqvist och Kristofer Wallstén. Detta är en uppsats med likheter till
vår egen. Intervjuer riktar sig här till företag och banker men har dock uteslutit kontakt med
förmedlare av venture-capitalföretag och affärsänglar. Avsikten med att presentera den här
studien är att kunna jämföra vissa delar av deras resultat med de resultat vi kommer fram till i
vårt arbete. Det som kommer att diskuteras som skillnader mellan studierna är förutom rena
avvikelser i resultat också de anledningar eller tolkningar som lett fram till dessa studiers
resultat. Av det här får vi då slutligen både en jämförelse mellan olika respondenters
uppfattningar och författarnas tolkning samt en överblick av de förändringar som kan ha skett
över tid. Här följer de resultat i uppsatsen vi fann intressanta för vår studie.

6.2.1 Banker

I deras studie kom författarna fram till att bankerna hade ett bristfälligt engagemang till
inlandskommunerna. Detta tyder på att det existerar en stor risk att bankerna intar en skeptisk
ställning till företagen. I deras kreditbedömning ansågs de personer som ansökte om lån samt
affärsidén vara kopplat till om företaget får lån överhuvudtaget. För volymen på lånet tittade
man främst på ställd säkerhet och det presenterade siffermaterialet hos företaget. Man kom
också fram till att respondenter från finansieringskällorna ansåg att det fanns problem med
säkerheter då inlandsföretagens fastigheter har ett betydligt lägre värde än hos företag belägna
i större städer.

6.2.2 Annan finansiering

Här drog man slutsatserna att det fanns en brist på venture-capitalföretag och affärsänglar. De
menar att detta beror på att man inte ser utvecklingsmöjligheter hos företagen i inlandet. Man
såg även större möjligheter till finansiering inom verkstadsindustrin. Här presenterade man att
privata ägare vore till fördel då de inte bara bidrar med nödvändigt kapital, utan också en stor
kompetens. Deras respondenter inom företagen ansåg sig ha bristfällig kunskap eller helt
avsaknad om de bidrag som gick att söka. De flesta respondenter ansåg också att de bidrag
som fanns att söka var för låga i Västerbotten. Om offentliga lån kommenterade de den högre
räntan som där förekommer med att man inte strävar efter att konkurrerat ut andra aktörer,
samt att det är en kompensation för ett högre risktagande. Problematiken med finansieringen
man såg i Västerbottens län kan sammanfattas med dessa kortfattade punkter.

 Liten kundkrets
 Stora avstånd till leverantör och kundföretag
 Finansiärernas fokus på vissa branscher
 Brist på expertis
 Lågt utbud av riskkapital
 Dåligt politiskt engagemang från politiskt håll
 Storstadstänkande hos kreditgivare
 Nedläggning av lokala kontor i glesbygd
 Hård reglering av bankens verksamhet
 Låga värden på fastigheter
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6.3 Kreditgivning i Västerbottens län

Här följer resultaten från den Magisteruppsats Johan Sundqvist och Kristofer Wallstén gjort
på uppdrag av Lycksele Allmänna Näringslivsfond och som fortsättning på sin c-uppsats. Den
här gången har de fokuserat än mer på bankernas kreditgivning i Västerbotten. Detta är av
relevans för vårt eget arbete då det också till stor del behandlar bankens roll och bedömning
vid kreditgivningen. Intressanta jämförelser med denna studie blir att se om bankernas svar
här skiljer sig mot företagarnas uppfattning från vår egen studie.

6.3.1 Bankens bedömningsfaktorer

Kreditgivningsbeslutet grundar sig på bedömningen av risken i det aktuella kundföretaget.
Man undersöker då hur bra eller trovärdig kundföretagets återbetalningsförmåga är.
Banken kollar också på risken vid en betalningsinställelse genom att se till de säkerheter
företaget ställer för att få bankkredit.

Vid de räkenskapliga undersökningarna kollar man i första hand på olika nyckeltal. Man ser
hur till exempel soliditet, likviditet och olika räntabilitetsmått har utvecklat sig de senaste
åren. En analys av budgeten ger kreditgivaren snarare en bättre koll på ledningens kapacitet i
företaget än om framtida finansiella prestationer.

Vid de icke-räkenskapsmässiga bedömningarna anses personen tillsammans med
affärsverksamheten (vilket består av bland annat marknad, bransch, affärsidé) utgöra de
viktigaste bedömningsfaktorerna.

Inlandets banker bedömer i högre utsträckning icke-räkenskapsmässiga faktorer. Det anser de
kunna bero på bättre lokal kännedom om marknaden och personen. Det kan också vara så att
det ställs högre krav på entreprenören i inlandet.

Man säger här att det inte förekommer någon formell skillnad mellan kreditgivning i inlandet
jämfört med kusten (Umeå Skellefteå).

6.3.2 Inlandets för-, och nackdelar

De negativa aspekterna kan ses i en affärsverksamhet som blir lidande av större
fraktkostnader, vilket leder till sämre återbetalningsförmåga. Dålig tillväxt på marknaden ger
sämre efterfrågan på tillgångar som används som säkerhet. Tillsammans med en ändrad
lagstiftning vilket gör att banker sänker värdet på en företagsinteckning med 55 %, blir banker
mindre benägna att finansiera stora delar av investeringskostnaderna. Inlandsföretagens totala
säkerhetsmassa minskat alltså kraftigt och då intar banker en mer restriktiv hållning. Bankerna
vill istället ha säkerhet i andra tillgångar och man beskriver också ett större krav på ägarens
egen insats.

I uppsatsen säger man att bankens specialister finns i kuststäderna. Det finns alltså en
avsaknad av specialistkompetens i inlandet.
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7 Analys

I det här kapitlet kommer vi att analysera våra sju intervjuer och koppla dem samman med
vårt teoriavsnitt. Vi har delat upp respondenterna i grupperna företagen, bankerna samt
förmedlare av venture-capitalföretag och affärsänglar. Slutligen gör vi en kort jämförande
analys av våra iakttagelser med tidigare studier.

7.1 Företagen

7.1.1 Kapitalbehov

Vid företagens uppstart har samtliga undersökta företag tagit någon form av lån för att täcka
upp de initiala kostnaderna. Därefter har samtliga företag haft behov av olika former av extern
finansiering. Även i fortsättningen har samtliga ansökt om ytterliggare banklån för att kunna
investera i nya maskiner i tillverkningsprocessen. Som det ser ut idag skiljer sig Texor från de
två övriga företagen. De har byggt upp en tillräckligt stor kapitalstock för att inte behöva söka
ytterliggare extern finansiering inom den närmaste framtiden. De övriga skulle vid större
investeringar vända sig till banken för ännu ett lån. Dock lämnade Tomas Nilsson på
Tegsnässkidan en reservation för att eventuellt undersöka möjligheten att finansieras av
riskkapital.

Det kapitalbehov vi kunnat identifiera är främst relaterat till anläggningskapital. Under ett
företags livscykel kommer detta behov att ändras starkt med tidens lopp på grund av en
varierande vilja att investera92. I våra undersökta företag tar man in pengar utifrån då man
behöver utvecklas och till exempel en ny maskin behöver köpas in. Externt kapital tar man in
om företagets egna vinstmedel inte räcker till.

Broomé beskriver i teorin att behovet av rörelsekapital förhåller sig relativt konstant över
tiden. På Tegsnässkidan har man dock ett allt ökande behov av externt rörelsekapital i
dagsläget eftersom de låser fast mycket kapital i sitt stora lager. Detta har företaget löst
genom en checkkredit som man fått öka på eftersom.

Enligt Nuteks rapport har företag i stödområde A, där bland annat Lycksele och Vindeln
ingår, generellt ett större externt kapitalbehov än företag i Sveriges tre största städer. Det
faktum att alla våra tre undersökningsobjekt är tillverkningsföretag skulle också tyda på en
större sannolikhet för ett utomstående kapitalbehov.93 Det här överrensstämmer i två av våra
tre företag.

7.1.2 Geografiska läget

Det genomgående svaret hos våra respondenter är att det inte förekommer några större
logistiska problem med att komma ut med varor sina kunder, material från underleverantörer
eller hitta kompetent arbetskraft inom rimliga avstånd. Detta kommer enligt dem inte vara ett
problem för att få ta banklån.

Man är också alla nöjda med det kostnadsläge som gäller på orten. Betydligt lägre
fastighetspriser nämns samt att löneläget kan vara något lägre än i storstadsregion. För

92 Broomé, P., m.fl., s. 18-28
93 Nutek, Kapitalförsörjning i småföretag, Rapport 2006:5
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bankens kreditbedömning säger vi i teorin att Kapacitet, det vill säga bankens tro att kunna
betala tillbaka lånet genom att studera pengaflödena, är en viktig del vid bedömningen94. Med
lägre kostnader för industrilokaler i glesbygd förbättrar sig företagen på den här punkten.

I teorin beskrivs Förhållanden utav en mängd olika faktorer. I detta begrepp ingår också
någon sorts omvärldsanalys utifrån företagets förhållanden.95 I omvärldsanalysen skulle man
exempelvis kunna räkna in tillgången på kompetent arbetskraft som en punkt att ta fasta på.
Genomgående svarade företagen att de överlag har en bra tillgång på kompetent arbetskraft,
samt att personalomsättningen är låg. Detta leder till att kunskaperna stannar i företaget och
den punkten menar företagen avfärdas som problem av finansiären.

Två av respondenterna tog fasta på att hastigt uppkomna praktiska problem tenderar att
förstoras i och med att man befinner sig i glesbygd. Detta anses av företagen kanske inte som
de allra största problem men förblir ändå en liten negativ punkt då de analyseras utifrån.

7.1.3 Bankkredit

De två företag som vissa år tar banklån, vänder sig till det lokala kontoret. Orsaken bottnar
ofta i ett beteende av vana. Man har haft banken sedan tidigare och även om någon annan
kanske har lite bättre villkor, jobbar man inte aktivt för att byta bank. Elisabeth på Lycksele
Plåtprodukter var också rädd att banker skulle sluta samarbeta om man kollade på fler olika
konkurrenter. Detta överrensstämmer helt med Lam och Burtons teori om lojalitet till sin
bank. Företagen tror inte heller att det förekommer några större skillnader inom till exempel
service eller villkor mellan de olika bankalternativen som finns på marknaden.

Inget av de tillfrågade företagen har haft några bekymmer med att få de banklån man önskat.
Uppfattningen om vad bankerna anser vara de viktigaste bedömningsfaktorerna sammanfaller
rätt väl hos våra undersökta företag. En gemensam uppfattning är att bankens syn på
ledningen är viktig. Dessutom är respondenterna också av samma åsikt då de anser att denna
punkt får en mer framträdande roll i glesbefolkade områden. Banken har en bättre kännedom
om företaget och personerna bakom i ett tidigt stadium, vilket oftast underlättar vid
kreditgivningen.

Företagen säger också att man ska kunna presentera en genomarbetad budget där man visar på
en bra återbetalningsförmåga. Företagen menar också att med en betryggande säkerhet i
ryggen förekommer sällan problemen med att få ett lån. Med dessa två antaganden täcker man
också in de punkter i teorin som beskriver kapacitet samt säkerhetsaspekten96. Vi skulle vilja
säga att med täckande säkerheter och en bevisad återbetalningsförmåga finns det inga
anledningar för banker att neka företagen lån.

Vi har i teorin visat att det egna tillskjutna kapitalet ingår som en aspekt i bedömningsarbetet.
Åsikterna går dock isär hos företagen när det kommer till punkten om det är viktigt att skjuta
till eget kapital. Anledningen till att ett företag inte anser detta som en viktig aspekt, kan ligga
i det faktum att man har så god säkerhet eller tilltro hos banken att denna punkt aldrig tas upp.

Man har hos företagen sett att det finns en negativ aspekt med att befinna sig i inlandet med
tanke på bankens vilja att företaget ska kunna presenterar täckande säkerheter. Med dagens

94 Lander, Jack, s. 168
95 Ibid, s. 169
96 Ibid, s. 168-169
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gällande regler och låga fastighetspriser i inlandet blir man ofta tvungen att ställa upp med
andra medel som säkerhet än fabrikslokalerna. Det kan då bli aktuellt att till exempel använda
det egna huset som säkerhet.

7.1.4 Övrig finansiering

Det som våra respondenter använt sig av är olika former av bidrag och stöd. Hur dessa sökts
och i vilken grad man fått bidrag har varierat mellan företagen. Orsakerna till att man inte
arbetat hårdare för att erhålla bidragspengar, tar sig form av att företagen anser sig ha
kunskapsbrister, att det handlar om för små belopp eller att man inte uppfyller de satta kraven.
Det mest intressanta stödet att få idag anser företagen gäller stora nyinvesteringar där det
fortfarande finns pengar att söka. I intervjuerna nämns också transportbidraget som ett möjligt
bidrag att få.

Att ta statliga lån via till exempel Almi eller Norrlandsfonden är i dagsläget inte aktuellt för
något av de undersökta företagen. Med dyrare räntor än på banken blir det en självklarhet för
redan etablerade eller välmående företag att undvika den här typen av lån.

Med en framtida expansion i företagen letar vissa efter andra källor till kapital än banken och
statliga stöd. Våra respondenter kände att kunskapen i dagsläget angående venture-
capitalföretag och affärsänglar inte var tillräckligt stor för att söka kapital den här vägen, men
de var dock inte helt främmande för en sån lösning i framtiden. Venture-capitalföretagen och
nätverken av investerare har idag sina säten längs kusten. Detta tror vi innebär att företagen
får en känsla av att avståndet är långt och kontakten liten med dessa investerare.

7.1.5 Företagsklimat

Den allmänna åsikten bland företagen är att ett allt jämt hårdnande företagsklimat råder. Inom
sin bransch ser man ett behov av att pressa sina priser och hålla sina produkter
kundorienterade. Man ser också att det kan vara svårt som ny entreprenör att komma in i
branschen, men de undersökta företagen menar att de själva inte haft några större problem
med kapitalanskaffningen i och med det geografiska läget. Respondenterna var överlag nöjda
med sitt geografiska läge och sin nuvarande verksamhet.

Vi ser att företagen idag har tillgång på arbetskraft, transporterna fungerar som det ska och
verksamheterna går med vinst samt att pengar finns att tillgå vid behov. Så länge dessa villkor
är uppfyllda blir det ett naturligt antagande att entreprenören har en positiv syn på sitt
företagande.

7.2 Banker

7.2.1 Val av kontor

Att företagen väljer det lokala bankkontoret anser både banken i Lycksele och Vindeln bero
på praktiska orsaker. Det är bra med den fysiska närheten vilket anses underlätta och ge en
god service till kunden. På banken i Lycksele menar man också att den lokala kompetensen
påverkar, det vill säga att man på ett lokalt kontor har en god kunskap om den lokala
marknaden. Detta stämmer helt överens med den så kallade kyrktornsprincipen som menar att
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banken bör ligga så nära kunden som möjligt bland annat för att samarbetet gynnas av att
banken har en god kunskap om marknaden där kunden ska agera97.

En av respondenterna menade att det finns ett visst förhandlingsutrymme. De vill knyta till sig
helhetskunder och kan därför sänka räntan något om kunden även tar del av bankens andra
tjänster. Den andra respondenten ansåg att tillvägagångssättet är en process och en dialog
mellan bank och kund men att det i slutändan inte skiljer sig just någonting mellan olika
kunder. Broomé hävdar att den slutliga överenskommelsen är resultatet av de båda parters
förhandlingsstyrka98. Det här är något vi inte ser i våra undersökningar. Detta kan betyda att
bankens ställning är så stark att företagaren inte har något att komma med i en förhandling. En
mer trolig anledning är att banken i princip ger samma villkor till nästan alla kunder.

7.2.2 Viktigaste faktorerna för kreditbedömning

Angående de viktigaste faktorerna vid kreditbedömning skiljer sig till viss del de båda
bankernas svar åt. I Lycksele menar man att för ett etablerat företag är historiska data den
viktigaste punkten medan man i Vindeln helst ser en väl genomarbetad affärsplan. Den bör
läggas fram på en gång eftersom det anses visa att företagaren har tänkt igenom sin strategi.
Lander skriver att historiska uppgifter är ett sätt att bedöma sannolikheten att företaget klarar
av sina åtaganden99. Däremot menar Andersson att ett flertal studier tyder på att analyser av
historiska nyckeltal i stort sett saknar värde redan på tre års sikt100. Detta skulle tyda på att
historisk data bara ger banken ett underlag som sträcker sig ett par år medan löptiden för
lånen ofta är längre än så. Det skulle i sin tur innebära att den historiska datan i sig självt inte
skulle leda till en säker bedömning. Den kompletteras då givetvis av andra
bedömningsfaktorer.

Vi ser att banken i Vindelns åsikt om affärsplanens stora betydelse stämmer överens med
Hallgrens åsikt. En bra affärsplan kommer enligt honom att fungera som en begränsning av
företagets verksamhet och koncentrera resurserna vilket leder till högre lönsamhet101. En bra
lönsamhet ökar givetvis företagets chans att kunna återbetala lånet eller krediten och minskar
därmed bankens risk.

På båda orterna anser man att företagets ledning har en väsentlig betydelse vid
kreditbedömningen. I Vindeln menar man att företagsledaren får en större betydelse i
bedömningen av ett litet företag. Att ledningen är en av de viktigaste faktorerna följer teorin
som menar att det kanske är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt företag102.

I boken Ledarskapets fallgropar menar Adizes att företagsledaren måste klara fyra olika roller
där en av dem är administreraren som ska kunna planera och organisera verksamheten103. På
den punkten ser banken i Lycksele att det ofta brister för små företag eftersom det ofta saknas
en genomtänkt finansieringsstrategi. Vi tror att det beror på att företagsledaren i ett litet
företag ofta behärskar producerarens och entreprenörens roller. För att starta och driva ett
företag måste man ha den funktionella kunskapen på området man ska verka i men också vara
idérik och våga ta risker. Det är då troligt att ledaren är lite sämre på det administrativa

97 Carling Kenneth, Lundberg Sofia, s. 1-16
98 Broomé, P., m.fl., s. 50
99 Lander, Jack, s. 168
100 Andersson, Patric, s. 12-13
101 Hallgren Örjan, Finansiell strategi och styrning, s. 79
102 Broomé, P., m.fl., s. 60
103 Adizes, Ichak, s. 8-10
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eftersom det enligt Adizes är mycket svårt att behärska alla fyra roller. På banken i Vindeln
löser man det problemet med att ibland föreslå extern kunskap i form av styrelseproffs eller
annan expertis.

I Vindeln lägger man också stor vikt vid företagarens förmåga och vilja att själv bidra med
egna pengar. Man menar att det är en tydlig indikation på att idén är genomtänkt och att
företagaren verkligen tror på framgång. I Lycksele är detta också en aspekt man tar i
beaktning men främst när det gäller uppstart av ett nytt företag. Risken är då så hög att man
vill se att även företagaren är villig att ta den risken. Detta fenomen stämmer helt överens med
Landers teori om att företagarens eget risktagande är en viktig framgångsindikator104.

7.2.3 Kreditgivning i Norrlands inland

När det gäller aspekter som är speciella för Norrlands inland är båda bankerna överens om att
marknaden är lättare att överblicka på en mindre ort. Om det samma gäller för kunskapen om
sina kunder går åsikten isär. I Vindeln tror man att de har lite bättre kunskap om kunderna
eftersom det är en liten ort och man ofta känner personerna även privat. I Lycksele, där
banktjänstemannen har erfarenhet av arbete även i Umeå, ser man däremot ingen skillnad i sin
kunskap om sina kunder vilket tyder på att den så kallade kyrktornsprincipen inte stämmer på
just denna punkt.

Att kreditbedömaren har en bättre kunskap om den lokala marknaden bekräftar däremot
kyrktornsprincipen som menar att bankkontoret bör ligga så nära kunden som möjligt för att
få en bra kunskap om marknaden och företagen. Vad denna annorlunda marknads- och
eventuell kundkunskap innebär för kreditbedömningen är svårt att veta men vi ser inte att den
skulle vara negativ för banken. Vad det sen innebär för företagets kreditmöjligheter beror
givetvis på marknadens möjligheter och bankens uppfattning av kunden.

Båda bankerna anger säkerheter som en viktig faktor vid utlåning eller kreditgivning. Banken
i Lycksele ser inte säkerhetskraven som något större problem i dagsläget. I Vindeln har man
dock märkt att den försämrade företagsinteckningen gör att antal lån utan fullgod säkerhet
ökar och att nystartade företag ofta har problem med säkerheten. I övrigt innebär inte de lägre
fastighetsvärdena något problem i sig förutom att fastighetsbolag har högre avkastningskrav
på grund av ett lägre försäljningsvärde på fastigheterna.

Värdet på fastigheterna i Vindeln har hållit sig relativt konstanta de senaste tre till fem åren
vilket vi tror innebär att försäljningsvärdet (tillika belåningsvärdet) är lättare att förutse för
kreditgivaren.

Banken bör göra en omvärldsanalys för att ta reda på de förhållanden företaget ska verka i och
reda ut konkurrenssituationen105. Båda bankerna nämner att det är viktigt med att veta hur
kundbasen ser ut. En av respondenterna menar att det i vissa fall finns bättre möjligheter i en
liten ort på detta plan eftersom konkurrensen är lägre. Vi tror att det faktum att många företag
i inlandet är tillverkningsföretag gör att ortens betydelse minskar. Då är inte företagen låsta
vid det lokala kundutbudet utan kan rikta sig till en betydligt större marknad. Det som då blir
viktigt är att lösa de logistiska hindren.

104 Lander, Jack, s. 168
105 Svedin, Jenny, s. 29-32
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Detta är också vad man nämner i Vindeln där man anser att vägen inte är anpassad för
snabbare transporter. Detta styrker också vår tro att företag som ligger långt ifrån kunden bör
ha en långsiktig strategi för att underlätta sin förbindelse med leverantörer och kunder. Detta
skulle då passa bra att inkludera i sin affärsplan.

7.2.4 Övrig finansiering

Båda bankkontoren samarbetar med de statliga instanserna Almi och Norrlandsfonden. Dessa
kallas in vid särskilt vanskliga projekt och står för de mest riskfyllda krediterna. I övrigt finns
inga samarbeten med utomstående investerare, utan dessa kontakter får företagen i så fall
sköta själva.

Att bankerna på dessa orter involverar sig med företag som samarbetar med venture-
capitalföretag eller affärsänglar är ytterst sällsynt. Överlag kan vi tolka detta som att intresset
från dessa investerare är lågt för inlandsregionerna. En annan tolkning kan vara att venture-
capitalföretagen och affärsänglarna samarbetar med andra banker, möjligen där man har sin
hemvist.

7.2.5 Företagsklimat

I Vindeln ser framtiden ljus ut för företagen eftersom det finns två stora företag som
investerar och därmed skapar bra förutsättningar för andra företag. Detta gör att orten skiljer
sig lite från sin omgivning och respondenten har en negativ syn på inlandet i övrigt. Även i
Lycksele ser man att trenden är positiv med välmående företag. Båda respondenterna anser
alltså att deras orter har ett bra företagsklimat i dagsläget men att de kanske står ut från
mängden. Detta tror vi har en positiv effekt på företagens kreditmöjligheter. Många
framgångsrika företag på en ort skapar även indirekta affärstillfällen för underleverantörer och
övriga entreprenörer.

7.3 Förmedlare av venture-capital och affärsänglar

7.3.1 Företagens finansiering

Till de två instanserna Connect i Umeå och Uminova Innovation kan företag vända sig när de
vill komma i kontakt med externt kapital eller utveckla sina idéer. Hur ett företag finansieras
när de söker kontakt med dessa institutioner varierar från fall till fall. Som Anders Gothefors
på Connect uttrycker det så måste i princip entreprenörerna själva gå in med ett visst
startkapital för att sedan ytterliggare kunna skaffa det resterade kapitalet. Nästa steg att gå blir
att vända sig till olika riskkapitalinstanser. Dessa är i form av venture-capitalbolag, riskvilligt
kapital hos låneinstitut eller affärsänglar. Först när riskkapitalister intresserar sig för företaget
kommer bankerna in i bilden. Dessa finns med under ett senare skede i processen och blir
högaktuella när riskerna minskar och företagen fått lite ruljans på verksamheten. Som
komplement till övriga större finansieringsformer hjälper denna typ av instanser även till med
att lotsa företagen till olika former av stödpengar.

Med intervjuobjekten Connect och Uminova Innovation blev det en självklarhet att
koncentrera en stor del av diskussionen på de nätverk av venture-capitalföretag och
affärsänglar som de förmedlar till företagen. Genom att skapa nätverk av den här typen har vi
tydligt insett att man underlättar entreprenörens arbete i jakt på kapital. Med hjälp av
nätverken kommer entreprenörerna enkelt i kontakt med ett flertal investerare och på så sätt
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ökar de sina chanser att skaffa sig finansiärer. Genom intervjuerna har vi också format oss den
bild som Sherman beskriver i teorikapitlet, att man övergår mer och mer från personliga
kontakter med investerare, till att kontakta större nätverk för att öka effektiviteten106.
Företagare tjänar generellt på detta förfarande då de lättare kan identifiera och komma i
kontakt med potentiella investerare som kan bidra med en stor del av det nödvändiga
kapitalet. Investerarna anser vi också i sin tur tjäna på nätverksmodellen då de slipper
kontaktas av företag eller idéer som ligger utanför deras intresseområde. Det vi kan slå fast är
att baserna för dessa nätverk ligger efter kusten. De språngbrädor där investerare och
entreprenörer möts hålls också i kuststäderna. Utan ett större initiativ från förmedlare som
Connect eller Uminova Innovation att placera språngbrädor och större delar av sin verksamhet
i inlandet, kommer förmodligen denna finansieringsform fortsatt vara sval för den aktuella
regionen. Visserligen kommer en del av det kapital man förmedlar att hamna i inlandet men
med ett intresse från entreprenörer och annorlunda strategier från förmedlarnas sida skulle
denna finansieringsform förmodligen öka i omfattning.

7.3.2 Kategorisering av olika investerare

Båda respondenterna anser att en kategorisering investerare är en självklarhet och nödvändig
del i deras arbete. Anledningen till en uppdelning är för att snabbt koppla ihop entreprenören
med rätt typ av investerare. Med detta förfarande ökar man chansen till att generera kapital
och man sparar därmed tid, kraft och pengar. Enligt Landers teori bör affärsänglarna
kategoriseras, och då gärna efter vilket motiv de har med investeringen. Det vi har sett är att
investerarna som ingår i våra respondenters kontaktnät istället delas in på ett mindre
djupgående vis än det som presenteras i Landers teori. Störst fokus läggs vid den bransch
investeraren har intresse i. Det grundar sig ofta i att investerarna har erfarenheter och kunskap
inom ett visst område. Kategoriseringen kan också ske efter någon form av geografisk
uppdelning.

Vi kan se att den praktiska uppdelningen som sker inte är lika omfattande och detaljerad som
vår teori beskriver. Anledningen tror vi härrör sig från att utbudet av venture-capitalföretag
och affärsänglar inte är så stort i regionen. En mer grundläggande sortering skulle enligt oss
ge upphov till en kostnad i form av tid och pengar som överstiger nyttan.

7.3.3 Investeringsobjekten

Våra respondenter representerar två olika organisationer som förmedlar kontakt med
investerare. De objekt deras respektive investerare är intresserade av skiljer sig kraftigt. På
Uminova Innovation förmedlar man unika företagsidéer i samarbete med universitetet medan
Connect är mycket bredare. Gemensamt är att deras investerare söker objekt som kan ge
avkastning i framtiden. För att göra investeraren intresserad krävs det att personerna bakom
idén är av den typ man söker. Man vill också se något unikt med produkten och en
genomtänkt affärsplan.

Att det är viktigt med personen bakom idén stämmer överens med den teori vi använt oss av.
Men den säger också att det är viktigt att ha en bra strategi samt ett brett kontaktnät som kan
hjälpa till att knyta kontakter med potentiella investerare.107 Detta kontaktnät skulle enligt oss
vara Connect eller Uminova Innovation. I och med att dessa instanser även hjälper till med

106 Sherman, Andrew J., s. 74
107 Ibid, s. 169-171
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utvecklingen av affärsplanen tror vi att företagen som går den här vägen har en större
attraktionskraft i investerarnas ögon.

7.3.4 Riskkapital i Norrlands inland

När det gäller det geografiska läget menar Anders på Connect att det inte påverkar
riskkapitalisternas syn på projekten. I dagsläget kommer en del intressanta projekt i samarbete
med Connect från inlandet och på flera håll är företagsandan god. Följaktligen kommer en del
av det kapital som Connect hjälper till att anskaffa till företagen att hamna i inlandsregionen.
De idéer som utvecklas inom Uminova Innovation kommer i första hand från universitetet och
deras vidare arbete sker främst i Umeåregionen. Att dessa företag hamnar i Umeå tror vi till
stor del beror på branschtillhörigheten. Företagen som kommer via universitetet verkar
mycket sällan inom den tillverkningsindustri som är mer dominerande i inlandet. Således
stannar mycket av det riskkapital som Uminova Innovation förmedlar i storstadsregionen.

I teorin nämner vi att det är viktigt med en solid affärsplan för att locka investerare av den här
typen.108 Där kan man anta att logistiska lösningar kan diskuteras men vi har i teorin inom det
här området sett att man till viss del översett den problematik som vi fått förklarad vid
intervjuerna. Från investerarnas håll har man haft något större fokus på denna problematik.
Dessa blir än tydligare då företagen befinner sig i glesbygd eller långt från sin marknad.

7.4 Jämförande analys med tidigare studier

7.4.1 Så skaffar sig inlandsföretagen kapital

I likhet med Johan Sundqvist och Kristofer Wallsténs kanditatuppsats ser vi att ansökningar
om banklån är den starkt dominerande kapitalanskaffningsmetoden.

När det kommer till Venture-capitalföretag eller finansiering av affärsänglar överrensstämmer
våra undersökningar också på punkten att det lokala utbudet är ringa. I vår undersökning
menar vi att detta beror på företagens bristande kunskaper inom området som gör att denna
finansieringsform förekommer i en mindre skala. I Sundqvist och Wallsténs uppsats menar de
istället att detta beror på investerarnas misstro på företagens utvecklingspotential. Denna
slutsats måste vi dock till viss del bestrida då Anders Gothefors på Connect uttalande sig om
att de faktiskt samarbetade med ett antal företag i inlandets olika delar och ser inga egentliga
hinder för detta. Nuteks rapport säger att ungefär var fjärde företag i inlandet faktiskt är
villiga att ta in externt kapital även med risk för minskat eget ägande. Vi tror att med större
kunskaper hos företagen som verkar i inlandet skulle finansieringsformer där privata
riskkapitalister går in med pengar att öka.

I kandidatuppsatsen kom de fram till slutsatsen att kunskapen om de bidragspengar som gick
att söka var bristfällig eller saknades. I våra undersökta objekt verkar det som att man i stort
sett har bra koll på denna finansieringsmöjlighet. Samtliga företag har använt sig av
bidragspengar vid någon tidpunkt och kommer troligtvis att söka på nytt vid framtida
investeringar. Vår åsikt är således att företagen har bra kunskaper om de olika bidragen och
stöden som gäller för regionen.

108 Sherman, Andrew J., s. 167.
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7.4.2 Viktiga faktorer för kapitalanskaffning

De faktorer som våra resultat samt de tidigare studierna pekar på är viktigast för företagens
kreditbedömning är nästan helt entydiga. Vi har i vår undersökning dock sett att det finns
några punkter där inlandsföretagens bedömning kommit att skilja sig från andra företag. Två
aspekter som vi fått kännedom om är en större fokusering på företagens kundbas samt en
bedömning av företagarens vilja att stanna på orten och sköta företaget.

7.4.3 Geografiska läget

Vi har i vår studie i likhet med de tidigare studierna sett att de låga fastighetsvärdena kan
innebära ett problem vid en kreditansökan. Våra respondenter anser dock inte att frågan om
fastighet blir något avgörande problem. Man har i de flesta fallen kunna lösa säkerhetsfrågan
med hjälp av andra tillgångar.

I kandidatuppsatsen som gjordes 2003 kom man fram till att bankerna var mer reserverade till
inlandsföretagen. Detta berodde på en risk med företagen i inlandet vilket gjorde att bankerna
visade ett bristfälligt engagemang. När vi tre år senare studerar kreditmöjligheten ger våra
respondenter en positiv syn på sina möjligheter till kredit. Detta stämmer överens med Nuteks
rapport där man ser att företagen i inlandsregionen har lika stor tro på kreditmöjlighet som
kustföretagen och en större tro än företagen i de tre storstäderna. Våra iakttagelser bekräftas
ytterligare när Nutek granskar de verkliga utfallen sedan tre år tillbaka. Då har företagen i
inlandet fått sina kreditansökningar godkända i en betydligt större utsträckning än i övriga
Sverige.
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8 Slutsatser

Här sammanställer vi de för studien viktigaste resultaten. Ordningen de presenteras på utgår
från problemformuleringen och syftet. Den har därför ingen rangordning beträffande tyngd
för studien.

8.1 Kapitalanskaffning

I vår studie ser vi att företagen i Norrlands inland i praktiken alltid till viss del använder sig av
eget kapital för att finansiera rörelsen. Det består dels av eget satsade pengar men också av
verksamhetens vinster. Den andra dominerande finansieringsmetoden är att ta lån av olika
former via en bank. Ett ytterligare sätt att skaffa externt kapital är att låta venture-
capitalföretag eller affärsänglar investera i företaget. Från riskkapitalisternas sida finns inget
direkt motstånd mot att investera i företag från inlandet. Däremot ser vi att det saknas kunskap
om finansieringsformen från företagarnas sida. Vi tror att en orsak till denna okunskap är att
de nätverk som förmedlar riskkapital är belägna längs kusten vilket gör att företagen inte
kommer i kontakt med dessa nätverk i så stor utsträckning. I dagsläget finns det företag i
inlandet som delvis finansieras via riskkapital. Med stöd från Nuteks rapport samt från vissa
av våra respondenter vittnas det om ett intresse för denna finansieringsform. Med en större
ansträngning från både företagare och finansiärer eller medlare av dessa, skulle denna
finansieringsform säkerligen få en allt större betydelse.

De statliga stöden är en uppenbar fördel för inlandsföretagen. De bidrag som finns har också
utnyttjas i hög utsträckning, särskilt investeringsbidrag. Däremot anser många att de statliga
lånen har för dåliga finansiella villkor och då företagen inte har problem att erhålla
traditionella banklån finns heller ingen anledning att utnyttja denna finansieringsmetod.

8.2 Kriterier för att erhålla kapital

Att kunna framställa säkerheter för sitt lån presenteras som ett grundläggande krav av
bankerna. Oftast tas säkerheten när det gäller våra tillverkande företag till stor del ur den
nyinköpta maskinen. När det kommer till att ta ut säkerheter i fastigheter kan det skapa vissa
problem för inlandsföretagen. En fastighet i flertalet inlandsregioner ser banken nästan inget
värde i och kan därför inte gälla som någon större säkerhet. Från venture-capitalföretag och
affärsänglar ställs dock inte dessa säkerhetskrav och de tar därigenom en större risk.

Entreprenörerna själva är i inlandet en mycket viktig faktor för att få lån beviljade av banker.
Detta påstående backas upp av såväl företagarna själva som de intervjuande bankerna. De
framträdande egenskaperna här är essentiell kompetens samt en bra relation med banken. På
en liten ort anser man ofta att bankerna har en större kunskap om entreprenören. Man kan då
på personliga meriter och vänskapskontakter få fördelar när kreditansökningen ska bedömas. I
ännu högre grad får man säga att riskkapitalister värdesätter denna punkt. En framåtanda och
entreprenöriell talang är det som gör att en riskkapitalist är villig att investera.

Företagen, låneinstituten och riskkapitalisterna pekar alla på vikten av att entreprenörerna
själva går in med ett visst kapital. Detta ger en indikator åt investerarna och låneinstituten att
entreprenörerna själva tar en risk i projektet och har tilltro för sitt företag.
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Tron på en fungerande och ihållande verksamhet är också en självklar del av bedömningen.
Hur denna del ska bedömas skiljer sig mellan de olika instanserna. Man vill bland annat se att
företagaren kan presentera en väl fungerande och lockande affärsplan samt material om
företagets finansiella historia.

8.3 Plus och minus för inlandets företag

Avslutningsvis vill vi här presentera de punkter där vi i vår undersökning har sett att
inlandsföretagen har speciella förutsättningar.

 Bättre relation mellan företagaren och banken
 Lägre kostnader för lokal och eventuellt löner
 Lägre personalomsättning leder till att kunskapen stannar i företaget
 Större möjligheter till bidrag och stöd

 Ett mindre utbud av banker
 Ett mindre utbud av riskkapital från venture-capitalföretag och affärsänglar
 En mindre lokal kundbas
 Högre kostnader för exempelvis transport

8.4 Empirin i jämförelse med teorin

När vi återkopplar våra resultat till den sammanfattande teorimodell som vi presenterade i
teorikapitlet finner vi en del skillnader.

Figur 4

Om vi tar upp samma modell ser vi i figur 4 att lite grovt taget faller hela delen av riskkapital
bort. Det finns visserligen affärsänglar och venture-capitalföretag som redan intresserat sig för
inlandet och kommer att göra det i fortsättningen. Men av det vi sett är företagen både
okunniga och ovetande om den här typen av finansiering.

Den vanligaste formen av tillskott av extremt kapital kommer från olika former av banklån.
För att erhålla ett lån måste inlandsföretagen kunna erbjuda säkerheter och presentera en
fungerande verksamhet. En utmärkande företeelse som vi ser i undersökningen är att
kontakten med sin lokala bank ofta betyder en hel del när krediten både ska sökas och
bedömas. Våra undersökta företag har sökt och kommer att söka statliga stöd. Dessa är
uteslutande bidrag till nyinvesteringar. Däremot är statliga lån inte aktuellt eftersom de har
sämre finansiella villkor och företagen inte har några större problem att få låna kapital på
banken om det skulle behövas.
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9 Sanningskriterier

I detta kapitel redovisas hur vi anser att vår studie uppfyller sanningskriterierna. Det är
naturligtvis svårt för oss att göra bedömningen men genom dessa stycken kan vi pricka av
några viktiga beståndsdelar.

9.1 Giltighet

För att uppnå hög giltighet bör studien grunda sig på flera olika typer av undersökningsobjekt.
Teorin bör återspegla så många egenskaper som möjligt hos den företeelsen man studerar.
Teorin bör också prövas tillräckligt många gånger för att uppnå teoretisk mättnad. För att
bedöma detta kan man fråga sig om studien skulle utvecklas vidare genom att ytterligare data
samlas in.109

Vi belyser problemet från två olika perspektiv vilket gör att vi får en bra helhetssyn på
kapitalanskaffningen. Problemet kan vara att man inte täcker de båda perspektiven tillräckligt
i empirin. Vi anser att ett arbete med den här omfattningen inte kräver fler än våra sju
intervjuer och de ger också en tillräckligt bra bild av finansieringssituationen. Med flertalet
respondenter från båda perspektiven anser vi att det skapas en bra bild av problematiken.

9.2 Intersubjektivitet

När resultatet har godkänts av andra forskare och respondenterna uppnås intersubjektivitet.
Ett sätt att uppnå detta är att låta undersökningsobjekten ta del av studien. I sin bedömning
kan dock respondenterna påverkas av hur de framställs i studien, tolkningen kan vara till deras
för- eller nackdel. Trots det är det viktigt att försöka uppnå intersubjektivitet, om inte annat på
grund av etiska motiv.110

I de fall där respondenten haft en vilja att kontrollera våra tolkningar har sammanställningen
från intervjun skickats till, och godkänts av respondenten. I och med att vi spelade in
intervjuerna och därför kunnat lyssna igenom dem noggrant anser vi att risken för
feltolkningar minimerats även i de fall där respondenten inte ville kontrollera vår
intervjusammanställning.

9.3 Praktisk användbarhet

Studiens praktiska användbarhet uppnås när den kan användas i verkligheten. Detta är svårt
att avgöra på ett tidigt stadium utan avgörs först när någon utomstående använder studien för
att underlätta sitt dagliga arbete och förstår sin egen verklighet på ett bättre sätt.111

Det är naturligtvis svårt att sia om arbetet har praktisk användbarhet men vi tror att det finns
några användningsområden. Entreprenörer kan exempelvis få hjälp att identifiera vissa
kritiska faktorer som de bör ha i åtanke när de vänder sig till utomstående finansiärer. Det kan
vara hur affärsplanen bör utformas, hur ledarskapet i företaget ska se ut och hur de ska sortera
bland eventuella investerare. Vi tror också att etablerade företag kan utnyttja arbetet.

109 Johansson Lindfors, M-B., s. 165
110 Ibid, s. 166
111 Ibid, s. 167-168
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Framförallt kan man få insikt i att det finns andra alternativ till kapitalanskaffning än banken
samt vad dessa instanser är ute efter och ställer för krav.

9.4 Överförbarhet

Med överförbarhet brukar man mena i vilken utsträckning den aktuella studien kan användas
av andra grupper än den som undersöks112.

Arbetet är inriktat på Norrlands inland men vi tror att det även kan användas av andra om man
i vissa fall bortser från de specifika företeelser som endast gäller för Norrlands inland eller
Sverige. Liknande företagssituationer bör till exempel finnas i andra områden längre söderut
eller i andra länder.

112 Johansson Lindfors, M-B., s. 169
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Intervjumall - Företag

Beskriv kortfattat er verksamhet

Hur har kapitalbehovet sett ut i företaget?

Hur har verksamheten finansierats?

Bankkredit

Kontaktade ni ett lokalt bankkontor då ni ansökte om lån?

Fanns det någon specifik anledning till att man använde ett lokalt kontor?

Vilka förberedelser gjordes innan träff med banken?
o Historisk data
o Prospekt
o Säkerhet
o Affärsplan
o Framhäva sitt kunnande

Bankens villkor

 Vilken typ av säkerhet krävdes?
 Fick ni problem med att uppfylla kravet på säkerhet?
 Utformades affärsplanen med tanke på bankens intressen såsom finansiella mått?
 Fanns det en vilja från banken att ni skulle skjuta till eget kapital?
 Tror ni att företagets ledning är en viktig faktor vid kreditbedömningen?

Känns det som ni kan påverka kreditvillkoren vid förhandlingen?

Uppstod det andra problem vid kreditansökan?

Venture-capital

Varför använder ni er av venture-capitalföretag?

Påverkades finansieringsmetoden av att företaget inte ligger i en storstad?

Utförde ni en gallringsprocess för att nå ut till ”rätt” investerare?

Hur fångade ni investerarens intresse?

Har ni försökt locka investerare men misslyckats och i så fall varför?

Fanns det någon annan anledning än enbart inskaffande av kapital för att välja detta
finansieringssätt?
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Affärsänglar

Varför använder ni er av affärsänglar?

Hur kom ni i kontakt med investeraren/investerarna?

Påverkades finansieringsmetoden av att företaget inte ligger i en storstad?

Gjorde man någon analys av affärsängelns mål och krav med investeringen?

Statligt stöd

Har företaget tagit del av någon form av statligt/regionalstöd?

Har ni genomgått någon statligt sponsrad utbildning?

Har ni tagit ett statligt lån?

Varför vissa finansieringsformer inte används

Varför använder ni er inte av bankkredit/venture-capitalföretag/affärsänglar/statligt stöd?

Tror ni att dessa ser annorlunda på ett företag beläget i Norrlands inland?
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Intervjumall - Banker

Finns det någon specifik anledning till att ett företag vänder sig till ett lokalt kontor istället för
att kolla på olika banker i exempelvis tätort?

Finns det ett förhandlingsutrymme gällande kreditvillkoren för er och företagets del?

Vilka faktorer är viktigast för er kreditbedömning (Nystartat företag respektive etablerat)?

Vilka typer av säkerheter kräver ni av företagen?

Finns det problem med säkerheter som härrör sig från det faktum att företagen ligger utanför
storstadsregioner?

Vad är viktigt att fokusera på i en affärsplan ur er synvinkel?

Finns det aspekter som banken tycker sig ska skilja i affärsplanen mellan ett företag i större
ort och ett företag i Norrlands inland?

Blir marknadsbedömningen en viktigare punkt då företaget befinner sig utanför tätbefolkade
områden?

Kräver ni att företagsledningen måste utvecklas genom till exempel konsulter när ni märker
att behövd kompetens saknas för att ni skall bevilja krediter?

Anser ni att entreprenörens egen investering är en viktig indikering på dess tro på företaget?

Tror ni att ni har en större kunskap om företagets ledning då ni befinner er på mindre ort än
om företaget och banken befunnit sig i en större stad?

Bidrar detta i så fall till att företagsledningen får en större eller mindre fokus för er
kreditgivning?

Hur ser företagsklimatet ut i Lycksele/Vindeln idag? Vilka är det största nackdelarna? Vilka
fördelar finns?

Samarbetar ni med andra typer av investerare? (Affärsänglar, venture-capitalföretag, ALMI,
Norrlandsfonden etc.)
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Intervjumall - Förmedlare av riskkapital

Inom vilka områden arbetar verksamheten?

Hur stor omfattning har er verksamhet?

Vilken typ av investerare samarbetar ni med?

Hur kommer investerarna i sin tur i kontakt med entreprenörer?

Vilka är de avgörande faktorerna för val av projekt?

Är projektens geografiska läge en avgörande faktor?

Kategoriseras investerare av er eller företagen?

Tittar man på andra variabler för företag i glesbygd än i andra områden?

Finns det andra problem med företag i glesbygd som gör att man inte väljer dessa?

Finns det något som gör dessa attraktivare?

Hur ser finansieringen ut för företagen som söker till er?

Hjälper ni till att söka stödpengar till företagen?


