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Sammanfattning: 

 

Denna uppsats har undersökt småföretagarnas möjligheter till att erhålla kapital vid de olika 

faserna av en företagsuppstart. Detta pga. vi ville undersöka vilka förväntningar som är 

rimliga att ställa på en ny lånestocksfond som var på väg att införas 2008 – kallat JEREMIE 

fonden. Vi har identifierat den kritiska punkten där företagare och JEREMIE fonden skulle 

komma att mötas och det skulle då vara vid en kreditbedömning av ett företag. Teorier som 

används för diskussion och analys av data är olika beslutsstilsmodeller av Landström samt 

också ett känt begrepp inom ovan sagda kritiska punkt – det finansiella gapet. Detta 

kombinerat med en liten introduktion av österrikisk samt klassisk ekonomi ger en intressant 

grund att stå på då vi undersöker vårt problem vilket är:  

 

Vilka är förutsättningarna för att ett JEREMIE initiativ ska överbrygga det 

finansiella gapet? 

 

Vi har insamlat data från 3 olika regioner i Sverige från småföretag via telefonintervjuer. 

Vidare så har vi intervjuat en kredithandläggare vid ALMI Företags Partner AB i Umeå samt 

en vid Nordea i Stockholm. Våra resultat diskuterar kring det finansiella gapet och huruvida 

ett JEREMIE initiativ skulle komma att överbrygga detta. Vi kan tydligt se att det finns ett 

klart behov av finansiering för småföretag i den tidiga såddfasen samt att det finns ett 

missnöje och missförstånd hos de kreditsökande parterna då det är svårt att erhålla kapital. 

Detta tyder på ett finansiellt gap eller en så kallad informationsasymmetri. Detta framställs i 

våra slutsatser och kopplas till huvudfrågan. Där då diskussionen handlar om vad ett initiativ 

sådan som JEREMIE måste ändra på för att bli mer effektiv dvs. minska denna 

informationsasymmetri. Detta resonemang har deducerats fram ur teorier om subjektiv och 

objektiv data, kopplat till teorier om hur människor interagerar med varandra. Slutsatsen har 

blivit att ett operationellt program från EU:s struktur fond, sådant som JEREMIE inte kan lösa 

det finansiella gapet med ökade möjligheter till lån/bidrag i form av enbart rent kapital. För att 

överbrygga detta gap måste ett sådant initiativ också försöka komma till rätt med den 

informationsasymmetri (en inre och yttre) som råder mellan kredittagare – kreditgivare.    
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FÖRORD  

 

Denna uppsats har skrivits på uppdrag av SWECO EuroFutures vilka hjälpt oss med 

insamlandet av våra primära data. Vi vill därför passa på att tacka dem för den möjlighet vi 

fick genom att använda deras erfarenheter och resurser i datainsamlingsfrågan. Många timmar 

har spenderats i MIT-husets datasalar och otaliga har diskussionerna varit kring livet och 

frågorna det för med sig. Allt från ny teknik och spännande upptäckter inom nya 

forskningsområden till roliga anekdoter och fotboll har avhandlats. Även om vi som författare 

haft meningsskiljaktigheter och inte alls kommit överens om vissa saker har stämningen 

konstant kvarblivit på en trivsam och lättsam nivå. Därför vill vi också tacka varandra för det 

fina bollplank vi utgjort för varandra och de nya idéer som framsprungit ur dessa små 

debatter. Vi har lärt oss mycket under resans gång och hela upplevelsen med detta 

uppsatsskrivande har helt klart varit givande, då nya infallsvinklar och utvecklingar hela tiden 

har utmanats och ifrågasatts. 
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Begreppsförklaringar/definitioner 
 

För att få en bättre förståelse och inblick av arbetet presenteras ett antal definitioner här 

nedan. Tanken är att dessa skall skapa en bättre grund att stå på då uttrycken sedermera 

regelbundet uppkommer i arbetet. 

  J.E.R.E.M.I.E  

Denna kredit och lånefond är ett initiativ från EU och står för Joint European REsources for 

MIcro to medium Enterprises. Syftet med denna fond är att ge större möjligheter för 

småföretag att erhålla finansiering samt att få krediter vid den vanligtvis så kritiska fasen då 

företag är på väg att starta upp sin verksamhet. JEREMIE ska existera i de regioner som stöds 

av EU:s strukturfonder, alltså kommer en stor majoritet av Europas alla småföretag att kunna 

erhålla bidrag härur
1
. 

  ALMI Företagspartner AB 

ALMI är ett statligt ägt finansierings institut som vars uppgift är att främja småföretagande 

med riskvilligt lånekapital. ALMI har en mängd olika låneformer och bidrar inte bara med 

kapital utan också rådgivning
2
. Om JEREMIE skulle införas skulle ALMI fungera som 

intermediär och slussa ut pengar från fonden. Detta skulle då ske genom en sedvanlig 

kreditbedömning mellan ALMI och företagaren
3
. Detta kallar författarna för den kritiska 

punkten. 

  Finansiellt gap 

I detta arbete är finansiellt gap och informations asymmetri synonymt men egentligen skiljs 

de åt då den ena beror på den andra
4
. Det finansiella gapet syftar till den klyfta som uppstår 

mellan en kredit givare och en kredit tagare. Där lånegivaren sitter på kapitalet sitter 

kredittagaren på informationen om företaget och dennes intentioner med lånet. Just denna 

informations klyfta kallas för det finansiella gapet då kreditgivare såsom banker, Venture 

capitalists osv. inte gärna ger lån/bidrag till kredittagare. 
5
 

Mikroföretag 

Ett mikroföretag är ett mycket litet företag som oftast drivs av en eller ett fåtal personer och 

som maximalt sysselsätter 10 personer och som har en årsomsättning och/eller 

årsbalansomslutning som inte är mer än 2 miljoner euro.
6
 

Småföretag 

För att definieras som ett småföretag måste företaget sysselsätta mellan 10 och 49 personer. 

Den årliga omsättningen och/eller årsbalansomslutningen får inte överstiga mer än 10 

miljoner euro.
7
  

                                                 
1
 Structural Funds in 2005 – seventienth annual report 

2
 http://www.almi.se/om-almi/ [hämtad 2009-06-15, kl. 16:41] 

3
 Intervju med Anders Harryson vid Almi AB, Umeå 2008-02-04 

4
 Se bild på sidan 37 

5
 Landström H., Småföretaget och kapitalet (2003), s.12 -14 

6
 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-

medelstora-foretag/ [hämtad 2007-12-07, kl. 10:41] 
7
 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-

medelstora-foretag/ [hämtad 2007-12-07, kl. 10:41] 

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-medelstora-foretag/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-medelstora-foretag/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-medelstora-foretag/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Naringslivspolitik/Sma-och-medelstora-foretag/
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Externt kapital/finansiering 

Med externt kapital eller finansiering menas vi i första hand sådant kapital som inkommer till 

företaget i form av skuldsättning till en extern finansieringskälla, detta kan exempelvis vara 

lån/bidrag av olika slag som kommer från en finansieringsmyndighet, bank, affärsängel, 

riskkapitalbolag etc. I andra hand handlar det om nytt eget kapital som företaget får in genom 

att släppa in nya ägare och intressenter i företaget.
8
  

Affärsänglar 

Privatpersoner som går in med eget kapital i företag kallas allmänt för affärsängel. Det ska 

inte finnas några familjeband mellan privatpersonen samt företaget i fråga, då är det inte fråga 

om affärsängel-verksamhet utan i högre grad familjeaffärer. Dessa privata personer kan vara 

skillnaden mellan uppstart eller nedläggning av ett företag eftersom de ofta är de första som 

kommer in i företaget med en investering, och kan på så vis vara ett första steg till annan form 

av finansiering, t.ex. banklån, statliga finansieringsmyndigheter (ALMI AB, Nutek, Vinnova 

osv.) eller någon form av investmentbolag. Dessa affärsänglar är mer vanligt utomlands 

(USA, Storbritannien) men begreppet börjar etablera sig i Sverige. Oftast investerar 

affärsänglarna i blivande företag som är aktiva i den specifika region som de lever och verkar 

i, inte ovanligt heller att detta också följt av ett incitament till att investera i företaget i fråga 

(position i styrelse eller annan form av ägarskap eller bestämmanderätt)
9
  

 

EU:s strukturfonder 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

Den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), eller European Regional 

Development Fund (ERDF) som den vanligtvis benämns utanför Sveriges gränser, har som 

syfte att försöka skapa en balans mellan medlemsländerna för att öka gemenskapen inom EU. 

Fondens målsättning är att minska de klyftor beträffande den utvecklingsnivå som uppstår 

mellan länder och regioner, men också att hjälpa de länder som släpar efter och utvecklas i 

långsam takt. ERUF vänder sig vanligtvis till områden som möter tillbakagång eller på andra 

sätt är missgynnade, detta kan exempelvis vara glesbyggdsområden, gränsområden, öar och 

bergsområden men också städer i hög utsträckning.
10

   

Europeiska Socialfonden 

Europeiska Socialfonden, eller som den internationellt sett heter och förkortas, European 

Social Fund (ESF) har som uppgift att stärka unionens sociala och ekonomiska politik. En av 

målsättningarna är att förbättra sysselsättningsgraden i medlemsländerna och på bästa sätt 

hjälpa invånarnas möjligheter till att få arbete. Fonden har även som uppgift att hjälpa 

medlemsstaternas insatser då de försöker förbättra näringslivsklimatet i respektive länder. 

Detta innebär att det exempelvis skall bli lättare för invånarna att få arbete och för att 

utomstående grupper i samhället ska integreras på ett bättre sätt. Fonden jobbar även mot att 

förbättra humankapitalet i medlemsländerna så att dessa ökas vilket skulle leda till att de 

bättre kan komma till användning för att öka effektiviteten på offentliga tjänster och offentlig 

förvaltning.     

                                                 
8
 Myers, S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, s 575–592. 

9
 Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag – Connect Sverige (2005)  

10
 Sammanhållningspolitiken 2007-2013, Kommentarer och officiella texter, s. 97 
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Europeiska Investeringsbanken/Europeiska 
Investeringsfonden 

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s motsvarighet till de finansieringsinstitut vi kan 

finna här i Sverige. EIB:s syfte är att erbjuda marknaden kapital, ett kapital som kan lånas ut 

till förmånlig ränta och som är till för att finansiera betydelsefulla projekt inom Europeiska 

Unionen. Europeiska Investeringsfonden (EIF) fokuserar framförallt på två områden, det ena 

är riskkapital och det andra är olika former av lånegarantier.
11

 Finansieringsformerna är 

riktade till små, teknikfokuserade företag som befinner sig i ett tidigt skede av verksamheten 

(den s.k. sådd/uppstartsfasen). EIF har ett nära samarbete med olika finansinstitut inom EU, 

detta för att finansieringen ska fungera så exemplariskt som möjligt. Företag som befinner sig 

i ekonomiska svårigheter kan på detta sätt få tillgång till olika former av finansiering vilka 

beviljas genom finansinstituten. EIF kan genom sina garantier och garantiinstrument hjälpa 

företagen i fråga men har i sig ingen nära kontakt med dessa, företagen har alltså endast 

kontakt med finansinstituten i respektive land där de är verksamma.
12

  

Fonden för Fiskets Utveckling 

Den sista av de fyra fonderna är egentligen inte av intresse för detta arbete, dock valde vi att 

kort nämna den för att ge läsaren en bättre förståelse om hur EU:s strukturfonder är 

uppbyggda. Den fjärde fonden är dedikerad till att utveckla fisket vilken på engelska förkortas 

FIFG och står för Financial Instrument for Fisheries Guidance. I Sverige går den under 

namnet Fonden för Fiskets Utveckling (FFU).
13

 

Situationskarta över vårt problem och JEREMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den röda pilen visar var vi författare anser vara den kritiska punkten där JEREMIE 

kapital skulle möta sin målgrupp – förtagare. Det inringade området visar interaktionen 

mellan företagare och ALMI dvs. en kreditbedömning. Det är detta nålsöga uppsatsen 

handlar om – det finansiella gapet mellan kreditgivare och kredittagare samt syftet med 

JEREMIE – att överbrygga detta gap. 

                                                 
11

 http://www.eif.org/about/index.htm [hämtad 2008-01-24, kl 16:18] 
12

 http://www.euroinfo.se/ny/hem/eu-finansiering/skrivyta/f%F6retagsfin.html [hämtad 2008-01-24, kl 16:24] 
13 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/fifg_guide_en.htm [hämtad 2008-01-24, kl. 16:43] 

http://www.eif.org/about/index.htm
http://www.euroinfo.se/ny/hem/eu-finansiering/skrivyta/f%F6retagsfin.html
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/fifg_guide_en.htm
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1. Problembakgrund 
 

Vi börjar vår historia med ett axiom som vi lånat från Boter, H, Hjalmarsson. D och 

Lundström, A. (1999) som vi tycker på ett bra sätt beskriver förhållandet mellan individer på 

en marknadsplats. ”det är människor och inte företag som gör affärer i öppna - och 

föränderliga marknader 
14

”. Ovanstående citat tolkar vi som att det i grund och botten är 

människor som interagerar med varandra dvs. individer som tar beslut oavsett marknad eller 

mötesplats. Det är aldrig någonsin en maskin som beslutar och värderar (även om författarna 

erkänner att stor hjälp kan fås av intrikata databeräkningars program vid olika beslut). De 

mest avancerade databeräkningsmodellerna är till syvende och sist beroende av just 

inmatningsdata och det är då en mänsklig hand som värderat och haft sitt att säga i processen. 

Detta synsätt delas av vad som kommit att kallas den österrikiska skolan. Marknader består av 

individer som lär sig och förändras genom gemensamma processer. Attityden till människor 

blir då lite mer annorlunda då man inte definierar dem som statiska och lättberäkneliga 

entiteter. I klassiske ekonomi slår man samman en mängd individer och utgår ifrån att alla har 

samma vilja och efterfrågan. I österrikisk ekonomi blir fokus på individen och varför denne 

väljer att agera som den gör.
15

  

 

Debatten om småföretag och dess finansieringsmöjligheter har pågått sedan lång tid tillbaka, 

många hävdar att diskussionen har pågått sedan början av 1930-talet. Storbritannien valde 

redan då att göra en grundläggande observatoriestudie inom finansieringsmöjligheterna för 

småföretag vilken senare har blivit mer känd som ”MacMillan-rapporten”. Slutsatsen av 

rapporten var att småföretagen i hög utsträckning blev ”diskriminerade” av finansiärer då de 

sökte bidrag/lån hos dessa finansiärer.
16

 Denna rapport var den första undersökning som 

visade på ett finansiellt gap.  

 

Det var inte förrän i början av 1970-talet som intresset kring småföretagsfinansiering 

ordentligt tog fart på nytt och den s.k. Bolton-rapporten i Storbritannien publicerades. 

Rapportens slutsats visade sig vara att det i stora drag handlade om en sorts diskriminering 

mellan finansiärer och företagare som i slutändan innebar en bristande kunskap om varandra. 

Detta medförde att problem och meningsskiljaktigheter uppstod mellan de båda parterna. 

Detta kom senare att betraktas som att ett ”kunskapsgap” uppstår då parterna diskuterar 

finansieringslösningar med varandra. Parterna har helt enkelt för dålig tidigare kännedom om 

varandra vilket innebär att de får svårigheter att komma fram till en gemensam lösning på 

finansieringsproblemet.
17

 Diskussionen kring detta fenomen har pågått från i stort sett början 

av 1980-talet då det har publicerats en större mängd litteratur, publikationer, utredningar och 

rapporter inom området.
18

 Det som under så lång tid har benämnts som ett ”kunskapsgap” har 

under senare år blivit mer känt som ett ”finansiellt gap” med en grundläggande teori om att 

det föreligger en informationsasymmetri mellan företagaren och finansiären
19

.  

 

Detta finansiella gap tycks bero på ett flertal olika faktorer. Till att börja med har det visat sig 

att finansiärerna anser att risken att investera i småföretag är alldeles för stor eftersom dessa 

företag ofta inte har några historiska referenser att visa upp. Finansiärerna saknar även vissa 

finansiella instrument och tillräcklig kompetens för att kunna analysera och utvärdera 

                                                 
14

 Boter H., m fl., (1999), s 2 fritt översatt 
15

 Ibid. s. 4 
16

 Landström H., (2003), Småföretaget och kapitalet s 12 
17

 Landström H., (2003), Småföretaget och kapitalet s 12 ff 
18

 Landström H., (2003), Småföretaget och kapitalet s 18 
19

Jeremiestudie, (2008), s 6  
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småföretagen. Exempelvis kan det vara svårt att få en uppfattning om ett företag om det inte 

har några historiska resultat att visa upp, vilka vanligtvis ger en mycket bra bild av hur väl 

företaget mår ekonomiskt. Något som också hör till vanligheterna är att småföretag ses som 

oattraktiva eftersom framtida intäkter är alldeles för små för att kunna täcka de transaktions- 

och kontrollkostnader som uppstår jämfört med om finansiären skulle investera i ett större och 

mer etablerat företag. Det sistnämnda har att göra med att småföretag ofta är i behov av 

mindre kapital än större företag, kostnaden från finansiärens sida blir således högre jämfört 

med en investering i ett större företag där det investerade beloppet är större. Kostnaden och 

tiden som går åt för att följa upp och kontrollera investeringen är dock den samma i de båda 

fallen vilket på så sätt blir olönsamt ur finansiärens perspektiv.
20

   

 

Ett företag går vanligtvis igenom tre faser då det handlar om verksamhetens uppstart. Dessa 

tre är försådd-/sådd, uppstart och tillväxt/expansions. Småföretag som befinner sig i såddfasen 

(alltså den första av de tre faserna) har generellt sett visat sig ha dålig kunskap beträffande 

finansiella möjligheter (här syftar vi då på externkapital anskaffning
21

). Detta är något som 

troligtvis ligger till grund för fortsatta finansieringsmöjligheter senare under företagets 

livscykel, i de s.k. uppstarts och tillväxt/expansionsfasen. Det finns många gånger ett stort och 

outforskat utbud av finansieringsmöjligheter. I regel har småföretag också sämre kunskap om 

hur marknaden och konkurrensen ser ut, något som erfarna finansiärer ofta har bättre 

kännedom om och kan vara skäl nog varför dessa ställer sig tveksamma till en finansiering av 

företaget. Finansiärerna kräver vanligtvis också ett bättre underlag från företagarens sida, 

exempelvis en välutvecklad affärsplan för att motiveras att tillföra kapital, vilket företagaren i 

regel kan ha svårt att förstå. Detta kan många gånger vara skäl nog till att det uppstår 

komplikationer mellan de båda parterna, något som numer kallas finansieringsgap mellan 

företagaren och finansiären.
22

  

 

Finansieringsmöjligheterna riktade till småföretag har under åren således blivit allt fler och 

vanligare, vissa finansieringsformer är mer attraktiva än andra beroende på vilken typ av 

inriktning det sökande företaget har, hur välutvecklad dess affärsidé är och vilka övriga 

förutsättningar som finns
23

. Extern finansieringshjälp
24

 av olika slag riktade till småföretag är 

ofta en förutsättning för att dessa skall kunna starta upp sin verksamhet och vidare ha en 

chans att överleva. Banklån, affärsänglar, riskkapitalbolag, checkkrediter, låne-

/kreditgarantier är bara några av de finansieringslösningar dessa företag ofta kommer i 

kontakt med då det handlar om extern finansieringshjälp 

 

Huruvida dessa punkter har uppfyllts är än så länge svårt att ge svar på. Sveriges medlemskap 

i EU har möjliggjort nya former av bidrag och olika sätt att som land erhålla finansiellt stöd 

till olika former av företagsverksamhet. Med sina fyra stora strukturfonder (ERDF, ESF, 

EAGGF och FIFG) finansierar EU många av dess medlemsländer idag. Dessa regioner kan 

vara geografiskt specifika områden, finansiella stöd riktade till olika verksamhetsområden 

samt även olika program (operational programs också förkortat OP) som genom åren startats 

och som syftar till att tillgodose speciella målgrupper. Viljan att just främja småföretagande 

och göra det lättare för dem att få finansiering och riskkapital gjorde att IEF/IEB tillsammans 

med Europeiska kommissionen 2005 startade ett program som döptes till JEREMIE (Joint 

                                                 
20

 Landström H., (2003), Småföretaget och kapitalet s 13 ff 
21

 Exempelvis banklån, venture capital projekt eller bidrag  
22

 Landström H., (2003) Småföretaget och kapitalet, s 12 ff   
23

 Boter H., m fl., (1998), s 24 
24

 Med extern finansiering menas alla finansieringskällor exklusive finansiering från politiskt styrda organ så 

som exempelvis Almi och Nutek 
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European Resources for Micro to Medium Enterprises). Detta samarbete är en fortsättning 

från föregående programperiod vilken sträckte sig mellan 2000 och 2006. Detta samarbete har 

nu fördjupas och sträcker sig även under nästkommande programperiod vilken löper fram till 

2013.
25

 JEREMIE tillsammans med det likartade, - JASPERS (Joint Assistance to Support 

Projects in European Union) som också är ett samarbete med EBRD (European Bank for 

Reconstruction and Development), är frukterna av Lissabon agendan som antogs år 2000. Den 

var ett steg på vägen beträffande gemensamma mål för medlemsländerna i EU vilka var att 

främja tillväxten och stärka EU:s ställning i världen.
26

  

 

Om detta stämmer, alltså att svensk politik med stöd av EU och dess strukturfondsprogram, 

har som mål att främja företag och nyföretagande borde det således finnas ett betydande 

intresse av att stödja nyutvecklingen av just småföretag. Detta eftersom det rimligtvis är dessa 

som i framtiden har potential att växa och bli stora, såsom Sveriges nuvarande etablerade 

koncerner. Småföretag utgör idag en mycket stor del av de företag som finns registrerade i 

Sverige. År 2006 fanns det enligt SCB ca 917 000 aktiva företag, varav drygt 914 000 av 

dessa utgjordes av företag i storleksklassen 0-49 anställda
27

. Sveriges näringsverksamhet 

består med andra ord av drygt 99 procent småföretag, dessa utgör en minst sagt stor del av 

den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i landet varför det i allra högsta grad är viktigt 

att fokusera på dessa företag.  

 

Sverige som land har länge försökt att förbättra småföretagens möjligheter att få hjälp och 

tillgång till extern finansiering. Då det gäller teknologibaserade och uppfinningsrika företag 

har bl.a. Nutek och Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) riktat in sig på att hjälpa dessa 

företag redan så tidigt som i såddfasen för att dess verksamhet på ett bättre sätt skall kunna 

utvecklas
28

. Denna form av finansiering har dock upphört, SIC avvecklades 2003 och Nuteks 

finansiering till företag i såddfasen upphörde 2004, ALMI Företagspartner tog då över deras 

lånestockar och erbjuder idag tillsammans med Teknikbroföretagen möjlighet till 

såddfinansiering. ALMI är ett statligt aktiebolag vilka i stor utsträckning har hjälpt 

småföretag med finansiering, dock har de i högre grad riktat in sig på att hjälpa de företag 

som varit redo för att kommersialisera hela eller delar av sin verksamhet.
29

 Därför anser vi att 

det är av yttersta vikt och intresse att fördjupa sig i hur finansieringsmöjligheterna idag ser ut 

för småföretag och i vilken utsträckning externa finansiärer och politiskt styrda 

finansieringsmyndigheter, som exempelvis ovan nämnda ALMI och Nutek bidrar till att 

förbättra finansieringsmöjligheterna för småföretag i sådd-, uppstart- och 

tillväxt/expansionsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                 
25

 The Structural Funds in 2005 – seventienth annual report  
26

 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2504 [hämtad 2008-01-23, kl. 15:40] 
27

 http://www.scb.se/templates/Standard____36175.asp, [hämtad 2007-12-06, kl. 11:56] 
28

 Kunskap och kapital som skapar tillväxt (2006) 
29

 Svensson R., (2006) Ekonomisk Debatt, nr 3 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2504
http://www.scb.se/templates/Standard____36175.asp
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1.2 Problemformulering 
 

Utifrån ovanstående problembakgrund vill författarna i resterande uppsats resonera kring de 

svårigheter som ligger i en bra kreditbedömning då vi anser att det är här JEREMIE skulle 

möta sin målgrupp och verka mot sitt mål.  

 

Vår problemformulering blir då: 

 

 

 

Vilka är förutsättningarna för att ett JEREMIE initiativ ska överbrygga det finansiella 

gapet? 

 

 

 

1.3 Syfte 
 

Detta kapitel är vad vi författarna förklarar varför denna uppsats existerar. Det är ett försvar 

till dess existens och kan ses som ett löfte till läsaren, alltså vad vi vill förmedla till läsaren.  

 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur ett EU program likt JEREMIE skulle kunna 

komma att överbrygga det finansiella gapet. Genom att beskriva och förstå vad det finansiella 

gapet är för någonting och om det finns, ville författarna skapa en insikt i huruvida JEREMIE 

skulle komma att lyckas med sin agenda vid en eventuell start av låne/kredit programmet som 

sådant. 

 

 

1.4 Avgränsningar  
 

Detta arbete kommer endast att fokusera på småföretag och hur dessa ser på 

finansieringsmöjligheter i form av lån
30

 och bidrag
31

 under sådd-, uppstart-, och 

tillväxt/expansionsfasen. Större företag med över 49 anställda kommer alltså inte att tas upp i 

arbetet eftersom detta då skulle bli alldeles för omfattande. Mikroföretag kommer vidare i 

detta arbete inkluderas i definitionen av småföretag eftersom många av de intervjuade 

företagen endast har ett fåtal eller ingen anställd. Detta arbete är skrivet på uppdrag åt ett 

företag i Stockholm varpå ett selektivt urval av de intervjuade företagen var tvunget att ske 

eftersom företaget redan på förhand hade bestämt detta. Storleken på den totala studien 

företaget skulle göra var alldeles för omfattande för att vi på egen hand skulle kunna 

sammanfatta och dra egna slutsatser av detta varför alltså en avgränsning av naturliga skäl var 

tvungen att ske, i form av selektiva urval av regioner, företag, deras verksamhetsinriktning 

etc. Liksom tidigare angivet i vårt syfte så var informationen kring JEREMIE fonden mycket 

knapphändig. Det fanns mycket information om hur och vad fonden var och ville uppnå, dock 

väldigt lite om hur och på vilket sätt den ville uppnå dessa förändringar.  

 

 

 

                                                 
30

 Alla typer av lån där pengarna skall betalas tillbaka utifrån en viss återbetalningsplan.  
31

 Avser alla typer av bidrag eller externt tillsatt kapital där pengarna inte skall betalas tillbaka. 
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2. Metod 
 

Verkligheten är många gånger mer komplex och svårtolkad än vad den verkar varför det på 

så sätt kan vara bra att hålla sig inom vissa referensramar. Metoden är uppdelad i två stora 

kapitel -teoretisk och praktiskmetod. I första delen diskuteras ämnesval, 

epistemologiska/ontologiska ansatser (anknyter till ämnet ekonomi som sådant och de två 

inriktningar som råder där Österrikisk samt klassisk ekonomi) Sedan följer en genomgång av 

vår Praktiska metod där beskriver hur vi rent praktiskt gått till väga med våra 

undersökningar. Kapitlet avslutas med källkritik och diskussion om våra valda 

tillvägagångssätt. 

 
2.1 Teoretisk metod 

2.1.1 Ämnesval 

 

Att skriva ett arbete utan en god och stabil grund att stå på är ingen bra idé, därför var vi 

tvungna att i ett tidigt skede försöka skaffa oss ett så bra informationsunderlag om ämnet som 

möjligt. Det finns i regel obegränsade möjligheter att se på ett problem och på samma sätt 

finns det troligtvis lika många passande svar. Det är viktigt att i ett tidigt skede försöka staka 

ut en väg för att nå målet, även om den många gånger kanske inte är den bästa och snabbaste 

för att komma fram till ett eventuellt slutgiltigt svar. För att läsaren skall få en god överblick 

om hur vi gått till väga för att komma fram till en slutsats i detta arbete är tanken att 

presentera hur vi gått till väga i vårt arbetsförfarande så utförligt och beskrivande som 

möjligt. Detta för att det under arbetets gång inte skall uppstå missförstånd och 

komplikationer mellan läsare och oss som skribenter, så som att läsaren tolkar arbetet ”fel” 

och utifrån ett eget perspektiv.
32

 

 

Redan innan arbetet tog sin början hade vi en klar bild om vad den huvudsakliga inriktningen 

på arbetet skulle vara. Ämnet som sådant kändes som ett naturligt val eftersom vi tidigare 

under höstterminen 2007 läst kurser angående företagande och entreprenörskap, därför såg vi 

stora fördelar med att kunna fördjupa oss inom området som sådant. Eftersom en av oss sedan 

tidigare hade mycket starka kopplingar till Stockholm och där ett speciellt företag som 

inriktar sig på omvärldsanalyser och utvärderingar etc. blev det naturliga valet att vända sig 

till SWECO EuroFutures AB. Företaget hade en tid innan vi kontaktade dem vunnit en 

upphandling där fokus låg på att ta fram ett beslutsunderlag till en svensk myndighet vilka var 

i full färd med att starta upp ett nytt EU-program i Sverige, detta program är numer allmänt 

känt som JEREMIE. Målet för SWECO EuroFutures var att få en bild av hur småföretag i 

Sverige ställde sig till bidrag och finansieringsmöjligheter beträffande deras verksamheter. 

Studien som skulle genomföras var (som tidigare nämnts) tänkt ligga till grund för det nya 

programmet JEREMIE vilken i sin tur skulle mynna ut i en ny finansieringsfond riktad till 

just små- och medelstora företag inom Sveriges gränser. Exakt hur fonden var tänkt att 

fungera och vara uppbyggd var under tidpunkten detta skrevs inte bestämt
33

. Eftersom 

SWECO EuroFutures behövde hjälp med intervjuarbete och annan form av datainsamling 

inför rapporten de skulle ta fram hade vi turen att få bli delaktiga i detta arbete. Området som 

sådant passade mycket bra för oss eftersom det då innebar att vi blev involverade i ett projekt 

med verklighetsanknytning, detta gjorde det hela mycket mer intressant och spännande. Som 

                                                 
32

 Bjereld U., et al, (2002), s. 17 
33

 http://www.eif.org/jeremie, [hämtad 2008-01-15, kl. 11:28] 

http://www.eif.org/jeremie
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delaktiga i datainsamlingsarbetet innebar det också förmånen att vi kunde få koppla stora 

delar av det insamlade data-/intervjumaterialet till denna uppsats.  

 

Företaget var tidigare känt som EuroFutures AB men blev under våren 2007 uppköpta av 

SWECO AB vilket innebar att företaget bytte namn. SWECO EuroFutures AB är en 

konsultfirma vilka varit etablerade sedan 1992 och är lite av marknadsledande i Sverige inom 

just verksamhetsområden som rör utvärderingar, utredningar och omvärldsanalyser
34

. 

  

2.2.1 Förförståelse 

 

Vi människor har förhållandevis ofta någon slags förförståelse beträffande olika ämnen vilken 

kan skilja sig väldigt mycket från person till person beroende på bakgrund, utbildning eller 

det geografiska ursprunget. Förförståelse är något som kan delas in i två olika delar enligt 

Holme och Solvang (1997), förutfattade meningar vilka är byggda på socialt grundade 

erfarenheter är den ena och kunskap baserad på tidigare utbildning är den andra
35

.  

 

Vår tidigare utbildning inom det företagsekonomiska området har helt klart hjälpt oss att få en 

bredare och bättre grund att stå på samt hjälpt oss att inse hur problem kan och bör granskas. 

Teoretiska och praktiska kunskaper har blandats med varandra vilket bidragit till ett mer 

kritiskt och ifrågasättande tänkande. Våra tidigare studieerfarenheter har även hjälpt oss att 

tänka utifrån ett mer ekonomiskt ifrågasättande perspektiv och har på detta sätt varit en 

mycket stabil plattform vilken vi använt som utgångspunkt för att genomföra detta arbete.  

 

Det kan i regel vara mycket svårt att som skribent vara objektivt korrekt då ett nytt arbete 

skall påbörjas eftersom den tidigare livserfarenheten och kunskapen många gånger kan 

innebära en väsentlig påverkan.
36

 Beträffande vår egen erfarenhet inom området kan vi redan 

i detta skede informera om att dessa var ytterst begränsade då arbetet tog sin början. Visst 

hade vi redan innan arbetet tog sin början en förförståelse om att finansieringsmöjligheter för 

småföretag var ett ämne som det genom årens lopp hade skrivits en hel del om. Detta 

påverkade oss dock i minimal utsträckning eftersom vi inte skaffat oss en djupare förståelse 

om ämnet sedan tidigare, vi hade alltså endast en ytterst begränsad uppfattning om vad det 

egentligen handlade om - varför vi blev intresserade att fördjupa oss inom nämnda område. 

Just själva Jeremie fonden hade båda författarna inte alls hört talas om utan kom i kontakt 

med denna från själva insamlingen av data materialet som tidigare nämnts utförts på uppdrag 

av tredje part.  

2.2.2 Österrikisk vs Klassisk ekonomi (Epistemologisk och 
ontologisk diskussion) 

 

Eftersom vi nedan i teorikapitlet diskuterat mycket kring subjektivitet och objektivitet kring 

kreditbedömningsfrågorna väljer vi att införa dessa tankar och idéer redan nu i metod kapitlet. 

Detta för att knyta an livsåskådningar samt kunskapssyn till ekonomi som ämne, och de två 

inriktningar som råder här. 

 

                                                 
34

 http://www.sweco.se/templates/startpage____19479.asp, [hämtad 2007-12-14, kl. 12:11] 
35

 Holme, I-M & Solevang, B-K., (1997), s. 151 ff.  
36

 Johansson-Lindfors, M-B., (1993), s. 25 

http://www.sweco.se/templates/startpage____19479.asp
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Dels har vi det klassiska vyn med illuminiärer som Adam Smith Jevons Keynes och ett 

alternativt synsätt med Menger som grundade den österrikiska skolan och då Hayek som 

utvecklade Mengers teorier. Även om dessa två bara är en liten del sätter vi dem som de 

största förespråkarna
37

. Skillnaden mellan dessa två skolor inom ekonomin grundar sig i 

vilket världsuppfattning man har. Med världsuppfattning här menar vi vad som kan betraktas 

som kunskap och vad det är och om det går att använda inom ett visst område (kallas 

epistemologi). Vad är ”godkänd kunskap”. Enligt vissa förespråkare så är det endast sådant 

som kan mätas och observeras som räknas som kunskap. Bara sådant som kan upplevas av 

människans sinnen kan räknas som kunskap. Denna kunskapsuppfattning tillsammans med 

hur man uppfattar de ”sociala entiteternas art eller natur
38

” (kallas ontologi) utgör en här en 

världsuppfattning.  

 

Dessa sociala entiteter kan uppfattas vara oberoende av betraktaren dvs. någonting som 

observatören ej påverkar utan lever i och omkring men den är en yttre verklighet som 

betraktaren till yttersta spets lever i och blir tvingad av. Denna ontologiska uppfattning kallas 

för objektivism och hör naturligtvis samman med ordet objektiv som just betyder opartisk, 

neutral, saklig ”som enbart tar hänsyn till fakta vid bedömning m.m. –motsats till subjektiv”
39

  

Konstruktionisk ontologi är motsatsen till objektivism och menar på att sociala storheter och 

företeelser är något som individer skapar under gång och kontinuerligt förändras och 

revideras av just dem själv och andra. Personer är inte tvingade av sociala entiteter eftersom 

de är skaparna av dem. Sammanhänget detta är begreppet subjektiv som betyder osaklig, 

partisk, personlig ”som mest tar hänsyn till egna värderingar och förutfattade meningar vid 

bedömning - motsats till objektiv”
 40

.  

 

 

Detta är viktigt att förstå när vi fortsätter resonemanget och kopplar det till de två olika 

skolorna som råder inom ekonomi. Objektivismen är kopplat till positivismen som är en 

kunskapssyn där viljan att dela in kunskap i variabler och mäta och jämföra dessa är 

härskande. Positivistisk kunskaps syn är härmed ofrånkomligen en motsats till 

konstruktionismen. Hårt sammanfattat blir kopplingen här mellan kunskapssynen och den 

sociala verklighetsuppfattningen en världsuppfattning där de olika delarna hör samman på 

följande vis – här nedan exemplifierat på studiet av människor, det kan givetvis tänkas andra 

olika tillämpningsområden.
41

 

 

Konstruktionism – subjektivsim – vilja att förstå människor och hur de tänker genom 

observera reflektera intervjua och filosofera fram olika tänkbara scenarion – mera abstrakt 

tänkande
42

. 

 

Positivism – objektivism – vilja att förklara människor och hur det tänker genom att mäta 

kvantifiera korsrelatera och testa fram olika lösningar – mera direkt kontrollerande sätt att 

tänka
43

.   

 

                                                 
37

 Shand. H Alexander (1984) Det kapitalistiska alternativet s. 345 - 347 
38

 Bryman A., Bell E., (2005), s. 33 
39

 www.ne.se hämtad [08.03.11 , kl. 11.22] 
40 www.ne.se hämtad [08.03.11 , kl. 11.29] 
41

 Bryman A., Bell E., (2005) sid 27 - 30 
42 Bryman A., Bell E., (2005) sid 40 
43

 Bryman A., Bell E., (2005) sid 40 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Nu när vi har bakgrunden och de olika begreppen som ingår i en världsbild så går vi vidare till 

att presentera de två olika ”ekonomiska livsåskådningar
44

” som råder. Den österrikiska samt 

den klassiska synen, vi väljer att kalla dem just vid deras grundnamn trots att båda skolorna 

numera har prefixet ”neo” framför sig. Detta är mindre relevant då vi inte har intentioner att 

förklara bakgrund och framväxt och sedermera otaliga förfiningar och revideringar som 

mynnat ut i ett just sådant prefix. Vi vill bara förklara dessa ekonomiska livsåskådningar i 

stora drag då dessa helt klart ger två olika ingångs-vyer till vad man ska koncentrera sig på 

när man ska generera lösningar till vårt problem. Vi tänker då närmast på hur olika 

övertygelse individer besitter till vilken typ av data man kan använda eller inte använda – vad 

som man nyttjar som vedertagen fakta
45

 vid en kreditbedömmning helt enkelt. 

 

Klassiska ekonomer sätter stor vikt vid matematik och kvantifierbara variabler. De försöker i 

större utsträckning förklara världen med mätningar och insamlande av statistik och utarbeta 

modeller efter detta. Keynes är som sagt en av huvudfigurerna inom klassisk ekonomi. Enligt 

Keynes kan ej marknaden självmant erhålla ett jämviktsläge. Staten och andra kontroll organ 

måste med politiska medel gå in och styra så att marknaden ej bryter samman. Med kontroll 

menas ett låginflations mål samt sysselsättning och skatte politik
46

. Den österrikiska skolan är 

av annan uppfattning. De österrikiska ekonomerna är mera intresserade av ”de underliggande 

essenserna”
47

 som utgör ekonomin.  

 

Vilken roll man ska ge individerna i samhället och hur pass sanna förutsägelser man kan 

åstadkomma med mätningar och modeller. Underliggande är just då interaktionen mellan 

människor på marknader och vilket värde de olika skolorna sätter på människors subjektiva 

natur. Även om Keynes försvarar och erkänner inverkan av de olika val och värden som den 

subjektiva människan besitter ger han dem inte lika stort erkännande och relevans för vilken 

inverkan dessa kan ha på prognoser som Hayek. I sin bok skriver Keynes”… vi finner 

sålunda att den tribut de klassiska ekonomerna skänker dygden är beroende… på i vad mån 

räntefoten med hänsyn till kapitalets gränseffektivitet är gynnsam för investeringen…
48

”. 

Dygden är här de subjektiva huvudmotiv hos individerna som bestämmer vilken 

konsumtionsbenägenhet de har
49

. Detta uttalande belyser de klassiska ekonomernas 

metodologi och tillvägagångssätt för att beskriva ekonomiska fenomen. Användandet och 

mätandet av hur effektivt en individ kan använda sitt sparade kapital mot hur räntefoten 

förändras. Två variabler som kan ges ett numeriskt värde och på så sätt kvantifieras och 

används för att förklara subjektiva handlingar hos en individ (här förklaras 

konsumtionsbenägenheten.) Författarna anser att man inte kan kvantifiera människors 

subjektiva intryck. Vad är –” bra, vackert, enkelt?” eller för att koppla samman till denna 

uppsats –” hur bra kom ni överens vid ert kreditbedömningsmöte?” –” varför hade ni så bra 

personkemi?”  

 

Med detta resonemang har vi visat på att det inte enbart går att förklara, mäta, undersöka ett 

område som ekonomi med objektiva termer och rent matematiska uppställningar då ekonomi 

innefattar så mycket mer än rent ”naturvetenskapliga” variabler. I denna uppsats då vi 

mestadels inriktat oss på att undersöka kreditbedömning och hur ökade tillgångar (här då i 

form av en ny fond) skulle kunna påverka detta, blir det än mer viktigt att understryka då det 

                                                 
44

 Vår kursivering 
45

 Vår kursivering 
46
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väldigt ofta handlar om möte mellan två individer och objektiva data är en lyx som 

kreditbedömarna inte alls för ofta kan unna sig.  

 

Med risk för att uppfattas som partisk åt det mera subjektiva hållet i våra val av teorier då vi 

vill förklara våra data försvarar vi oss med att våra data just till mångt och mycket består av 

människors egna subjektiva intryck och tidigare erfarenheter på området
50

. Vidare citerar vi 

Dan Hjalmarsson och en av dennes observationer ”…finns dock knappast några empiriska 

belägg för att det med objektiva, neoklassiska analysmetoder går att identifiera 

utvecklingsbara företag. Det kanske säkraste belägget för detta är att om ALMI eller 

tillväxtkonsulenter verkligen kunde identifiera tillväxtföretag behövde (ALMI existerar just 

pga. av detta) dessa företag inte livnära sig på service- eller utredningsverksamhet utan 

skulle kunna göra mycket stora vinster genom att placera pengar och få värdetillväxt i de 

identifierade tillväxtföretagen…
51

”      

 

 
2.2 Praktisk metod 

2.2.1 Urval 

 

Intervjuerna med företagen genomfördes med hjälp av ett strukturerat frågeformulär där 

frågorna i stor utsträckning var standardiserade, med detta menas att frågorna på förväg är 

bestämda och att de företag som ingick i studien fick svara på samma frågor
52

. Som vi 

tidigare nämnt valde vi att avgränsa studien till fyra regioner i Sverige vilka var Östra 

Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland och Stockholm (markerade i grönt på 

kartan till höger), anledningen till det förklarar vi närmare nedan. Anledningen till att vi ville 

ha en geografisk spridning på de företag som var med i studien var för att det på så sätt skulle 

bli mer intressant att analysera material med en större 

geografisk utbredning och se om det fanns några likheter 

alternativt skillnader mellan de olika regionerna, vilka 

finansiärer företagen i hög grad vände sig till och vilken typ 

av finansieringsform de använde sig av då de startade upp 

sin verksamhet.  

 

Eftersom studien som SWECO EuroFutures i grund och 

botten skulle göra var riktad till EU delades Sverige in i de 8 

(inom EU) kända NUTS-regionerna. Detta är en typ av 

regional indelning som vanligtvis används av EU för 

statistikredovisning. Alla länder inom EU har blivit indelade 

i olika NUTS regioner. I Sverige finns tre olika typer av 

NUTS klassificering, NUTS 1 innefattar hela riket, NUTS 2 

avgränsar riket till riksregioner och NUTS 3 delar upp 

riksregionerna i Sveriges samtliga län. I detta arbete har vi 

valt att gå efter NUTS 2 indelningen beträffande de 

intervjuade företagen, dock med ett undantag, att lägga ihop 

företagen från Övre Norrland och Mellersta Norrland till att 
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endast innefatta Norrland som helhet.
53

 Att företagen var etablerade i fler än en region var 

som sagt bara till fördel för oss eftersom vi då kunde skaffa oss en djupare förståelse om hur 

finansieringsmöjligheterna för dessa småföretag skilde sig åt från region till region. Vi 

sparade en hel del tid på att frågeenkäten sedan tidigare var utformad av SWECO EuroFutures 

vilket givetvis var till vår fördel eftersom vi då snabbare kunde komma igång med 

litteraturstudien inom området. Frågeformuläret var noggrant utformad och hjälpte oss på så 

sätt att samla ihop den relevanta mängd data som vi behövde för att skriva detta arbete.  

 

Företagen som kontaktades valdes ut utifrån ett stratifierat selektivt klusterurval eftersom vi 

visste att dessa företag varit i kontakt med ALMI för att få hjälp och vägledning med 

information angående olika former av finansieringslösningar. Alla företagen hade alltså inte 

fått finansiell hjälp från ALMI utan endast blivit vägledda då de var på väg att starta upp 

företagets verksamhet. Anledningen till att vi endast riktat in oss på att intervjua företag i 

dessa fyra NUTS 2 regioner var för att det skulle bli smått omöjligt att intervjua och 

sammanställa material från fler företag och regioner än dessa drygt trettio stycken under den 

begränsade tid vi hade på oss att genomföra arbetet. Intervjuerna med ägarna till företagen 

genomfördes med hjälp av telefon och ägde rum i SWECO EuroFutures lokaler på Vasagatan 

i Stockholm under perioden november till mitten av december 2007.  

 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från ett semistrukturerat underlag vilket innebär 

att intervjuaren redan i förväg har en rad färdigformulerade frågor uppradade med specifika 

frågor som respondenten får i uppgift att svara på. Personen som intervjuar utgår då från ett 

formulär där fokus ligger på att gå igenom formuläret uppifrån och ner och där intervjuaren 

även har stor valfrihet och möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten för att få fram den 

relevanta information som eftersöks. Detta innebär att frågor som inte ingår i det redan 

färdigställda formuläret också kan ställas till respondenten beroende på vilken riktning 

intervjun faller åt under samtalets gång.
54

  

 

2.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

 

De två vanligaste sätten att skaffa ett bra underlag till en studie är att använda sig av en 

kvantitativ eller kvalitativ metod. De som förespråkar ett kvalitativt angreppssätt menar att det 

endast är genom denna metod som det går att skaffa sig en djupare förståelse om hur 

människor verkligen upplever verkligheten och världen som de lever i
55

. Är målet att samla 

ihop ett så stort och brett underlag som möjligt i form av exempelvis siffror och andra 

lättanalyserade data vilka senare är tänkt att sammanställas är det förslagsvis bäst att utgå från 

en kvantitativ metod. Denna metod genomförs vanligtvis genom att ett flertal respondenter får 

fylla i varsin enkät som ofta består av ett begränsat utbud av svarsalternativ/attitydskalor.
56

 

Eftersom syftet med denna uppsats är att få en bättre uppfattning beträffande småföretags 

möjligheter att få tillgång till externt kapital eller med andra ord förstå hur JEREMEIE skulle 

komma att lyckas med att överbrygga det finansiella gapet, har vi valt att till största del 

använda oss av ett kvalitativt angreppssätt
57

. Detta innebar vissa problem eftersom vi var 

tvungna att få fram en viss typ av material som vår uppdragsgivare hade begärt varför vi då 

var tvungna att blanda det kvalitativa angreppssättet med inslag av ett kvantitativt. På så sätt 
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blev studien en korsning av de båda angreppssätten vilket både hade sina för- och nackdelar. 

Forskare som förespråkar det kvalitativa angreppssättet hävdar exempelvis att attitydskalor 

hämmar respondenterna till att ge uttrycksfulla svar, dessa kan då känna sig tvingade att välja 

ett av svarsalternativen även fast det kanske inte alltid stämmer
58

.  

För att få en djupare förståelse då det handlar om en kvalitativ undersökningsmetod är ett bra 

val att göra en fallstudie inom det aktuella område som har valts
59

. Det finns vanligtvis en rad 

punkter som kännetecknar en fallstudie, enligt Denscombe (2000) redogör en fallstudie på ett 

mer djupgående sätt en händelse, relationer mellan individer, tidigare erfarenheter eller 

processer etc. som tidigare ägt rum vilket är relativt vanligt då ett kvalitativt angreppssätt har 

valts
60

. Detta skiljer sig markant jämfört med att genomföra en surveyundersökning vilken 

kännetecknas av att ge ett bredare och mer omfattande underlag till det fortsatta arbetet, denna 

undersökningsansats är vanlig då en kvantitativ metod används
61

. Anledningen till varför vi 

var tvungna att kombinera den kvantitativa och kvalitativa metoden med varandra var för att 

frågeenkäten skulle vara svårtolkad utan mer djupgående följdfrågor till de i övrigt 

genomgående ett-, kryss-, två- frågorna som intervjuenkäten bestod av. Detta var dock inte 

något som påverkade oss i negativ riktning, snarare tvärtom. Klyftan mellan de två 

angreppssätten kunde vi på så sätt överbrygga genom en kombination av de två valda 

metoderna vilket kom att komplettera varandra på ett exemplariskt sätt, dock inte utan att en 

del problem uppstod vilket vi återkommer till senare i arbetet
62

.   

 

Valet var för oss inte så svårt då det stod mellan att göra en survey- eller fallstudie eftersom 

det primära målet var att få en grundlig insyn i de intervjuade företagen, alltså blev det givna 

valet att använda oss av en surveystudie, eller tvärsnittsdesign som det också heter
63

. 

Anledningen till detta var främst eftersom intervjuenkäterna som SWECO EuroFutures redan 

hade utformat var designade utifrån denna datainsamlingsmetod och att företaget som sådant 

ville att datamaterialet till deras kommande rapport skulle bygga på information utifrån en 

enkätundersökning.  

 

En fallstudie kännetecknas av att den berör ett specifikt problem vilket lockar forskarens 

uppmärksamhet och som denne vill fördjupa sig inom och skaffa sig en större och djupare 

förståelse om
64

. Det är vanligt att en fallstudie använder sig både av ett kvalitativt och 

kvantitativt angreppssätt, precis som vi gjort i delar av detta arbete
65

. Exempel på då vi valde 

att göra fallstudier under detta arbete var då vi intervjuade ALMI och Nordea, vi ville alltså få 

en djupare förståelse om hur dessa arbetade under kreditbedömningsprocessen varför en 

lättare form av fallstudie var det enda rätta valet. På detta sätt har det kvantitativa och 

kvalitativa angreppssättet använts som komplement till varandra vilket visade sig vara ett bra 

val.  
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2.2.3 Insamling av primärdata 

 

2.2.3.1 Intervjuer av företag 

 

Insamlingen av primärdata skedde främst genom att vi på företaget SWECO EuroFutures 

genomförde telefonintervjuer med ett urval respondenter som ägde och drev sina egna 

företag. Intervjuerna med småföretagen utgjordes av ett trettiotal intervjuer, dessa företag var 

etablerade i fyra av Sveriges åtta s.k. NUTS 2-regioner vilket vi återkommer till senare. De 

andra primärdata vi samlade in bestod av en intervju med en av de anställda på 

finansieringsmyndigheten ALMI samt en telefonintervju med en av de anställda på Nordeas 

kontor i Stockholm vilken jobbade på avdelningen inriktad mot småföretagsfinansiering.  

 

Intervjuerna med grundarna till småföretagen genomfördes med hjälp av telefon vilket det 

finns ett flertal fördelar respektive nackdelar med som intervjuform. Då respondenten 

befinner sig på betydande avstånd är telefonintervjuer att föredra eftersom de är billiga och tar 

betydligt mindre tid istället för en intervju då man träffar personen ifråga. En annan fördel kan 

vara att respondenten inte påverkas av intervjuarens närvaro då han eller hon svarar på frågor, 

denna påverkan kan exempelvis bero på kön, etnisk bakgrund, klass, ålder etc. Denna 

undermedvetna påverkan kan innebära att respondenten svarar på frågor som han/hon tror att 

intervjuaren uppskattar.
66

  

 

Beträffande nackdelar kan det vara svårt att nå människor som till vardags inte använder 

telefon, dessa människor kan exempelvis vara personer som inte vill bli störda och just därför 

väljer att inte ta emot en viss typ av inkommande samtal eftersom de inte vet vem som ringer 

då numret är okänt. Detta var något som förr kunde vara ett större problem, i dagens samhälle 

när mobiltelefoni blivit allt vanligare utgör detta inte längre ett lika stort dilemma men 

självklart finns fortfarande risken att respondenten inte vill svara. En annan nackdel med 

telefonintervjuer kan vara att intervjuaren inte ser respondenten då han eller hon gestikulerar 

eller visar ansiktsuttryck, dessa uttryck kan vara vanliga om respondenten blir osäker eller 

häftigt reagerar på en fråga. Vid intervjuer ansikte mot ansikte kan intervjuaren reagera på 

dessa uttryck och försöka förtydliga eller återupprepa frågan vilket inte är lika lätt under en 

telefonintervju. Då en viss person på ett företag skall intervjuas (exempelvis VD, 

marknadsföringschef etc.) kan det genom telefonintervjuer också vara svårt att veta att det är 

rätt person som talar på andra änden, denna osäkerhet är oftast inget som förekommer under 

personliga möten.
67
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2.2.3.1 Intervju med ALMI 

 

Eftersom vi även ansåg det relevant att ha med en intervju med en finansieringsmyndighet så 

valde vi att ta kontakt med Anders Harrysson, företagskonsult på ALMI Företagspartner AB i 

Västerbotten. Intervjun vi gjorde var av kvalitativ karaktär där vi började med inledande 

frågor vilka vi därefter följde upp med relevanta uppföljningsfrågor
68

. Intervjun ägde rum i en 

av ALMIs konferensrum på Hovrättsgatan 5 i Umeå måndagen den 3 februari 2008. För att vi 

överhuvudtaget skulle kunna ha möjlighet att transkribera intervjun använde vi en 

bandspelare vilket Anders inte hade några invändningar mot. Vi som vistades i 

konferensrummet under intervjun var Johan Fredriksson (som ställde mestadels av frågorna), 

Carli Christoferson (som främst förde anteckningar) samt intervjurespondenten Anders 

Harrysson. Intervjun pågick under ca 55 minuter vilket kändes fullt tillräckligt för att få en bra 

uppfattning om hur ALMI som finansieringsmyndighet arbetade beträffande 

företagsfinansiering.  

2.2.3.2 Intervju med Nordea 

 

Eftersom en av oss skribenter har en bra kontakt som jobbar på Nordea i Stockholm valde vi 

att genomföra en telefonintervju med personen ifråga vars namn är Johan Dieckhoff. 

Anledningen till varför vi valde att vända oss till Johan var för att vi ville få bankens syn på 

hur de ser på kreditbedömningsprocessen beträffande småföretag och om den skiljer sig/liknar 

ALMI Företagspartners sätt att arbeta. Johan jobbar på Nordeas företagsavdelning och är på 

så sätt mycket insatt i företagets kreditbedömningsprocess, alltså vad banken specifikt 

granskar och inte granskar hos företaget som söker finansiering. För att Johan skulle bli bättre 

förberedd på frågorna bad han att få ta del av dessa innan intervjun ägde rum. Detta för att 

också se om han kunde ge svar på de frågor som vi ansåg var relevanta. Telefonintervjun ägde 

rum i en av Umeå Universitets lokaler den 6 mars 2008 kl 15.00. Även denna intervju valdes 

att spelas in på bandspelare för att vi inte skulle missa något relevant i intervjun. Värt att 

notera är att Johan själv skrev ner en större mängd svar på frågorna som vi ställt eftersom han 

fick frågorna på förhand och därför kunde förbereda sig på ett bättre sätt. Detta var för oss 

något vi självklart accepterade eftersom det då innebar att transkriberingen inte skulle bli lika 

tidskrävande och omfattande som den blev i efterbehandlingen av Anders Haryssons intervju.  

 

2.2.4 Insamling av sekundärdata 

 

Begrepp som finansieringsmöjligheter och kapitalanskaffning till småföretag var endast ett 

fåtal av de begrepp som var av yttersta att fördjupa oss inom innan arbetet tog sin början, 

därför valde vi att i ett tidigt skede påbörja arbetet med att göra en litteraturstudie inom 

nämnda områden. Efter ett antal timmars sökande började vi inse att det har publicerats en 

uppsjö litteratur och artiklar beträffande finansieringsmöjligheter för småföretag, dock var 

många av dessa inte relevanta för oss eftersom vi till stora drag ville rikta in oss på 

kreditbedömningsprocessen. I takt med att vår förståelse om ämnet ökade fick vi också en allt 

större förståelse om vad som verkade aktuellt och inte för vår uppsats, på så sätt blev det 

lättare att sålla bort en större mängd av den information som vi hittade. 
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Genom bibliotekets söksida kom vi åt databaser såsom Academic Search Elite, Business 

Source Premier, EconLit, Emerald Fulltext, DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) m.fl.
69

. 

Vi har även använt oss av Internet och dess sökmotorer, dock har vi försökt begränsa denna 

form av sökningar eftersom vi anser att materialet många gånger kan vara svårt att koppla 

informationen till den ursprungliga källan och därav vara svår att lita på innehållets 

trovärdighet. Litteraturstudien blev som sagt omfattande och tog lång tid eftersom ämnet som 

sådant är mycket brett. Problematiken var att hitta relevanta teorier inom området som 

passade vårt arbete. Genom att använda oss av databasen på Umeå Universitetsbiblioteks 

webbsida fick vi fram ett relativt brett underlag med vetenskapsartiklar, många av dessa 

syftade dock inte till det vi hade tänkt oss varför vi var tvungna att förkasta en större del av 

dessa.  

 

2.3 Egen kritik mot källor och metod 
 

2.3.1 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

 

Eftersom intervjuerna med småföretagarna genomfördes på telefon var vi tvungna att först 

kontakta personerna i fråga för att boka in en intervjutid, detta kan många gånger vara 

problematiskt eftersom de personer som har startat och driver sina egna verksamheter ofta är 

mycket upptagna och därför kanske inte har tid att avsätta tid för andra mindre viktiga saker 

som inte rör deras verksamhet. En annan nackdel då vi utförde intervjuerna, (detta gäller i 

regel både telefonintervjuer och intervjuer genom personliga möten) var att många av 

respondenterna var ovilliga att svara på frågor som de misstänker kan vara till nackdel för 

dem själva, speciellt då det, som i det här fallet handlade om en undersökning som en stor 

svensk myndighet (i detta fall Nutek) hade beställt.  

För att vinna respondenternas förtroende var vi därför mycket noggranna med att tillägga att 

alla svar skulle behandlas konfidentiellt för att garantera anonymitet. En del 

intervjurespondenter var till en början skeptiska till att lägga ner tid och svara på frågor som 

de inte skulle få ekonomisk ersättning för, vilket självklart var till nackdel för oss då vi 

kontaktade respondenterna i första skedet för att boka in intervjutider.  

 

Många blev dock mer positiva till att ställa upp en intervju då vi lyfte fram att deras svar 

skulle ligga som underlag i en rapport som i grund och botten EU-kommissionen krävde av de 

medlemsländer som får strukturfondsmedel att de skulle fördela medlen i sina respektive 

länder. Anledningen till varför det var Nutek som beställde utvärderingen är för att de 

förvaltar och betalar ut/fördelar de strukturfondsmedel som hör till europeiska regionala 

utvecklingsfonden.  

 

Eftersom intervjuerna i genomsnitt tog en halvtimme styck möttes vi ofta av respondenter 

som suckade och var mycket snabba att avfärda intervjuarens förslag om att kunna få boka in 

en intervjutid vilket vi nämnde ovan. Efter att ha kontaktat ett stort antal egenföretagare har vi 

fått en mycket bra förståelse av hur mycket tid dessa lägger ner på sina företag, därför är det 

inte konstigt att många till en början känner sig skeptiska till att ställa upp på en intervju. De 

respondenter som inte skyllde på tidsbrist hävdade ofta att de helt enkelt inte ansåg att deras 

svar beträffande behovet/utbudet av finansieringskapital för småföretagare skulle ha någon 

betydelse för att situationen i framtiden skulle kunna förbättras. Småföretagarna ändrade dock 

                                                 
69

 http://proxy.ub.umu.se:2053/infosok/databaser.htm, 2008-01-17, 14:11 

http://proxy.ub.umu.se:2053/infosok/databaser.htm


 23 

ofta uppfattning då de fick höra att utvärderingen skulle få stor betydelse för EU-

kommissionen så att de i framtiden skulle kunna förbättra situationen för småföretagare.  

 

Att intervjuerna med småföretagarna endast genomfördes av en av oss två skribenter har 

självklart också sina nackdelar, nämligen att diskussionen mellan oss skribenter på så sätt 

uteblir och att det på så sätt blir svårt att diskutera med varandra om hur vi tolkat 

respondenterna under själva intervjuerna. Självklart hade det underlättat om vi båda 

genomfört intervjuerna, dels tidsmässigt men också diskussionsmässigt som vi nämnde ovan. 

En annan nackdel är ju självklart att olika intervjuare ställer olika sorters följdfrågor, missar 

man som intervjuare att ställa en intressant följdfråga under en intervju är sannolikheten större 

att andra intervjuare ställer frågan till andra respondenter vilket möjliggör att svaret fångas 

upp i en annan intervju.  

 

Något vi också insett är att det kanske hade varit bättre om vi varit med och utvecklat själva 

intervjuformuläret istället för att Sweco EuroFurtures gjorde det själva, vi skulle på så sätt 

kunnat vara med och påverkat detta för att det på bästa sätt skulle passat vår uppsats. 

Anledningen till att det blev som det blev var för att Sweco EuroFutures hade bråttom att 

genomföra intervjuerna eftersom de var tvungna att bli klara med sin utredning i tid. Då den 

av oss skribenter som genomförde telefonintervjuerna med småföretagarna anlände till Sweco 

EuroFutures påbörjades intervjuerna omgående, det fanns helt enkelt inte tid för att göra om 

själva intervjuformuläret. Som vi tidigare nämnt passade denna intervjumall dock bra till 

uppsatsens ämne varför vi valde att använda oss av intervjumaterialet. Tyvärr blev det alltså 

så att vi fick börja med själva datainsamlingen innan teorikapitlet vilket självklart kan ha 

påverkat våra val av teorier.  

 

Vi är medvetna om att det har gått en tid sedan dessa intervjuer (både med småföretagen samt 

med ALMI och Nordea) genomfördes tills nu då denna uppsats är i slutfasen, detta kan 

givetvis innebära att läget har förändrats och att finansieringsmöjligheterna för företag har 

blivit bättre alternativt sämre. Eftersom en av oss skribenter har jobbat på SWECO 

EuroFutures mellan juni 2008 och april 2009 kan vi dock försäkra om att läget fortfarande är 

detsamma. Under tiden på SWECO EuroFutures har en stor utvärdering åt myndigheten 

Nutek ägt rum där EU:s strukturfonder granskats i större utsträckning vilket innebär att en hel 

del intervjuer med bidragssökande företag och organisationer har genomförts. Dessa har då 

beskrivit samma bild av hur de upplever verkligheten som de småföretag vi intervjuat i detta 

arbete. Något som är värt att tillägga är att det inte enbart är företag som har blivit nekade lån 

och bidrag som ingått i SWECO EuroFutures underlag av intervjuer under utvärderingen av 

EU:s strukturfonder, även företag som fått sina ansökningar beviljade är mycket skeptiska till 

finansieringsmöjligheterna varför vi anser att våra telefonintervjuer som har något år på 

nacken fortfarande är tillförlitliga. 

2.3.2 Validitet 

 

Då en studie genomförs är det viktigt att få svar på de frågor som verkligen kan tänkas vara 

relevanta för att i ett senare skede av arbetet kunna komma till användning och därmed 

analyseras. Det är viktigt att det insamlade materialet verkligen är relevant för att få en 

djupare förståelse, dock kan det vara lätt att sväva ut och komma ifrån det ämne som 

verkligen skall fokuseras på i en studie. Validitet handlar om att kunna bedöma det insamlade 

datamaterialet på ett rättvisande sätt, det måste finnas en slags ”giltighet” i det kan man säga. 

En avgörande faktor är att intervjuaren måste lyckas ställa rätt sorts frågor till respondenten så 
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att de svar som inbringas i slutändan kan ge en korrekt och tydlig bild av det av det som från 

början var tänkt att fokuseras på i studien.  

 

Det finns många olika sorters validitet som exempelvis begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet, ekologisk validitet etc.
70

 I denna uppsats har vi främst kommit i kontakt med 

intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om att mäta det som från en början 

är tänkt att mätas och att kunna beskriva för läsaren hur detta har genomförts på ett bra, 

detaljerat och trovärdigt sätt. De intervjumallar vi följde under intervjuarbetet och som 

ursprungligen togs fram av SWECO EuroFutures var väl utformade för att kunna ge svar på 

de frågor som vi behövde för att få ett gott empiriskt underlag till uppsatsen. Det var med 

andra ord en god överrensstämmelse mellan de olika indikatorer som fanns med i 

intervjumallen jämfört med det material vi förväntade oss att få fram i studien. Vi har försökt 

vara noggranna med att beskriva för läsaren hur vi genomfört datainsamlingen samt hur vi 

valt ut respondenterna och vilken förförståelse och tidigare bakgrund som vi hade då vi 

påbörjade detta arbete. Den externa validiteten kom vi i kontakt med utifrån det material vi 

fick in utifrån intervjuerna. Det är viktigt att det insamlade materialet också blir tillämpbar på 

studien som genomförs, annars blir materialet/datan på sätt och vis värdelös eftersom det då 

inte går att dra några bra och värdefulla slutsatser från detta.  

 

I och med att vi valt att göra en studie som täcker in stora delar av Sverige (dock med ett 

relativt sett fåtal intervjuade företag) vågar vi ändå påstå att validiteten i detta arbete är hög. 

Alla företag har intervjuats av samma person och intervjuerna har följt samma mall oavsett 

företagets geografiska position. Fördelen med att endast en person gjort dessa intervjuer är att 

svaren som lämnats på så sätt uppfattats och tolkats på liknande sätt istället för om två eller 

fler personer gjort intervjuerna. Eftersom studien kompletterats med kvalitativa intervjuer 

med både ALMI Företagspartner och Nordea vill vi även trycka extra hårt på att underlaget 

till denna studie utgör stabila hörnstenar och därmed fått en hög validitet.     

 

2.3.3 Reliabilitet  

 

Reliabilitet handlar i stort sett om tillförlitlighet i ett arbete vilket givetvis kan vara svårt att 

veta då ett arbete befinner sig i ett mycket tidigt stadium, det kan nämligen många gånger 

vara svårt att veta om resultatet hade blivit annorlunda om en annan insamlingsmetod av data 

hade använts.
71

 Vi har eftersträvat att nå en så hög reliabilitet som möjligt i detta arbete vilket 

framförallt har skett genom att vi använt oss av frågor som varit lätta att förstå från 

respondentens sida, detta för att minimera den feltolkning som annars kunnat uppstå. På så 

sätt har vi också fått variabler som varit lätta att tyda och jämföra med varandra vilket varit en 

fördel i det senare skedet av arbetet då det insamlade datamaterialet skulle analyseras. En 

nackdel då telefonintervjuerna genomfördes var att det inte var respondenterna själva som 

fyllde i formulären, detta fylldes i av oss själva vilket innebär att det kan ha inträffat något 

enstaka felaktigt inmatat värde i det inmatade svarsenkäterna. Eftersom vi dock var mycket 

tydliga då vi ställde frågorna till respondenterna och försäkrade oss om att de uppfattat själva 

frågan korrekt är vi säkra på att reliabiliteten i studien således borde vara väldigt hög.  
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  2.3.4 Val av teorier 

 

Då vi vill förstå och tolka våra data har det varit en balansgång i valet av teorier. Våra data 

både består av kvalitativa diskussioner (intervjuer med kreditgivare och företagare) och av 

kvantitativa data insamlingar (behovet och utbudet av finansierings kapital hos företagare).  

Vi har då valt teorier som förklarar vad det finansiella gapet är. Detta anser vi är viktigt då 

JEREMIE existerar för att motverka det. Vidare ville vi kunna förstå vad ett sådant finansiellt 

gap beror på. Därför har vi tittat på teorier rörande kreditbedömningsprocessen och vad som 

händer före och efter ett sådant möte. En stor del av våra teorier kommer från Hans 

Landström och hans bok Småföretaget och kapitalet
72

 (2003) vilket kan ses som en svaghet. 

Dock så är den boken en sammanställning av en mängd olika författare som skrivit olika 

kapitel, så Katarina Kling och hennes medförfattare (Driver, Larsson) förekommer ofta 

refererat i denna uppsats även när det står Landström i fotnoten. Detta är resultat av att vi 

använt oss mest av teorier rörande Landströms beslutsmodeller. Författarna anser att det är 

här som den kritiska punkten ligger (mötet mellan individer) och härav en koncentrering av 

teorier kring detta. 

 

Det svåra har varit att bibehålla en god validitet, dvs. kan teorierna verkligen förklara våra 

data. Eller likvärdigt – kan den insamlade datan tolkas med våra teorier. Vi anser att vi kan 

göra det. Det finansiella gapet ÄR en informations asymmetri. Våra teorier beskriver var och 

hur en sådan asymmetri bottnar i. Syftet med uppsatsen är att förstå hur JEREMIE skulle 

komma att överbrygga ett sådant gap. Givetvis skulle Landströms modeller vara ännu mer 

tillämpbara om vi koncentrerat oss på ett insamlande av data på ett rent kvalitativt sätt i en 

kreditbedömnings situation. Tex sitta med under ett antal kredit bedömningar och sedan följa 

upp dessa med intervjuer efteråt
73

. Då hade dock kopplingen till JEREMIE och 

informationsasymmetri inte kunnat motiveras i denna uppsats. Vidare så har vi presenterat 

teorier kring moral hazard och adverse selection. Detta då dessa teorier också kopplar till 

informations asymmetrin som råder vid olika former av kontrakt skrivande
74

. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera teorier kring interaktionen mellan människor 

(låntagare och kreditgivare)vid en kreditbedömnings situation.  Nedan kommer vi därför att 

presentera undersökningar och resultat från andra studier och undersökningar som tidigare 

utförts på småföretagare beträffande extern finansieringshjälp. En majoritet av teorierna 

behandlar just mötet mellan människor (3.2 Utvärderingsprocessen) och detta eftersom vi 

författarna anser att det är här den kritiska punkten ligger, d.v.s. - kommer en kreditsökande 

beviljas medel?  I början av kapitlet introducerar vi läsaren till ett känt begrepp inom detta 

område, nämligen det ”finansiella gapet”(3.1 Finansieringsproblemtiken) och förklara 

närmare vad det är och varför det existerar, - detta givetvis med tanke på att JEREMIE syftar 

till att överbrygga det. Avslutningsvis kommer vi presentera den så kallade Agentteorin (3.3 

Moral hazard och Adverse Selection )som beskriver hur människors egenintresse spelar in i 

en kreditbedömning.  

 

3.1 Finansieringsproblematiken  

3.1.1 Det finansiella gapet 

 

Som vi inledningsvis berättade om utgör det finansiella gapet ett stort problem mellan dagens 

företag och dess externa finansiärer. Debatten tog som sagt sin början i England redan så 

tidigt som på 1930-talet där det blev allt tydligare att små företag hade stora svårigheter att 

finna extern finansiering vilken var viktig för företagets överlevnad.
75

  Det finansiella gapet 

har det skrivits allt mer om sedan MacMillan-rapporten presenterades, Landström (2003), 

Storey (1994) och Winborg (2003) har i likhet med rapporten också hävdat att det finansiella 

gapet utgör ett problem mellan företag och externa finansiärer då det handlar om företagens 

möjligheter att bli beviljad extern finansiering för verksamheten.  

 

 
Figur 1, Det finansiella gapet

76
 

 

Även om många i likhet med MacMillan reporten Landström et. al (2003) erkänner 

finansieringsgapet och dess problem den medför, tycker andra att denna informations 

asymmetri mellan kreditgivare och låntagare ges för stor plats och inte alls är en sådan 

självklarhet som andra. Bloomfield (2005) anser det fel att kalla det just för ett ”finansiellt 
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gap” utan lägger skulden på företagare som befinner sig i såddfasen (early-stage ) – att de helt 

enkelt inte vet vad investerare (venture capitalists ) är ute efter. Pengarna finns där men 

företagarna vet inte hur de ska tillgodogöra sig dessa tillgångar.
77

 Detta utlåtande visar på en 

klar skillnad i hur man ska tolka och definiera det finansiella gapet. Bloomfield (2005) 

koncentrerar sig mera på själva aktionen felaktiga eller lyckade avslag resp. godkända kredit 

ansökningar. Sett från kreditgivares sida så är det inte alls en fråga om ett finansieringsgap 

utan helt enkelt en fråga om dåliga affärsidéer och entreprenörer som inte säljer sin ide på rätt 

sätt eller ställe. Härav menar Bloomfield (2005) att det är fel att tala om ett finansiellt gap då 

det egentligen inte fattas pengar utan att statistiken är missvisande då venture capitalists hellre 

köper in sig i redan etablerade företag för att dessa har visat sig fungera på en marknad. Just 

därför är avslagen större i proportion till företag som befinner sig i såddfasen 
78

.   

 

Författarna väljer att tolka finasierings-gapet som dels det mätbara och kvantifierbara data 

såsom statistik på avslag och beviljanden, men också som en informations asymmetri där de 

båda parterna (låntagare och kredit givare) är i kunskapsmässigt underläge varandra när det 

gäller information. Detta inkluderar alltså inte bara den objektiva-kvantitativa kopplingen 

utan också subjektiva-kvalitativa delen av interaktionen mellan två individer. Läs mer i 

Metodkapitel 2.2.2 för en utförligare beskrivning av olika teorier kring subjektivitet och 

objektivitet.  

3.1.2 Venturecapital  

Venturecapital kan definieras som en investering i ett företag  av en extern part som inte var 

med och startade företaget. Syftet kan variera mellan olika venture capitalists men gemensamt 

för dessa ”venture´s” är dock några specifika karaktäristiska: 

 

- Osäkra för investeraren – investerade pengar är oftast låsta och kan vid en konkurs av 

ett investerings objekt är det inte alls säkert att man återfår sin investering 

- Icke likvida – av punkten ovan framgår varför.  

- Det finns ingen tidsbegränsning för ett venture capital – även om investerare oftast 

räknar på att erhålla en vinst efter en viss tidsperiod säger inget att de MÅSTE göra 

det.
79

  

 

Venture capitalists försöker som sagt minimera risken samt maximera sin vinst, och 

tillvägagångssättetför detta är att se till att man kan så mycket som möjligt om sitt 

investerings objekt. Det är här vi knyter att till vårat problem. En kreditbedömning anser vi 

vara likvärdigt vad många kallar ”due dilligence” som används just inom bedömning av 

företag och syftar till att minimera riskerna.
80

 

 

 
3.2 Utvärderingsprocessen (Kreditbedömningen) 

 

En vanligt förekommande situation då ett företag utvärderas kan vara om en utomstående 

finansiär vill säkerhetsställa sig om att företaget i fråga kan lyckas med sin affärsidé. Han/hon 

försäkrar sig då om att kunna få avkastning på det investerade kapitalet som exempelvis i 
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framtiden dels måste kunna täcka en viss ränta som finansiären vill ha på sitt utlånade kapital 

eller att denne erhåller vissa privilegier såsom en styrelseplats eller liknande. 

 

Kreditbedömningens mål ”… är att undvika kreditförluster samt maximera avkastningen på 

finansiärens riskkapital…”
81

. Att genomföra en utvärdering och utföra den så att resultatet är 

rättvisande och sanningsenligt samtidigt som finansiären skall försöka vara effektiv och inte 

ta för lång tid på sig är dock lättare sagt än gjort. Den största svårigheten är att vi människor 

är olika. Alla individer är olika och har olika preferenser som han/hon lever och arbetar efter. 

Dessa preferenser är tidigare upplevelser som gör att vi tolkar en viss information på ett sätt 

medan en annan person tolkar det på ett annat sätt.
82

  

 

Människor är olika varandra beträffande selektiva val som kanske måste göras. Den 

information som vi i ett tidigare skede mottagit och besitter beror just på tidigare upplevelser 

och hur en person exempelvis bearbetat en viss typ av information vid ett tidigare tillfälle. 

Detta är en konstant föränderlig process dvs. vi lär oss hela tiden och förändrar vår 

informationsbearbetning genom livets gång. Detta är viktigt att förstå då det i slutändan oftast 

är en person som ska fatta beslut om exempelvis ett nystartat företag förtjänar kapital eller 

med andra ord – är kreditvärdig. Då det alltid är människor inblandade i beslutsprocessen 

förstår vi att ingen situation kan vara den andre lik. Därför kan en affärsidé få avslag och 

bedömas vara otjänlig hos en individ medan den skulle bli godkänd av en annan. För att 

genomföra ett beslut av denna karaktär är vi människor beroende av information, utan 

information är vi tillbaka i gissningsmetoden. Eftersom de flesta företag eftersträvar 

avkastning på investerat kapital så betyder underförstått information något som är bra att ha. 

Dock skiljer det sig också mellan vilken information som finns tillgänglig och som i själva 

verket används för beslutsfattandet.
83

 Läs även vidare om Moral hazard och Adverse 

Selection längre ned. Teori kapitlet 3.3 

 

Att utvärdera ett stort etablerat företag som har en stadig inkomst och försäljning, kan 

presentera objektiv information i form av olika nyckeltal och kassaflöden är många gånger 

mycket positivt för beslutsfattaren. Detta är ur rättvishet och uniformsynpunkt någonting att 

eftersträva för andra företag. Objektiv information
84

 är fristående från ens egna bedömningar 

och då ej kopplat till ens personliga referenser vilket gör att beslutsfattare då i större 

utsträckning kan tänkas genomföra en oberoende och objektiv kreditbedömning. Dock så 

handlar denna uppsats inte om stora etablerade företag utan i vilken utsträckning småföretag 

blir beviljade finansieringshjälp eller inte och hur lätt eller svårt detta i så fall är. Nystartade 

företag har oftast inte några nyckeltal att visa upp som bedömaren kan analysera och titta på 

utan måste utvärdera företaget utifrån den information som finns tillgänglig. Vanligtvis är det 

då affärsidén samt personen i fråga som vill genomdriva projektet som av beslutsfattaren 

måste bedömas.
 85

  Detta leder oss genast tillbaka till interaktionen mellan människor och hur 

vi tolkar den information som presenteras för oss, vilket i slutändan leder oss till att en 

subjektiv bedömningsprocess äger rum om huruvida personen i fråga är kreditvärdig eller 

inte.  

3.2.1 Beslutsmodeller 

 

                                                 
81

 Green E., (1997) Kreditbedömning och intuition s. 24 
82

 Landström H., (2003) Småföretaget och kapitalet Kap 4 - K. Kling, M. J. Driver, R. Larsson s. 67, 68 
83

 Landström H., (2003) Småföretaget och kapitalet Kap 4 – Patric Andersson s. 106-108 
84

 http://www.ne.se/artikel/117419  [ hämtad  2008-12-01 15:37 ] 
85

 Landström H. (2003), Småföretaget och kapitalet Kap 4 – Patric Andersson s. 90 -111  



 29 

Vi kommer i detta arbete inte att presentera teorier som analyserar och diskuterar människans 

kognitiva beteende och vilka bakomliggande processer som leder fram till detta, alltså hur 

människans tankeprocesser fungerar i stort. Arbetet skulle i så fall bli alldeles för djupgående, 

varför vi istället vill inrikta oss på att få läsaren att förstå hur människan som individer är och 

att vi tänker annorlunda jämfört med varandra. Våra data kan heller inte svara för dessa 

teorier eftersom vi då hade varit tvungna att genomföra djupgående utvärderingssamtal med 

var och en av låntagarna och deras respektive kreditgivare. Istället vill vi hålla oss till syftet 

med uppsatsen och då bara presentera några enklare modeller av hur och varför det kan ”skära 

sig” mellan olika individer i olika situationer. 

 

Modellen nedan kallas för beslutsstilsmodellen och bygger på att vi människor skiljer oss åt 

på två olika sätt när vi hanterar information som skall ligga till grund för att fatta ett beslut. 

Det ena är hur mycket information vi vill ha innan vi fattar ett beslut och det andra är hur pass 

fokuserade och medvetna vi är när vi hittar lösningar och valmöjligheter. Dessa två skilda sätt 

gäller naturligtvis alla människor och då både företagaren och dennes kreditbedömare som 

skall bevilja lånet. 
86

 

 
Figur 1, ”Beslutsstilsmodellen”

87
  

 

Ovan kan vi se de två olika sätten i en enkel korstabell där de två vertikala kolumnerna 

representerar hur mycket information en person behöver för att fatta ett beslut. Lite 

information och personen är en ”satisfierare” eller mycket information och personen istället 

kan ses som en ”maximerare”. De två horisontella kolumnerna visar då vilken typ av fokus en 

person har. Hur många olika alternativ denne kan eller vill jobba fram etc. Många alternativ 

innebär att personen i fråga är ”multi-fokuserad” medan en person som bara kan och vill hitta 

en lösning som han/hon tycker fungerar bäst kan ses som ”uni-fokuserad”. Viktigt att förstå 

och tänka på är dock att ingen av dessa personligheter och egenskaper är bättre än någon 

annan. De båda typerna är starka på sitt sätt samtidigt som de givetvis kan ha olika svagheter.  
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3.2.1.1 Tredimensionell kreditbedömning 

 

Ett vanligt förekommande begrepp då det talas om företagaren, marknaden, konkurrenter och 

företagarens egen kunskap och personlighet som inverkar och interagerar med varandra är i 

detta sammanhang något som kallas för affärspassform. Affärspassformen är alltså kort 

uttryckt samspelet mellan småföretagaren och dess affärsidé/situation. Dessa två begrepp, 

alltså affärsidé och småföretagare kan i en trevägsmodell tillsammans med det tredje 

begreppet kreditbedömare visa på hur begreppen hänger ihop med varandra.
88

  

 

 
Figur 2, Tredimensionell kreditbedömning, ”Trevägsmodellen” 

89
  

 

Modellen visar på ett överskådligt sätt var affärspassformen kommer in i 

kreditbedömningsprocessen samt introducerar den två nya begrepp, - bedömningspassform 

och den kommunikativa passformen. Vi väljer att visa upp modellen för att läsaren lättare ska 

kunna bilda sig en uppfattning om hur komplext och svårt det egentligen är för företagaren att 

låna pengar, samtidigt som många olika faktorer måste klaffa för att det också ska bli ett 

”flyt” i processen. Situationen är minst lika svår från kreditbedömarens sida då alla tre aktörer 

– affärsidén/situationen, småföretagaren och kreditbedömaren själva är dynamiska och 

föränderliga vilket innebär att en aktör sällan är den andre lik. Ett litet företag är således inte 

exakt likadant som någon av dess konkurrenter beträffande affärsidé, geografisk lokalisering 

eller bransch som de verkar i varför många företag av naturliga skäl skiljer sig mellan 

varandra. Beslutsfattaren som i slutändan är den person som fattar beslut och bestämmer om 

kredit ska beviljas eller inte, skiljer sig också naturligtvis åt från varandra i 

beslutsfattandeprocessen. Eftersom alla aktörer i grund och botten utgörs av människor kan 

ingen situation uppstå som är den andre lik.
90

   

 

Eftersom de data vi samlat in i hög grad kan skildra Bedömningspassformen samt 

Affärspassformen så väljer vi att presentera modeller på just dessa två förhållanden
91

. För att 

det vidare ska kunna vara försvarbart att använda teorier och modeller kring den 

Kommunikativa passformen skulle det ha varit bra om de data som vi samlat in i högre grad 

skulle ha erbjudit läsaren att bekanta sig med personers bakgrund, hur interaktionen hade sett 
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ut under samtal vid respektive kreditbedömningsprocess etc. I ett andra led skulle det också 

kunnat tänkas varit bra om vi utfört djupintervjuer hos de båda parterna med frågor som 

belyser tankar och känslor som parterna utvecklat under samtalets gång, allt för att få en 

djupare förståelse om de bakomliggande faktorer som tycks påverka 

kreditbedömningsprocessen. Vi känner dock att det slaget av data, om än viktig för att kunna 

förstå de viktiga faktorer som ger avslag respektive godkännande vid 

kreditbedömningsprocessen, bör vara en uppsats i sig då det syftet i högre grad skulle vara att 

fördjupa sig i människors tankesätt och hur de väljer att tolka sin omvärld. Istället 

koncentrerar vi oss på hur företagaren tolkar sin affärsidé och situation vilket innebär att 

fokus ligger på hur företaget ifråga ser på möjligheterna att bli beviljade finansieringshjälp då 

detta tjänar som syfte med uppsatsen. I arbetet kommer vi även att presentera en modell som 

förklarar kreditbedömarens funktion så att läsaren får de bådas perspektiv på 

kreditbedömningsprocessen. Detta är intressant ur ett objektivt perspektiv eftersom det i allra 

högsta grad också går att koppla tillbaka till vårt syfte samt problemformulering. 

 

3.2.1.2 Småföretagarens beteende. 

 

Nedan följer en sammanställning av beslutstilsmodellen på småföretagarens beteende. 

 
 

Figur 3, ”Beslutstilsmodellen” 
92

 
 

 

Enkel – Stabil  
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Rutan uppe till vänster i figuren vilken är benämnd ”Enkel - Stabil” antas passa den 

beslutsamma företagaren. Denne ses då som uppriktig, snabb och resultatorienterad, vilket vi 

kan läsa av från beslutstilsmodellen som introducerades tidigare i arbetet. Likväl förstår vi att 

företagaren i detta fall använder sig av en mindre mängd information och genererar en lösning 

vilket på så sätt gör företagaren till en snabb och handlingskraftig aktör. Nackdelar är då 

naturligtvis att företagaren kan bli för ”insnöad” på en idé och envist hålla fast vid den då den 

i själva verket kan vara dålig och inte alls uppfyller förväntningarna. Om vi följer samma 

mönster att vi passar in de olika benämningarna/typer från beslutstilsmodellen till hur 

marknaden ser ut samt vilken storlek och teknologi den besitter, ser vi vidare att hierarkiska 

beslutstilen antas höra till den  

 

Komplex – Stabila  
Till skillnad från den beslutsamma företagaren använder sig den hierarkiska med maximalt av 

information, dock så är denne fortfarande uni-fokuserad, d v s att den endast kommer fram till 

och bestämmer sig för en bästa lösning. Företagaren samlar på sig så mycket data som möjligt 

och verkar för att presentera den ”bästa affärsplanen”. Istället för snabbhet strävar dessa 

individer mot kvalitativa beslut vilken är till nackdel då just snabba beslut behövs. Fördelen är 

naturligtvis att allting är väl genomtänkt och planerat vid utförandet, som sagt kan dock dessa 

visa ansatser till till att köra fast i små saker då all information skall användas och processas. 

De två andra typer av beslutstilar (vilka beskrivs nedan) fungerar bäst i heterogena och 

föränderliga branscher med hög risk. Dessa är den flexibla samt integrativa beslutstilen. 

Gemensamt för båda dessa är att de generar en rad olika beslut och idéer, det som skiljer dem 

är hur mycket information i slutändan beslutstagaren använder sig av.  

 

Enkel – Föränderlig 
Ordet flexibilitet passar mycket bra in på den nedre rutan till vänster i figuren. I denna 

beslutsstil kan personen i fråga förknippas med att vara en satisfierare när det gäller 

informationsanvändning. Dessa gånger nöjer sig beslutsfattaren helt enkelt med lite data och 

kan därför komma till ett beslutsfattande snabbare. Dock genererar en flexibel stil mer än en 

lösning och är därför starkare än den beslutsamme här och även generera så många olika 

lösningar att ingen riktigt får chansen att visa sig utifrån ett konkurrenskraftigt perspektiv 

vilket kan innebära att den förkastas och överges lite väl snabbt. Liksom den flexibla 

genererar den integrativa många lösningar men skiljer sig eftersom beslutsfattaren är 

maximerare när det gäller informationsanvändning.  

 

Komplex – Föränderliga 

I den sista rutan passar den Komplex – Föränderliga beslutstilen in på företagaren. 

Svagheterna är en kombination av den hierarkiska och flexibla beslutstilen vilket kan få 

beslutsfattaren att överanalysera all information. Detta eftersom beslutsfattaren vill titta och 

vända på varenda liten detalj och dessutom frångå en möjlig lösning lite väl fort eftersom 

han/hon har genererat så många andra olika fungerande lösningar som finns till hands. 

Styrkorna är naturligtvis att personen lyssnar och är lyhörd inför andra och kan förändra sitt 

beslut allteftersom ny information presenteras.  

 

Det kan vara svårt att få ett grepp om någon av de olika beslutstilarna är bättre än någon 

annan, vilket figuren ovan på sätt och vis förklarar genom styrkor respektive svagheter de 

olika beslutstilarna sinsemellan. Medan en stil kan passa i en enkel och okomplicerad miljö 

kan en annan vara att föredra när miljön är väldigt föränderlig och komplex. Detta är viktigt 

att lägga på minnet då vi nedan kommer att jämföra de olika beslutstilarna ur både 

företagarens och kreditbedömarens perspektiv. Anledningen är för att vi vill se om vi kan 
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finna en tillstymmelse till kombination av lyckade matchningar som passar in för att en 

kreditbedömning skall kunna anses vara framgångsrik och därmed lyckad ur båda parters 

perspektiv. Först hade vi dock tänkt kombinera företagarens beslutstil med den 

affärspassform denne strävar efter, detta för att läsaren lättare skall kunna sätta sig in i och 

förstå vilken mängd olika kombinationer som finns och där det endast finns ett fåtal som 

faktiskt passar ihop med varandra. Nedan följer en korstabell med vilken beslutstil förtagaren 

besitter samt vilken miljö denne syftar till att verka inom. Detta kan med andra ord beskrivas 

som vilken affärspassform företagaren ifråga har.  

 
Figur 4, God, dålig och delvis ”affärspassform” 

93
 

 

Den bakomliggande tanken med figuren ovan är att visa att ingen beslutstil är att föredra 

framför någon annan, det finns inget som således talar för att någon av stilarna är överlägsen 

en annan. Som vi kan se så fungerar alla lika bra fast då i olika situationer/affärsidé. Medan 

de som använder lite information för att fatta sina beslut (beslutsam samt flexibel) passar i 

enkla situationer antas de fungera mycket sämre då beslut skall fattas i komplexa miljöer. Hos 

”maximerare” antas förhållandet vara likvärdigt fast då i andra riktningen. Modellen ovan 

visar som sagt förslag på hur affärspassformen fungerar, alltså länken mellan småföretagaren 

och affärsidé - situationen. På samma sätt visar den länken mellan kreditbedömaren och 

affärsidésituation, något som kallas för bedömningspassform. Nedan följer en modell på hur 

kreditbedömarens intryck påverkar bedömningsprocessen. 
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Kreditbedömares stilbaserade intryck av affärsidé/situation 
 
 

Affärsidé/ 
situation    

 Beslutsam Flexibel Hierarkisk Integrativ 

     

Enkel-Stabil + hanterbar storlek - hanterbar storlek - för litet - för litet 

 + förståelig teknologi + försåelig teknologi - för enkel teknologi - för enkel teknologi 

 + fokuserad risk - för smalt perspektiv + fokuserad - för fokuserad 

 + låg risk - för liten potential + låg risk - liten potential 

     

 BRA TVEKSAMT TVEKSAMT DÅLIGT 

     

Enkel-föränderlig + hanterbar storlek + hanterbar storlek - för litet - för litet 

 + förståelig teknologi + förståelig teknologi - för enkel teknologi - för enkel teknologi 

 - för splittrad + brett perspektiv - för splittrad + brett perspektiv 

 - för hög risk + hög potential - för hög risk + hög potential 

     

 TVEKSAMT BRA DÅLIGT TVEKSAMT 

     

Komplex-stabil - för stort - för stort + bra storlek + bra storlek 

 
- svårt att förstå 
teknologi - svårt att förstå teknologi + intressant teknologi + intressant teknologi 

 + fokuserad - för begränsat perspektiv + fokuserad 
- för begränsat 
perspektiv 

 + låg risk - för liten potential + låg risk - för liten potential 

     

 TVEKSAMT DÅLIGT BRA TVEKSAMT 

     

Komplex-
föränderlig - för stort - för stort + bra storlek + bra storlek 

 
- svårt att förstå 
teknologi - svårt att förstå teknologi + intressant teknologi + intressant teknologi 

 - för splittrad + brett perspektiv - för splittrat + brett perspektiv 

 - för hög risk + hög potential - för hög risk + hög potential 

     

 DÅLIGT TVEKSAMT TVEKSAMT BRA 

     

 

Figur 5, Potentiellt goda och dåliga ”bedömningspassformer” och troligt övergripande 

intryck
94

  
 

Modellen är likartad med affärspassformen, men till skillnad mot den går det i modellen ovan 

att läsa av bedömarens generella intryck av affärsidén beroende på situation han/hon befinner 

sig i (dåligt, tveksamt, bra osv). Med hjälp av en korstabell går det därmed att se vilka för och 

nackdelar som bedömaren har för respektive beslutstil beroende på vilken affärsidé det 

sökande företaget har och i vilken situation (exempelvis vilken miljö) det senare kommer att 

verka i. Allt kopplas sedan tillbaka till vilken beslutstil kreditbedömaren har, dvs hur mycket 

information han/hon nöjer sig med innan beslut kan fattas samt hur många lösningar som 

genereras per beslutsomgång. Om vi tittar på en kreditbedömare som har beslutstilen 

”beslutsam” så använder sig den personen av minimalt med information innan beslut fattas, 

dessutom genereras bara en ”bästa” lösning. Att presentera en affärsidé/-situation som verkar 

i komplex/föränderliga miljöer och omständigheter för honom/henne skulle leda till ett dåligt 

                                                 
94

 Landström H. (2003), Småföretaget och kapitalet Kap 4 - K. Kling, M. J. Driver, R. Larsson s. 81 

 



 35 

intryck av affärsidén. Bedömarens intryck skulle vara ett splittrat perspektiv, risken skulle 

dessutom vara för hög, för stort och vitt för att greppa samt för svårförståelig teknik.  

 

Om beslutstilen istället är av ”integrativ” art med maximalt av information samt generat och 

fokuserat på en mängd olika lösningar skulle intrycket, givet samma affärsidé/-situation, 

istället blivit bra. En sådan beslutstil och personlighet fokuserar på hög potential istället för att 

risken anses vara för hög. Kreditgivaren ser då teknologin som intressant och spännande och 

något användbart istället för komplicerad och svårtydd och som endast är till för att förkastas. 

En ”integrativ” bedömare har ett brett perspektiv beträffande synen på företagen och anser att 

ett företag av bra storlek varken bör vara för stort eller för litet utan istället något mittemellan 

vilket med fördel då blir mer hanterbart. Denna modell på bedömningspassformen är liksom 

modellen/figuren på affärspassformen ingen mall på vad som är rätt eller fel, utan istället 

visar dessa just att olika beslutstilar fungerar olika bra beroende på vilka olika situationer 

kreditbedömaren ställs inför. Den integrativa bedömaren tar längre tid på sig för att fatta ett 

slutgiltigt beslut, en tid som många gånger kanske inte finns att tillgå utan skulle därför 

kanske istället behövt använda sig av ett beslutsamt ställningstagande istället. Detta eftersom 

beslutsamma kreditbedömare i högre grad alltså förknippas vara mer fokuserade på att 

”skumma igenom” informationen för att snabbt få ett övergripande intryck av vad den handlar 

om så att han/hon därefter kunna snabbt kan fatta ett beslut. Generellt sett är det dock svårt att 

veta vilken stil som är den bästa vilket endast kan bestämmas utifrån vetskapen om vilken 

affärsidé och situation som skall bedömas. Syftet med ovanstående modeller är att påvisa att 

skillnader finns beträffande olika beslutsstilar och att dessa fungerar olika bra beroende på 

vilken situation dessa ställs inför.
95

  

 

Idén med att introducera beslutstilmodellen och de två andra modellerna (affärspassformen 

och bedömningspassformen) för läsaren var för att kunna förklara den modell som följer 

nedan. Den sammanfattar de tidigare teorierna i en korstabell och visar på vilket smalt fält 

som existerar för att ett beslut skall anses som lyckat från kreditgivarens sida. Vi anser att 

detta är mycket viktigt att ta med i arbetet eftersom det handlar om just mötet mellan 

människor, detta för att kunna återkoppla till vad vi anser vara den kritiska punkten. Vi ser 

detta som betydelsefullt eftersom läsaren då kan få en förståelse att finansieringsmöjligheter 

för småföretagare i slutändan hänger på hur bedömningspassformen passar in mot 

affärspassformen. Detta illustreras med en sista modell som knyter samman de två olika 

passformerna.  

 

Som vi redan tidigare i arbetet har nämnt och som kan ses i den tredimensionella 

kreditbedömningsmodellen finns det också en tredje passform vilket är den kommunikativa 

passformen som visar på hur själva småföretagaren upplever kreditgivaren och vice versa. Det 

handlar i det fallet om enskilda individers personliga interaktion av och med varandra vilket 

också går att uttrycka som personkemi. Dock har vi valt att inte presentera denna modell 

eftersom arbetet i högre grad skulle luta lite väl mycket åt den psykologiska aspekten och hur 

människor upplever och interagerar med varandra. Istället koncentrerar vi oss på de två 

modeller där marknaden, konkurrenter och affärsidé står i centrum varför vi valt att presentera 

de två passformer som har med just det sambandet att göra, alltså bedömningspassformen och 

affärspassformen. Nedan följer en sista modell som sammanlänkar dessa passformer och visar 

vilket svårt jobb det kan vara för att åstadkomma en lyckad kreditbedömning.  
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Figur 6, Olika utfall av kreditbedömningar
96

 

 

 

Erfarenheten spelar också en viss roll vid kreditbedömning eftersom det uppstår en intressant 

paradox vid just denna typ av bedömning. Kreditbedömaren står i underläge rent 

kunskapsmässigt mot företagaren som vill låna pengar, denna kunskap handlar till stora delar 

om just kunskapen om företaget i fråga. Låntagaren måste antas ha en mycket bättre insikt i 

företaget och dess affärsidé samt dennes egna intentioner och ambitioner med företaget
97

, en 

kreditbedömare kan aldrig komma upp i samma informationsnivå som ägaren själv vilket 

knyter an till det vi tidigare skrev om det finansiella gapet. Just detta fenomen, där företagaren 

vill framställa sig själv och sin affärsidé i så bra dager som möjligt, vilket i sin tur kan 

innebära att denne undanhåller information som kan vara mycket viktigt för kreditbedömaren 

och dennes beslutsprocess om företag skall bli beviljad finansieringshjälp eller inte
98

. Det är 

här erfarenheten ofta kommer in i bilden. När en kreditbedömare under en längre tid har 

bedömt en större mängd olika företag innebär det i regel att han/hon lär sig av sina tidigare 

kunskaper vilket ger en större chans för kreditbedömaren att se ett samband mellan företagen i 

fråga. Att lära sig av tidigare erfarenheter och på så sätt bygga upp en stabil och hållbar grund 

att stå på är således mycket viktigt ur kreditbedömningsperspektiv. Denna erfarenhet leder till 

att kreditbedömaren på ett lättare sätt ska kunna komma till ett beslutsfattande men också för 

att detta beslut skall vara det rätta för att kunna ge rätt sorts avslag eller beviljande för 

företagaren. Detta har rent naturligt att göra med att en kreditbedömare i hög utsträckning lär 

sig från situation till situation och att erfarenheten av att bedöma människor växer sig starkare 

för var dag som går och desto fler fall en kreditbedömare är aktiv i.
99
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Experiment som utförts på detta område visar dock på att skillnaden mellan oerfarna och 

erfarna bedömare inte skiljer sig så mycket åt i fråga beroende på vilken information de 

använder sig av. Den stora skillnaden visade sig i högre grad bestå av hur mycket information 

de väljer att samla på sig innan de väljer att fatta ett beslut. Nybörjare tenderar till att titta mer 

på en mindre informationsmängd innan beslut kan fattas medan erfarna tjänstemän inom 

kreditbedömning använder sig av mer information och därav också tar mer tid på sig innan 

beslut tillkännages. Samma studie visar också på att kreditbedömare beviljade och nekade 

mängden krediter mycket olika varandra, trots att kreditbedömarna besatt samma 

beslutsunderlag, värt att nämna är dock att ingen hänsyn togs till deras tidigare erfarenhet i 

branschen. Detta visar på att människor har olika premisser de arbetar efter och att 

exempelvis en kreditbedömare som besitter stor erfarenhet inte är någon garanti för att ”rätt” 

beslut fattas. Dock tenderade debutanter till att bevilja lån i högre utsträckning än vad erfarna 

bedömare gjorde.
100

  

 

För att illustrera ytterligare och avrunda Landströms modeller summerar vi med Erling 

Greens modell för vilken typ av information som finns att tillgå 

 

Dåtid/Bokslut Nuvarande situation Framtid/Prognos 

Företag Bransch Konjunkturutveckling 

Lokalt/region Sverige Eu/Globalt 

Officiel information Nätverksinformation  

Numeriska uppgifter Kvalitativa uppgifter  

Objektiv Subjektiv  

Statistik Fallinformation  

Beskrivning Analys Tolkning 

 

Denna modell
101

 visar på de tre typer av kronologisk ordning informationen kan ta – Dåtid – 

Nutid – Framtid. Vi har i Metod kapitlet presenterat mer utförliga teorier kring objektivitet 

och subjektivitet i avsnitt 2.2.2 och då koppla detta till de två olika skolorna inom ekonomi. 

 

Att bistå med kapital till ett företag är att själv ta på sig en del av den finansiella risken. För 

att eliminera risken kan kreditgivaren därför välja att fatta en rad olika beslut som påverkar 

den framtida risk som finansieringen kommer att medföra
102

. Samarbete mellan olika 

riskkapitalister delar upp den ekonomiska bördan, därmed delar finansiärerna på risken som 

då självklart blir mindre. Om samarbete inte är aktuellt kan finansiären själv välja att minska 

och sprida risken genom att investera i en mängd olika företag istället för att ”lägga alla ägg i 

samma korg”. Riskminimering kan dock fortfarande slå hårt mot en investerares portfölj om 

en majoritet av dennes företag misslyckas att kommersialisera och slå mynt av deras 

respektive affärsidé. En kombination av riskspridning på en större mängd företag samt att 

genomföra en utvärdering av företaget i fråga ses idag mer som en regel än ett undantag. Det 

är dock här - i utvärderingsprocessen det blir svårt och besvärligt för investeraren i fråga. Hur 

utvärderas en affärsidé på bästa sätt så att den ger en så objektiv och korrekt bild av företaget 

som möjligt? Hur mycket tid skall läggas på det och vilken kompetens bör utvärderaren ha? 

Ska det vara mer än en person som sköter företagsutvärderingen, och om så är fallet, vilken 

struktur ska denna grupp ha för att gemensamt kunna komma fram till ett slutgiltigt svar? Bör 

vidare gruppen också vara de som beviljar anslaget ifråga eller ska detta skötas separat av en 
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annan person/grupp? Frågorna är många och för att inte sväva ut så kommer vi här 

koncentrera oss på hur ALMI AB går till väga som får representera den statliga sidan av 

finansiärer medan Bankkoncernen Nordea får representera den privata sidan av 

finansieringshjälpen som riktas till företag av mindre karaktär, alltså med färre än 49 

anställda..
103

  

 

3.3 Moral hazard och Adverse selection (Agent teori) 
 

Med den konstruktion ALMI Företagspartner idag har på sina villkorslån presenteras ett 

mycket intressant fenomen, nämligen att ju högre såddfinansieringen är från ALMI:s sida 

desto lägre är incitamenten hos låntagaren att slå mynt av sin ide och verkligen jobba för att få 

igång en tillverkning eller komma till en försäljning av produkten eller tjänsten i fråga. Detta 

beror på avskrivningsfunktionen lånetagaren får på lånen hos ALMI. Om 

finansieringsbehövande företaget misslyckas med sin idé behöver de inte bli 

återbetalningsskyldig utan kan skriva av lånen som då får epitet bidrag, fast först i efterhand. 

Ju större lån som företagaren har tagit desto mer ”tjänar” denne på att inte kommersialisera 

sin tjänst eller produkt. 

 

 Detta blir fallet eftersom återbetalningsplanen är kopplad till omsättningen och som då 

riskerar att väga upp vinsten om den förväntas vara måttlig eller låg. Om ALMI skulle göra 

sina lån till återbetalningsskyldiga för företagaren istället samt koppla dessa till företagens 

vinst skulle detta troligtvis eliminera det fenomen som uppstått
104

. Data visar nämligen på att 

projekt med statlig finansiering under finansieringsfasen gått betydligt sämre än de företag 

med projekt vilka fått in riskkapital från annat håll. Denna studie visar också på att projekt 

med statligt stöd behöll beviljade patent i en mycket sämre utsträckning än affärsidéer som 

fått lån och finansieringshjälp från annat håll. Detta tycks bero på just utformningen av 

villkorslånen då empirin i hög grad kunde anses vara statistiskt säkerhetsställd.
105

 Resultat 

visar härmed på en svag ”push effekt” från statliga finansiärers sida.  

 

Det är naturligtvis ingen överraskning då statliga riskkapitalister aldrig kan bli personligt 

ansvariga för förluster varför det av naturliga skäl inte heller existerar några incitament för de 

anställda som exempelvis jobbar på en statligt ägd finansieringsmyndighet som ALMI. Dessa 

personer kanske många gånger har svårt för att verkligen gå in och driva på låntagaren eller 

den bidragsökande företagaren eftersom de inte är personligt relaterade till det utlånade 

kapitalet. Denna möjlighet till distanstagande mot låntagaren är dåligt just ur denna synvinkel 

att investerarna tappar motivationen att driva på. Dock är den klara fördelen den att 

finansiären just kan ge finansiella medel som skulle vara oerhört svårt att erhålla på privat väg 

(läs banker) då dessa krav för att bli godkänd och kreditvärdig är betydligt hårdare.
106

 

 
Med ovanstående stycke som bakgrund till problemet och vår teori vill vi introducera läsaren 

till begreppen Moral hazard samt Adverse selection. Dessa två begrepp kommer från Agent 

– Principal modellen eller mer känt som Agentteorin. Denna teori kopplar vi samman med 

problemet och vår undersökning genom att Agentteorin beskriver fenomenet ”egenintresse” 

och de dilemman som uppkommer med detta.
107
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Agentteorin använder sig av två aktörer. En agent och en principal
108

. Agenten agerar och 

verkar för principalen. Ex. på ett sådant förhållande kan vara anställd(agent) – chef(principal) 

eller mer relevant för denna uppsats kredittagare/företagare(agent) – kreditgivare/Almi/Bank 

(principal) Det är alltså agenten som ska hållas ansvarig för sina handlingar då denne agerar å 

principalens vägar. Viktigt att förstå och vilket vi vill klargöra med de två olika exemplen på 

agenter och principaler är att den ena inte behöver vara anställd av den andre för att ingå i 

agent – principal förhållandet. Vidare så är förhållandet mellan dessa två mest intressant då en 

informations asymmetri föreligger
109

. Härav går det alldeles utmärkt att applicera denna teori 

på en kreditbedömningsprocess. 

 

Vi lånar en modell från Husted(2007) för att illustrera hur begreppen Moral hazard samt 

Adverse selection förhåller sig till varandra och tillgången på information. 

 

 
 

Figur 7 Informations problem
110

 

 

 
Hur symmetrisk informationen är syftar till huruvida en av parterna (agent – principal) har 

tillgång till annorlunda information än den andre. Vi är dock inte så intresserade av den nedre 

raden där informationen är lika hos båda parter – symmetrisk. Vid en kreditbedömning är 

informationen asymmetrisk och själva akten av att bedöma huruvida en individ ska erhålla 

eller inte erhålla lån/bidrag syftar just till att minska denna asymmetri
111

. 

 

Därför kommer vi koncentrera oss på den övre raden och förklara de två begreppen som skiljs 

åt igenom kronologisk ordning. D.v.s. när de inträffar i tid. 
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Adverse selection – innan en kreditbedömning är avslutad och en överrenskommelse är nådd 

vet inte principalen(ALMI) de sanna intentionerna hos agenten(företagaren som ska låna 

pengar). Detta försöker man givetvis att kringgå med just då djupgående undersökningar om 

företagaren och vad den vill åstadkomma. Med andra ord – en kreditbedömning. Detta är mer 

aktuellt i marknader där principalen inte kan utvärdera agenterna. Begreppet härstammar från 

försäkringsbranschen där en specifik försäkring tilldrog sig mer riskbenägna individer
112

.   

 

Moral hazard – efter en kreditbedömning är avslutad är idealfallet att båda parter har lika 

mycket och all information som finns. Dvs. man befinner sig i rutan längst ner till höger 

”Inget informations problem”. Dock så är det inte alltid så. Företagaren (agenten) kan lära sig 

ny information eller strunta i att fullfölja sina åtaganden
113

. Begreppet är likaså också från 

försäkringsbranschen och beskriver fenomenet då försäkrade individer struntade i att agera 

försiktigt eftersom de nu hade försäkring och kände att de kunde ta större risker
114

.   

 

För att komma till rätta med moral hazard samt adverse selection finns två sätt. Antingen 

avslöja och visa all information eller verka för ett gemensamt mål så det inte finns några skäl 

att undanhålla information från den andre. Liksom Svensson. R, (2006) diskuterat kring skulle 

moral hazard, minimeras om en intermediär av JEREMIE såsom ALMI jobbade mer med 

belöningar eller straff. Detta naturligtvis kopplat till huruvida företaget agerade moraliskt och 

sanningsenligt
115

. Om ALMI dessutom lyckades med att göra ”sin sak – till företagarens sak 
116

” skulle företagaren känna större ansvar,  inte bedra och använda de erhållna medlen till 

personliga ting. Detta är naturligtvis svårt men genom att instifta en god företags kultur skulle 

ALMI verka mot det målet
117

. 

 

För att verka mot adverse selection gäller det naturligtvis att utvärdera en kredittagare så bra 

som möjligt. Nyckelorden här blir då öppenhet och transparens
118

 att sträva mot. Detta är 

också svårt då ALMI ofta bedömer nystartade företag. Dessa har av naturliga skäl inga 

bokslut att uppvisa så det spelar ingen roll hur transparant de är
119

. Den nystartade företagaren 

kommer ha svårare att erhålla medel än vad en etablerad firma har
120

. 
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4. Data 
 

I detta kapitel presenterar vi de data som vi samlat in. Syftet med detta är för att läsaren själv 

skall kunna skapa sig en egen uppfattning då denne kommer till kapitlen Analys och Slutsats. 

Detta för att läsaren skall förstå hur Vi som författare gått till väga då vi jämfört empirin med 

tidigare teorier inom området. Detta ger läsaren möjligheten att komma med egna slutsatser 

samt avgöra och kritisera hur pass starka våra resultat av denna studie är. Vi påbörjar vårt 

datakapitel med presentationen av våra sekundära data eftersom läsaren då erhåller 

information om vad och hur JEREMIE är tänkt att fungera. Sedan avslutats kapitlet med våra 

primära data som kopplar tillbaka till vårt problem. Vilka förutsättningar är för att JEREMIE 

skulle komma att lyckas?  

 

4.1 Sekundär data 
 

Nedan presenteras våra sekundära data. Då det mesta är hämtat från Internet kan det tänkas 

att informationen är inaktuellt med tanke på hur snabbt informationen kan bytas ut och/eller 

ändras på elektronisk väg. Dock med tanke på hur lite information som fanns om JEREMIE 

vid tidpunkten denna uppsats skrevs blev det dock naturligt att välja Internet som huvudsaklig 

källa. Då flödesschemat över JEREMIE kan riskeras att vara obsolet överväger det dess 

medverkan i denna uppsats då läsaren får en mycket bra överblick om hur fonden är tänkt att 

fungera vid eventuell implementering. Data om ALMI´s olika lån finns med för att informera 

om de olika alternativ en JEREMIE fond skulle kunna hjälpa till med.   

4.1.1 J.E.R.E.M.I.E  

 

Kommissionär Danuta Hübner presenterade detta operationella program (OP) i ett samarbete 

med EIB under ett ministermöte i Bryssel den 11 oktober 2005. JEREMIE som vi tidigare 

nämnt står för Joint European REsources for MIcro to medium Enterprises. Programmet togs 

fram för att kunna möta de uppsatta målen från Lissabon Agendan
121

. Tanken med 

programmet är att ge större möjligheter för småföretag att erhålla finansiering samt att få 

krediter vid den vanligtvis så kritiska fasen då företag är på väg att starta upp sin verksamhet. 

JEREMIE ska existera i de regioner som stöds av EU:s strukturfonder, alltså kommer en stor 

majoritet av Europas alla småföretag att kunna erhålla bidrag härur.
122

 Det blir lokala 

intermediärer i respektive region/land som kommer att få finansiella medel ur JEREMIE och 

då slussa dem vidare till de småföretag som dem finner behöriga. Som vi tidigare nämnde var, 

då denna uppsats skrevs, de lokala intermediärerna under upphandling och mycket ovilliga att 

uttala sig om exakt hur JEREMIE skulle komma att fungera.
123

  

 

Bilden nedan är tänkt att visa på ett ungefär hur JEREMIE är tänkt att fungera, detta utifrån 

den information som vi har fått och hur vi tolkat denna; 

 

                                                 
121

 Läs mer om Lissabon Agendan på: [http://ec.europa.eu] 
122

 The Structural Funds in 2005 – seventienth annual report 
123

 Sten-Anders Gustafsson VD Almi Västerbotten 2008-01-25 MYCKET kort telefon intervju 

http://ec.europa.eu/


 42 

 
 

4.1.2 ALMI:s olika finansieringsformer 

 

Nedan följer de olika låneformerna som ALMI erbjuder. Gemensamt för dessa är att ALMI 

AB erbjuder full konfidentiellitet samt att det är låntagarens affärsidé som är den viktigaste 

kuggen i låneansökan, ALMI måste anse att idéen är realistisk och genomförbar. Det är inte 

heller ovanligt att personen som söker finansiering måste ha med en affärsplan som beskriver 

den tänkta verksamheten samt någon form av budget, eller om denne redan har ett företag är 

det viktigt att denne visar upp resultaträkning och balansrapport. ALMI:s lån har också en 

genomgående högre ränta än övriga finansiärers, detta för att kompensera för den höjda risken 

samt att inte störa eller påverka den privata utlåningsmarknaden.
124

    

 

4.1.2.1 Mikrolån  

 

Mikrolån är ett lån som syftar till att hjälpa företag som har ett litet kapitalbehov. Lånets 

maxgräns är 100.000 kr. Ingen medfinansiär behövs och ALMI fokuserar inte så mycket till 

vilka säkerheter som finns utan värderar mest affärsidéen och dess potential. Med mikrolånet 

kan företagaren få hela sitt behov av likvida medel beviljat. Denne får alltså låna 100% av det 

aktuella beloppet och det behöves således inga säkerheter i form av delfinansiering. Räntan är 

högre än vanlig bankränta eftersom ALMI måste kompensera för den höjda risken.
125

 

 

4.1.2.2 Företagslån 

 

Detta lån kan ses som ett vanligt banklån, dock med högre ränta eftersom ALMI lånar ut till 

projekt som kan klassificeras som högriskprojekt. Oftast så samarbetar ALMI med 

låntagarens aktuella bank då de sätter samman lånevillkoren. Normal återbetalningstid för 

denna låneform ligger runt 3 till 5 år. Säkerheten kan garanteras av andelar i företaget 

och/eller borgenär, dock så gäller samma premisser kring företagslånet som övriga lån som 
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ALMI erbjuder, nämligen att det är företagsidén som är avgörande om ett lån beviljas eller 

ej.
126

    

 

4.1.2.3 Innovationslån  

 

Denna låneform riktar sig mot den del låntagare som är i kommersialiseringsfasen av en 

produkt eller tjänst, eller i ett tidigare skede då företagaren (som namnet antyder) vill utveckla 

en innovation. Exempel på användningsområden kan vara patentomkostnader, 

produktframställning eller en marknadsundersökning. Lånebeloppet får inte understiga 50 tkr 

och företagaren kan endast låna upp till 50 % av det totala kapitalbehovet som denne har 

behöver till sin finansiering. Vidare tillkommer olika villkor då lånebeloppet överstiger 300 

tkr, dessa syftar då till att öka säkerheten hos utlåningsparten.
127

  

 

4.1.2.4 Garantier 

 

ALMI erbjuder företag (förutom lån) också så kallade garantier. Dessa är en slags säkerhet 

mot övriga finansiärer som företaget har förpliktelser emot. Ett exempel på användning av 

dessa garantier kan vara att säkerhetsställa företagets checkräkningskredit hos sin bank. Om 

företaget är känsligt för säsongsvariationer kan det vara svårt att erhålla krediter hos en bank 

såvida att företaget inte har någon säkerhet att betalning kan ske på utsatt tid. En garanti löser 

detta då ALMI går in och täcker upp värdet (dock max hälften av det förlorade beloppet). 

ALMI tar istället för ränta ut en avgift för att kompensera för risken. Denna avgift kan variera 

beroende på hur stor risken bedöms vara hos den aktuella garantitagaren.
128

   

 

4.4.2.5 Exportlån- /garantier 

 

Exportlånet delas av ALMI upp i två kategorier. En del fungerar ungefär som en garanti fast 

då inte mot banken utan istället mot den utländska köparen som det aktuella företaget vill 

exportera till. Det är inte ovanligt att ALMI vill ha någon form av säkerhet då det kan röra sig 

om stora summor. Om den svenska exportören inte hinner leverera eller bryter 

överenskommelsen på något annat sätt kan denne bli skyldig att betala någon form av 

straffavgift som man kommit överens om. Det är denna avgift som ALMI går in och ger en så 

kallad motgaranti till. Låneformen syftar till att hjälpa företag som vill kunna utveckla sin 

export till andra länder. Det existerar ingen övre gräns för hur mycket lån som företaget kan 

få beviljat i export-lånet, dock får företaget låna max 90 % av sitt totala behov och får således 

hitta alternativ finansiering för de resterande 10 %. Denna låneform är ett samarbete mellan 

Exportrådet, Svensk Exportkredit, ALMI AB, Exportkreditnämnden och Swefund.
129
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4.2 Primär data 
 

De primära data innehåller intervjuer med ett 30 tal företag samt två intervjuer, en med 

ALMI AB och den andra med banken Nordea. Informationen nedan skall återkopplas med 

huvudproblemet i uppsatsen då den insamlade data visar på behovet för en sådan fond och 

således dess förutsättningar 

 

I den första delen primärdata hade vi tänkt presentera det material vi fått fram genom de 

telefonintervjuer som genomförts. Eftersom datamaterialet bestod av både kvantitativ och 

kvalitativ data samt inte så avancerade frågeformulär ansåg vi att det inte var nödvändigt att 

analysera denna med hjälp av programmet SPSS utan istället med Microsoft Excel. 

Anledningen till detta var för att de kvantitativa data som samlats in har förklarats mycket bra 

med hjälp av följdfrågorna som ställts till respondenten. Vi har därför fått en mycket god och 

objektiv bild av vad respondenterna har velat förmedla under intervjuerna vilket vi alltså har 

sammanställt i diagramform nedan. Eftersom vi delade upp de intervjuade företagen i olika 

regioner har vi därmed också sammanställt den data vi fått fram uppdelade i dessa regioner, 

anledningen till detta var för att läsaren på så sätt skulle få en bättre möjlighet att själv kunna 

jämföra de olika företagen i respektive region med varandra för att på så sätt tydligare kunna 

se vad som skiljer företagen åt respektive vad dessa har gemensamt beroende eller oberoende 

på geografisk lokalisering. Vi vill även passa på att tillägga att vi inte har gjort valet att 

presentera nedanstående data i form av procentsatser eftersom vi finner det ointressant då 

mängden data är för liten för att kunna dra några generella slutsatser om regionerna som 

helhet. Diagrammen nedan kan även lätt bli missvisande och svårtolkade då varje enskild 

stapel i respektive finansierings- utbud/behov inte utgör 100 procent av de tillfrågade 

företagen. Anledningen till varför det är så var för att många av de tillfrågade företagen inte 

hade någon aning om vad vissa av finansieringsformerna betydde och därför heller inte kunde 

uttala sig om utbudet respektive behovet av denna finansieringslösning. Det kan tyckas oklart 

vad vi menar men framgår mycket troligt i nedanstående stycken.    
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4.2.1 Datasammanställning Norrland 

 

 
 

I Norrland intervjuade vi totalt 16 företag vilka hade relativt stor geografisk spridning, dessa 

företag var dels etablerade i regionen Mellersta Norrland men också i Övre Norrland vilka 

alltså är två separata NUTS 2 regioner. I Mellersta Norrland var företagen främst etablerade i 

Östersundsregionen samt efter Norrlands östkust runt Sundsvallsområdet. I Övre Norrland 

intervjuades företag som främst valt att etablera sig längs kusten med Luleå som närmsta 

större stad men även företag med mer udda geografisk lokalisering som exempelvis i närheten 

av Övertorneå. Valet blev därför att slå ihop data från dessa två regioner och istället 

presentera dessa tillsammans vilket fick representera Norrland som helhet.  

 

Det vi tydligt kunde se var att många av företagen ansåg att utbudet av bidrag var för dåligt, 

endast ett av de 16 tillfrågade företagen ansåg att just bidrag fanns i stor utsträckning och inte 

behövde förbättras. Det vi också kunde konstatera var att många av företagen inte hade någon 

uppfattning eller kännedom om vad mikrokrediter, låne-/kreditgarantier och exportkrediter 

var för något. Hälften av de tillfrågade företagen ansåg att det fanns ett relativt bra utbud av 

villkorslån, varpå ett av dessa företag fann att utbudet av denna typ av lån fanns i tillräckligt 

stor grad och således inte behövde utökas. I Norrland var en tydlig trend att uppfattningen 

gick isär beträffande utbudet av riskkapital, både från riskkapitalbolag och affärsänglar. 

Många av de tillfrågade företagen ansåg alltså att det fanns ett visst utbud av riskkapital, dock 

inte så stort som i andra delar av Sverige. Den allmänna uppfattningen var dock att företagen 

hört talas om riskkapital och upplevt att bekanta och goda vänner blivit erbjudna denna form 

av finansiering, inget de alltså själva varit i närheten av att få ta del av.  

 

Något som upplevdes som ett problem i Norrland var att det var svårt att bli beviljad vanliga 

banklån, detta eftersom bankerna ansåg att företagen hade alldeles för lite säkerheter att 

erbjuda. Problem som fler företag upplevde var exempelvis att ”en lokal som kostar fem 

miljoner att bygga endast är värd 500 tkr eftersom den är geografisk felplacerad”. Detta var 

något många av respondenterna ansåg vara en form av diskriminering eftersom en byggnad 

minst borde värderas till det värde som den kostade att uppföra. Vissa av de intervjuade 

företagarna ansåg också att det i Norrland var bättre att inrikta sig på verksamhet där 

maskiner utgjorde en stor del av företagets materiella tillgångar. Maskiner var något som 

lättare gick att flytta och dessa var lika mycket värda i Luleå, Övertorneå eller Kalix som de 
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skulle vara i Ystad eller Malmö. På så sätt var det lättare för företaget att få lån från 

exempelvis banker eftersom maskiner relativt lätt kan avyttras om så skulle behövas varför 

banken också ansåg detta som en högre säkerhet.  

 

 
 

Det är lätt att se att det finns stora behov beträffande finansieringshjälp i Norrland. Samtliga 

av de tillfrågade företagen såg stora behov att utöka de befintliga finansieringsformerna för att 

på så sätt underlätta för nyetableringen av företag i regionen. 10 av de 16 tillfrågade 

småföretagarna ville i större utsträckning se ett ökat utbud av bidrag jämfört med idag. Något 

som även kännetecknade regionen var att många av småföretagarna även ville se högre utbud 

av lån från exempelvis banker och lån samt bidrag från exempelvis finansieringsmyndigheter 

som ALMI. Behovet att förbättra detta var enormt stort, många av respondenterna misstänkte 

att stora delar av regionen helt och hållet skulle komma att avbefolkas om det inte blev lättare 

att få lån och bidrag vilket mycket troligen skulle bli en framtida katastrof för Norrland som 

region. Företagen såg också ett stort behov att mer riskkapital sökte sig till regionen, både i 

form av riskkapitalbolag men också att affärsänglar förhoppningsvis skulle bli allt mer sugna 

på att investera i Norrländska företag. I intervjuerna hävdade många också att det var lika 

säkert att investera i deras företag som var etablerade mer norrut i landet än i företagen i södra 

delarna av Sverige. Export- och mikrokrediter var inte några finansieringsformer som 

företagarna fann stora behov av. Endast ett fåtal av dessa hade kommit i kontakt med den 

typen av finansiering.  

 

Vi kunde se att det fanns ett trängande behov av att förbättra vissa av finansieringsformerna 

för norrländska småföretagare, dessa var framförallt bank- och villkorslån, samt riskkapital 

från affärsänglar och riskkapitalbolag. En tydlig slutsats var även att 

kreditbedömningsprocessen skulle kunna förbättras och utvecklas så att dialogen mellan 

låntagaren och finansiären skulle kunna bli smidigare. 
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4.2.2 Datasammanställning Östra Mellansverige 

 
 

Regionen Östra Mellansverige bestod av 13 intervjuade småföretag. Under 

sammanställningen av datamaterialet framgick klart och tydligt att denna region i likhet med 

norrland ansåg att utbudet av bidrag till stora delar var för dåligt. Endast ett av de tillfrågade 

företagen hade en positiv attityd till bidragsutbudet, de övriga var mer negativa till utbudet av 

denna finansieringsform. Cirka hälften av de tillfrågade företagen hade ingen aning om vad 

mikrokrediter var och kunde därför heller inte uttala sig om detta, de företag som visste var 

det var ansåg dock att det fanns ett mycket dåligt utbud av denna finansieringsform och de såg 

gärna att utbudet i framtiden skulle förbättras. I intervjuerna framgick även att många av 

företagarna kände sig malplacerade och inte riktigt visste vart de skulle vända sig då det 

gällde finansieringslösningar. Uttryck som ”det är som en djungel” och ”det är som att leta 

efter en nål i en höstack” framkom om vartannat då intervjuerna ägde rum. Många visste dock 

om och hade god kännedom om att det fanns ett relativt gott utbud av olika 

finansieringslösningar. Det som under intervjuerna framkom vara svårt och problematiskt för 

dagens småföretagare var att veta exakt vart de skulle vända sig för att träffa på detta kapital. 

Fem av de tretton företagarna ansåg att det fanns ett relativt gott utbud av banklån, lika stor 

andel fann också ett bra utbud beträffande andra former av lån som exempelvis ”villkorslån” 

från ALMI, dock kunde kreditbedömningsprocessen i hög grad bli bättre och mer effektiv. 

Även låne-/kreditgarantier var en avlägsen finansieringsform som småföretagarna tyckte var 

svår att få kontakt med, detsamma gällde exportkrediter (som för övrigt många företag inte 

ens kände till).  

 

Under intervjuerna såg vi dock en liten ljusning beträffande småföretagarnas attityder till 

riskkapitalbolag och affärsänglar. Relativt många av de tillfrågade var positivt inställda till 

detta och ansåg att det i alla fall fanns ett utbud av dessa finansieringsformer, kanske inte så 

stort, men det fanns ändå vilket de i alla fall hade hört talas om genom nära bekanta, andra 

egenföretagare eller arbetskollegor.  
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Då vi kom in på hur behovet i regionen såg ut var det ingen tvekan om att företagen hade 

liknande uppfattning. Nästan samtliga av de tillfrågade företagen ansåg att bidragen till 

småföretagare borde bli fler. Även då vi ställde frågor beträffande behovet av mikrokrediter 

och ”andra lån och krediter ” och ”låne-/kreditgarantier” såg vi att det fanns ett trängande 

behov av att utöka dessa låneformer, företagarna tyckte helt enkelt inte att utbud och 

efterfrågan gick hand i hand. Även fast de tillfrågade i ett tidigare skede ansett att det fanns ett 

relativt gott utbud av riskkapitalbolag och affärsänglar menade merparten av respondenterna 

ändå att behovet i regionen var så pass stort varför möjligtvis dialogen mellan företaget och 

finansiären till stora delar behövde förbättras. Med tanke på att många företag i regionen inte 

sysslade med export av varor och tjänster fanns det inte heller så stort behov av 

exportkrediter. Endast fyra av de tillfrågade företagen uttalade sig om detta, dessa företag såg 

ett trängande behov av att utöka denna finansieringsform om det någon gång i framtiden 

skulle bli aktuellt att expandera verksamheten och arbeta med kunder utanför Sveriges 

gränser.  

4.2.3 Datasammanställning Stockholm 

 

 
I stockholmsregionen intervjuades totalt sju småföretagare. Lite drygt hälften av de tillfrågade 

företagen ansåg att bidrag fanns i mycket liten grad eller inte alls. Många av småföretagarna 

ansåg att utbudet av bidrag var mycket begränsat i regionen vilket de byggde på egna tidigare 
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erfarenheter och den motgång de haft då de själva försökt söka finansieringshjälp i form av 

bidrag. Endast två av de tillfrågade företagarna såg bidragsutbudet som något positivt och 

som inte alls behövde förbättras. Mikrokrediter visste knappt respondenterna vad det var för 

något, hälften av de tillfrågade hade endast hört talas om finansieringsformen men aldrig varit 

i behov av att själva ansöka om den. De som ändå svarade på frågan ifråga tyckte att utbudet 

var alldeles för dåligt och att fler aktörer borde erbjuda denna finansieringslösning till 

nystartade företag. Två av de åtta tillfrågade företagen såg ett relativt gott utbud av denna 

finansieringsform men ansåg att den kunde förbättras ytterligare för att tillgodose de behov 

som finns. Beträffande frågan om hur utbudet av ”andra lån eller krediter” såg ut fick vi 

snabbt en fingervisning om att denna typ av finansieringslösning behöver utökas. Fler än 

hälften av företagarna tryckte på detta och förklarade (många gånger mycket ingående) om 

hur problematiskt detta har blivit.  

 

Många av de tillfrågade kände sig för övrigt lite smått ”diskriminerade” av banker och 

liknande aktörer då de vände sig till dessa för finansieringshjälp av verksamheten. Svar som 

”man känner sig ovälkommen”, ”det är för svårt att få låna pengar” och ”de borde istället 

underlätta för företag i tidiga skeden” var citat som många gånger dök upp under intervjuerna. 

Företagarna ansåg det helt enkelt för svårt att få ett helt vanligt banklån. Däremot ansåg de att 

det i relativt hög utsträckning fanns ett gott utbud av villkorslån som exempelvis från ALMI 

företagspartner. Många ansåg också att det var lättare att få låna pengar från ALMI istället för 

på en bank. ALMI ”ställde inte alls samma krav som en bank skulle ha gjort” och ”lånelöftet 

är i princip klart samma dag som man kontaktar ALMI” var citat som i hög grad dök upp och 

som också sammanfattade den allmänna uppfattningen i Stockholms region. Låne-

/kreditgarantier var inte vanligt förekommande och endast tre av de åtta tillfrågade 

företagarna kände till finansieringsformen. De som valde att uttala sig om denna 

finansieringsform ansåg dock att utbudet var på tok för dåligt och behövde förbättras.  

 

Annan uppfattning var det då frågan berörde riskkapital, både med och utan affärsänglar i 

fokus. Drygt hälften av de tillfrågade företagarna hade en positiv syn på finansieringsformen 

och också varit i kontakt med den ett flertal gånger tidigare. Under intervjuerna dök meningar 

likt dessa upp under ett flertal tillfällen; ”jag ska ha ett möte med ett riskkapitalbolag nu till 

veckan” och ”jag har faktiskt kontakt med ett flertal affärsänglar som är intresserade av att gå 

in med pengar i verksamheten”. Drygt hälften av företagarna ansåg dock att det fanns ett 

dåligt utbud av just affärsänglar, de hade visserligen varit i kontakt med dessa personer sedan 

tidigare men ville framhålla att det borde bli lättare att få kontakt med dessa personer istället 

för som det vanligtvis var nu, ”bara på fester och speciella högtider” som många valde att 

uttrycka sig. Exportkrediter var det ingen av de tillfrågade som kunde uttala sig om eftersom 

de inte hade någon som helst kontakt med denna finansieringsform. 
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Beträffande behovet av olika finansieringsformer var det lätt att se ett tydligt samband bland 

de tillfrågade småföretagarna. Nästan samtliga respondenter ansåg att det fanns ett mycket 

stort behov av att utöka samtliga finansieringsformer. Endast en av dem som ingick i studien 

tyckte att bidrag i högre utsträckning skulle avvecklas eller kanske erbjudas i någon annan 

sorts form än som det i nuläget var, endast bestående av likvida medel. Personens förslag var 

istället att företagare som väljer att starta egen firma lättare skulle kunna få kontakt med 

personer (business coaches) och bli erbjuden hjälp på så sätt istället. ”Bidrag är något som i 

för hög grad missbrukas av dem som lyckas få det beviljat, är man tvungen att som 

egenföretagare söka sig till bidrag för att överleva har man ingenting i branschen att göra” var 

personens samlade uppfattning om finansieringsformen. De övriga tillfrågade ansåg att det i 

större utsträckning borde erbjudas bidrag åt dem som tar risken att starta eget företag. Om inte 

nya företag startas och lyckas växa sig stora var den allmänna uppfattningen att Sverige i 

framtiden kommer få det mycket svårt att profilera sig internationellt. ”Vi kan inte enbart 

förlita oss på Volvo, IKEA och H&M, nya företag behövs för att vi ska klara den allt större 

globala konkurrensen och just därför borde småföretagare/egenföretagare i högre grad 

prioriteras beträffande finansieringshjälp” som en av respondenterna valde att uttrycka sig.  

 

Även fast de flesta tillfrågade ansett att utbudet av villkorslån från exempelvis ALMI var bra 

svarade merparten ändå att behovet är så pass stort i regionen att det till och med behöver 

utökas. Många ansåg att fler aktörer borde erbjuda denna form av finansieringshjälp och inte 

bara större, statligt ägda, finansieringsmyndigheter som ALMI och Nutek.  

 

4.3 Summering av intervju med Anders Harryson, ALMI  
 

ALMI AB tittar på en mängd olika variabler när de kreditbedömer ett företag. Om bokslut 

finns att tillgå så tittar de givetvis på det och försöker då också utläsa någonting ur 

nyckeltalen som presenteras. Det viktigaste, vilket bör läggas mest fokus på var dock 

personen ifråga som Anders såg det. Han ansåg också att det va mycket viktigt att fokusera på 

vilken typ av affärsidé personen/personerna har samt vilken inställning och drivkraft som 

företagaren har. Ovanstående variabler tillsammans med en bra affärsplan var mycket 

nödvändigt enligt Anders om lån/bidrag överhuvudtaget skulle kunna tänkas beviljas. 

Harryson hade personligen den uppfattningen att ju mer erfarenhet han ackumulerat under 

åren av kreditbedömningar har genomfört desto bättre blev han på att göra avvägningar och 
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bedöma dessa blivande företagare. Erfarenheten var således inte helt oviktig när det kom till 

dessa bedömningar ”… det knepiga är i många fall att… läsa mellan raderna…”
130

. Gränsen 

som EU satt upp för utlåning till nystartade företag låg på max 25 anställda. Hade företaget 

fler anställda än så fick de vända sig till banken eller annan alternativ finansiering.  

Granskningen av kreditansökningarna skedde i regel av en person på ALMI AB, dock kunde 

personen alltid få hjälp av övriga kollegor på kontoret. Det var inte heller ovanligt att de 

kunde skicka e-mail till kollegor på ALMI som jobbade på andra kontor runtom i landet om 

det var en affärsidé som var lite mer avancerad/teknisk och de därför behövde be om råd och 

tips. Om det gällde större belopp som skulle godkännas gick beslutet även genom styrelsen 

och då togs det slutliga beslutet av den verkställande direktören.  

 

Utlåningen till företag gick i vågor. Vissa år var det mer medan ALMI valde att ”hålla igen” 

på sin utlåning under vissa perioder, mycket beroende på konjunkturen men det behövde inte 

nödvändigtvis följa denna eftersom ALMI blev tilldelade pengar av moderbolaget varje år 

vilka skötte ”huvud lånestocken”. Denna lånestock var sammanlagt på ca 4 miljarder SEK 

varpå ALMI (moderbolaget) fördelade dessa avsatta medel på ALMI:s olika kontor vilka är 

utspridda över i stort sett hela Sverige. Om dessa tillgångar började tryta blev det mindre 

pengar tillgängligt för utlåning. Anders berättade vidare att de försökte sikta på att ha en så 

bred lånestock till företagen som möjligt. Detta för att kunna öka säkerheten och minska 

riskerna. Om lånestocken var liten och smal, dvs. mycket utlåning koncentrerade till ett litet 

antal företag blev ALMI som myndighet mer känslig, detta eftersom om något av företagen 

skulle gå i konkurs skulle det kännas betydligt mer än om lånestocken var fördelade på ett 

större och ”bredare” antal företag. ALMI AB fick i regel inga säkerheter vid utlåning utan 

kompenserar denna ökade risk med högre utlåningsränta. Harryson berättade att det ofta var 

bankerna som fick de bästa säkerheterna i företagen och att ALMI AB fick det som ”var 

över”. Dessa säkerheter var många gånger företagsinteckningar som väldigt ofta inte var 

värda någonting alls.  

 

Johan: -”okej… så att det ni egentligen får in pengar på är räntan ?” 

Anders: -”ja”  

Johan: -”intäkter från lånen”  

Anders: -”ja … och då gäller det ju att vi hanterar krediterna så att det täcker förlusterna” 

Johan: -”ja precis” 

Anders: - ”… vi har ju ett, ett litet avkastning krav på två procent för att täcka… kan säga 

kostnader kring, kring verksamheten”
131

 

  

 

ALMI AB sysslar mest med utlåning till företag. Det mest vanliga är villkorslån som de 

erbjuder som komplement till vanliga banklån. Dessa lån kan kallas ”mjuka” lån eftersom 

villkoren i dessa ofta kan förhandlas fram vilket främst sker då det handlar om 

återbetalningstid, alltså när företaget ifråga kan börja betala tillbaka lånen. Ett annat slags lån 

som erbjöds var olika garantier vilket är precis vad det låter att vara. ALMI går då in och 

garanterar att företaget kan uppfylla t ex en viss kvot av mängd producerad vara. ALMI AB 

har förutom olika typer av finansiering riktad till företag också ett företagscentrum som 

hjälper människor med de första förberedelserna att starta upp sina företag, detta innebär tips 

till utformning av affärsplan, budget uppställningar, utveckling av affärsidé osv. Denna del av 

verksamheten låg (då detta skrevs) vid nyföretagarcentrum vid gamla I20 området och var en 
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separat del av ALMI AB. Här informerar ALMI också om de tillvägagångssätt som företagare 

kan använda sig av då de är i behov av att lånapengar, då både beträffande från banker och 

från ALMI själva. Beträffande JEREMIE så hade Anders bara hört talas om den och visste 

inte alltför mycket eftersom det hela var så pass nystartat; 

”… nej jag vet inte alls, det här är ju bara min privata, det här är ju ingen Almi åsikt … det 

är inte riktigt klart här än tror jag… ja man ska ha med privata riskvilliga i det här, också 

ska man ha nån som håller i det, jag vet inte hur det blir här, det håller på diskuteras… ALMI 

är ju intresserad av att vara med i det här, alltså ALMI tror ju på det…därför försöker man 

hitta lösningar ute på olika landsändar här och, och sy ihop nått…”
132

  

 

4.4 Summering av intervju med Johan Dieckhoff, Nordea  
 

I intervjun med Johan Dieckhoff framkom det att Nordea som bank använder sig av lite andra 

former av variabler då de utvärderar småföretag jämfört med vad exempelvis ALMI 

Företagspartner använder sig av. Enligt Johan måste en bank sätta säkerheten i fokus i första 

hand, ingenting får alltså äventyra detta eftersom det skulle vara emot en banks 

grundläggande principer, lagar och förordningar. Den största andelen kunder ansåg Johan 

utgöras av män vilka startat företag som befinner sig i en mycket tidig fas av verksamheten, 

den s.k. uppstartsfasen. Johan kunde inte med säkerhet uttala sig om hur fördelningen av 

kunder såg ut på andra bankkontor men han trodde att den kunde se någorlunda likadan ut, 

alltså mestadels medelålders män.  

 

De kunder som kontaktar banken beträffande finansieringshjälp beprövas individuellt, varje 

företag är på så sätt unikt och behandlas på olika sätt varför banken inte har några direkt 

uttalade riktlinjer att följa beträffande krav från företagarens sida avseende information om 

företaget ifråga. Är det exempelvis ett transportföretag kan banken många gånger vara mer 

intresserad av en sorts specifik information jämfört med om företaget ifråga sysslar med 

någon annan typ av verksamhet som exempelvis konsultrelaterade tjänster. I dessa fall tittar 

banken närmare på andra typer av faktorer eftersom de dessa gånger kan vara mer 

intresserade av att få fram en annan form av informationsunderlag för att kunna fatta rätt 

beslut. Då en kreditansökan skall behandlas sker detta vanligtvis genom att en delegation 

sammanträder inom banken och tillsammans fattar ett beslut om företaget ifråga bör beviljas 

kredit eller inte, detta kallas vanligtvis för en ”kreditdelegation” och brukar äga rum två 

gånger i veckan.  

 

För att banken skall kunna vara till så mycket hjälp som möjligt för företagaren i fråga hjälper 

de också till med förmedling av kontakter och nyckfulla organisationer. Nordea som bank 

brukar exempelvis rekommendera företag att kontakta extern expertis (vanligtvis 

Nyföretagarcentrum) som i regel finns etablerade på rad olika platser runtom i Stockholms 

region, närmare bestämt ett kontor i nästan varje kommun. Nyföretagarcentrum är en stiftelse 

vilka finns utspridda i stora delar av Sverige, stiftelsen är näringslivsdriven och har som mål 

att förbättra framväxten av livskraftiga företag som satsar på en mer ”entreprenöriell” 

inriktning.
133

 Nordea som bank brukar också rekommendera företagen som ansöker om lån att 

kontakta ALMI eftersom de använder sig av en något annorlunda utvärderingsprocess än vad 

banker vanligtvis gör. 
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Beslut som tas om ett företag skall bli beviljad lån eller inte får varje enskild beslutsfattare 

avgöra. Det är alltså i allra högsta grad en person som avgör företagets öde, alltså om kredit 

skall beviljas eller inte. Under vissa omständigheter (precis som hos ALMI) fattas besluten 

ibland tillsammans med andra kreditbedömare, detta kan exempelvis ha att göra med speciella 

omständigheter då kreditbedömaren själv inte är så pass kunnig om företagets 

verksamhetsområde och därför tar hjälp av andra för att fatta ett korrekt beslut. Johan ansåg 

att utvärderingsprocessen idag fungerar mycket bra och han hade inga synpunkter på hur detta 

i framtiden kunde förbättras.  

 

Beträffande om företag ibland ges uppskov med återbetalning (pga. av en negativ trend i 

kassaflödet exempelvis) avgörs detta från fall till fall enligt Johan. Banken tittar först närmare 

på vad ”tappet” tycks kunna bero på och fattar därefter beslut om kundens i framtiden skall 

beviljas lån eller inte. En vanlig återbetalningsplan för kunden är i vanliga fall kopplad till det 

som krediten avser, handlar det exempelvis om en fastighet ser återbetalningen ut på ett sätt, 

handlar det om en tjänstebil ser den ut på ett annat. Det är alltså på samma sätt som Johan 

tidigare förklarade, det avgörs från fall till fall. Nordeas personal har i sig inte rätt till någon 

bonus eller höjd lön pga. de finansiellt stöttade företagens produkter och tjänster i ett senare 

skede kommersialiseras och når framgång på marknaden, detta skulle inte fungera enligt 

Johan eftersom det skulle bli svårt att avgöra hur mycket av bankens ekonomiska stöd som 

bidragit till företagets framgång.  

    

Nordea har olika sorters krediter som de erbjuder och presenterar för företagen, som med allt 

annat skräddarsys detta för att just passa varje enskilt företag. Några av de vanligare 

låneformerna som Nordea erbjuder kunden är exempelvis, krediter via Nordea finans, 

checkkrediter och reverslån. För att ett företag skall bli beviljat lån/kredit måste de vanligtvis 

visa upp någon sorts ekonomisk trygghet, detta bygger i de flesta fall enbart på objektiva data 

och det är i regel väldigt sällan så att banken beviljar kredit utifrån en subjektiv synvinkel, 

däremot en blandning mellan de båda hör till vanligheterna då beslut skall fattas. Banken ser i 

regel många gånger på det material som de får presenterat för sig, därefter fattar de beslut om 

företaget kan klara av ett ”engagemang” gentemot banken ifråga. 

 

Börjar det visa sig att företaget får dålig återbetalningsförmåga och en kris börjar skönjas 

kontaktar vanligtvis banken kunden för ett mer djupgående personligt möte. Det är då viktigt 

att höra vad kunden har att säga om situationen ifråga och vad dennes problem tros bero på. 

Banken fattar beslut därefter, alltså om relationen skall fortskrida eller avbrytas. Något som är 

vanligt är att vissa delar eller hela krediten läggs om till ett lån som istället amorteras under en 

viss bestämd framtid. Denna tid är något som åter igen bestäms från fall till fall, banken måste 

ta hänsyn till det belopp det handlar om och bestämma en amorteringstid som är hanterbar 

utifrån kundens situation. Vill det sig riktigt illa tvingas banken i extremfall realisera de 

säkerheter som kunden har ställt inför engagemanget vilket är mindre nöjsamt enligt Johan. 
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5 Analys 
 

Nedan följer vår analys vilken är ett försök till att förstå våra data med hjälp av våra teorier. 

Likt teori kapitlet är detta kapitel indelat i två stora huvudrubriker så strukturen från 

Teorikapitlet behålles. Kapitlet börjar med en analys om ett finansieringsgap (5.1 

Finansierings problematiken) och två modeller har av författarna konstruerats. Vidare följer 

(5.2 Utvärderingsprocessen) där en djupgående analys om mötet mellan människor kan ses. 

Detta är just kreditbedömningen eller som vad vi författare kallar i denna uppsats – kritiska 

punkten. 

 

5.1 Finansieringsproblematiken 
 

Det är tydligt att det föreligger en ”informationsasymmetri” när vi studerar våra data. Så som 

våra teorier förklarar så är den informationsasymmetrin en realitet och utgör just ett finansiellt 

gap mellan kreditgivare och låntagare. Det var som vi redan tidigt i arbetet nämnde 

MacMillan rapporten som först visade på detta skifte i tillgång på information som råder på 

marknaden
134

. Dock är det ganska naturligt när vi ser till vilka aktörerna är. Professionella 

kreditgivare som representerar olika finansiella institutioner har en naturligt högre 

medvetandegrad än vad låntagare har, detta eftersom de vanligtvis arbetar med sådana frågor 

och förväntas därför givetvis kunna och ge råd i dessa situationer.  

 

Företagare och kanske i ännu högre utsträckning nystartade företag kan givetvis inte antas 

vara annat än lekmän när det gäller vetskap och kännedom om möjligheter till bidrag och 

olika finansieringsformer. Ett fint exempel på detta är en av respondenterna i våra data som 

insett vilken ”informationsasymmetri” som faktiskt föreligger på marknaden och därför 

anställt en ”extra” person som enbart jobbar med frågor beträffande bidrag och 

finansieringslösningar för företaget ifråga. På så vis har denne företagare i en mycket större 

utsträckning tillgodogjort sig olika sorters bidrag samt sett till att företagens lån är de mest 

fördelaktiga som praktiskt taget går att få på marknaden.  

 

Detta finansiella gap råder dock inte enbart mellan kreditgivare och låntagare i en ensidig 

riktning. Då tidigare teorier såsom MacMillan rapporten förklarat det finansiella gapet som 

enbart ett skifte i tillgång till relevant information hos kreditgivare till låntagare så kan vi från 

våra data utläsa att det i ett senare skede (bedömningsprocessen) råder en störning åt det andra 

hållet, alltså från låntagare till kreditgivare.  

 

Därför väljer vi att nedan presentera en modell av denna ”inre och yttre 

informationsassymetri” så att det på så vis om möjligt blir lättare att förstå vad vi menar: 
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Modell konstruerad av författarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående modell
135

 kombinerar tidigare observationer med de observationer vi gjort i 

detta arbete och som behandlar det skifte som råder idag men som också inför en dimension 

till, nämligen den inre som kan ses som ett komplement till den yttre. Med ”yttre” menar vi 

den allmänna informationen som finns runtomkring oss i samhället och som gemene man har 

att tillgå. För att bättre skydda oss mot missförstånd vill vi förtydliga att det handlar om 

information om finansieringsmöjligheter för ny-/företagare som det handlar om. Det är just 

denna typ av allmänna information som våra tidigare teorier behandlar. Den visar alltså på en 

asymmetri i vetskapen om alla finansieringsmöjligheter som finns. Vi väljer i vår modell att 

sammanfatta sådana variabler som vetskap, förmåga att ta till sig information, vilja att söka 

efter informationen etc., detta sammanfattningsvis i en variabel som vi gärna benämner 

”tillgång till information”. Givetvis kan vi anta att de element som utgör denna variabel kan 

skifta gravt mellan olika aktörer/individer, men även om det är en källa för vidare studier så 

koncentrerar vi oss på verkligheten i stora drag.  

 

Den inre informationsasymmetrin är vårt bidrag till modellen, den kommer här av våra 

insamlade data. Här handlar det inte om allmän kunskap som är att nå för alla utan istället 

privat kunskap hos en enskild individ. Det är i kreditbedömningsprocessen som denna tvåvägs 

informationsasymmetri blir påtagligt tydlig. Kreditgivaren besitter mer kunskap vad gäller 

kriterier för att kunna ge lån/bidrag. Denne vet dock väldigt lite om låntagaren som vill 

inbringa resurser i just olika former av lån eller bidrag. Låntagaren är å andra sidan mindre 

medveten om de olika former av bidrag/kredit-låneaktörer som existerar på marknaden, detta 

pga. av sin ”lekmanna-status” (här antar vi då att det är en person som inte sysslat med sådana 

frågor tidigare, detta eftersom större delen av nystartade företag inte kan förväntas ha jobbat 

som kreditbedömare på bank eller liknande i ett tidigare skede i livet). Dock vet denna person 

mera om sina intentioner med sitt företagande och huruvida dennes likviditet ser ut i 

framtiden. Häri ligger vår observation om det yttre och inre finansiella gapet.  
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Modell konstruerad av författarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående modell
136

 ligger till grunden för tidigare presenterad modell och hör på så vis 

ihop med denna. Dock kan man tänka sig ovanstående modell som en ”sprängskiss” av vår 

cirkel modell. 

 

När Harrysson
137

 på ALMI pratar om vilken fördel just erfarenhet är när det kommer till 

kreditbedömning blir det också en slags bekräftelse på att den yttre asymmetristörningen 

stämmer. Just pga. möjligheten som kreditbedömaren har att bli ”erfaren” visar på att detta 

”informationsskifte” är möjligt, alltså att sättet som vi utbyter information med varandra kan 

förändras i takt med att vi människor får allt mer erfarenhet ju mer vi jobbar/sätter oss in i en 

viss typ av frågor. Samtidigt så kan vi ana att denna informationsansamling hos 

kreditbedömare som dels då utgör ”tillgången på information” samt också något som 

Harryson kallar för ”förmåga att läsa mellan raderna”, alltså ett slags kunnande att anskaffa 

information leder till större chans att göra en korrekt bedömning, eller med andra ord, minska 

den inre informationsasymmetrin. Likadant kan förhållandet tänkas vara omvänt. Större 

förmåga att anskaffa information hos låntagare, vilket kan tolkas in i samma begrepp som 

ovan – erfarenhet - leder till minskad informationsasymmetri eller då också som det heter i 

våra tidigare presenterade teorier - finansiellt gap.  

 

Vid införandet av en ny lånefond i Sverige (läs JEREMIE) skulle det möjligtvis kunna bidra 

till en ökning av den yttre informationsstörningen som råder. Det blir mer fakta som 

kreditbedömare förväntas assimilera medan låntagare och lekmän inte kan förväntas ta åt sig 

denna nya information i samma utsträckning som professionella aktörer på marknaden. Det 

finns idag redan ett stort antal finansieringskällor och former i Sverige och det är förmodligen 

redan svårt som det är att hålla reda på dessa. En överhängande andel data som vi samlat in 

bekräftar detta, alltså att det svenska samhället idag mer och mer börjar gå över till en näst 

intill byråkratisk stil med olika papper och formulär som skall fyllas i för att 

finansieringshjälp skall kunna erhållas. Dock är det svårt att utsäga någonting om huruvida 

denna informationsasymmetri skulle ha en negativ effekt på företag i uppstart- och såddfasen 

av dess verksamhetsår. För att ta reda på detta skulle vi istället ha behövt genomföra en studie 
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med två kontrollgrupper av nystartade företag, där ena parten haft insynen och förståelsen för 

alla de olika finansieringsmöjligheter det finns, och motsatt, då den andra gruppen helt 

noviser och ovetande om allt vad bidrag och lånevillkor heter. Därför väljer vi nu att enbart 

bekräfta att våra data indikerar på att denna störning/skifte finns och aktar oss för allt mer 

precisa utsagor om vilken effekt den kan tänkas ha på andel lyckade uppstarter hos ett givet 

antal nystartade företag i en viss population.   

 

Det som vi fastnade för och fann intressant med detta område är om en ny fond i Sverige 

verkligen med fördel bör introduceras eller om det i större utsträckning borde forskas mer 

inom området för att fonden i högre grad skall kunna anses vara till fördel för de inblandade 

parterna, alltså finansiärer och lån-/bidragstagare. En fond som skall rikta sig till att hjälpa 

företag i tidiga skeden då de startar upp verksamheten behöver givetvis nå ut med information 

om hur företagarna ifråga går till väga för att få ta del av denna finansieringshjälp.  

 

Det finansiella gapet är viktigt att belysa utifrån att de inblandade aktörerna (finansiärerna och 

lån-/bidragstagarna) bör ha tillgång till samma sorts information och vara lika mycket insatta 

för att inte problem och missförstånd skall uppstå. Det finansiella gapet är på så sätt negativt 

då det gäller kommunikationen mellan småföretag och bank, eller småföretag och en statlig 

finansieringsmyndighet som exempelvis ALMI Företagspartner AB. Under intervjun med 

Johan Dieckhoff
138

 från Nordea framkom det att många av de kunder som vänder sig till 

banken angående finansieringshjälp blir mycket besvikna om inte lån beviljas. Dessa kunder 

känner ofta att banken ställer för höga krav på deras företag ifråga eftersom de är tvungna att 

presentera bokslut och andra former av bevis för hur företaget mår finansiellt sätt och hur 

framtiden ser ut etc
139

. Detta skiljer sig markant från då en privatperson går till banken för att 

låna pengar till att köpa bostad, då räcker det i princip att personen i fråga har ett 

anställningsbevis från sin arbetsgivare. Det finansiella gap som uppstår i detta fall har 

troligtvis att göra med den lilla förståelse och kunskap företagaren har för banken och vice 

versa vilket är svårt att komma ifrån, eller snarare sätt omöjligt att komma ifrån. 

 

5.2 Utvärderingsprocessen (Kreditbedömningen) 

 
Största fokus som vi vill lägga på denna uppsats är just skillnaden mellan människor och hur 

den påverkar nystartade småföretagare att erhålla lån eller bidragshjälp, härav också koppla 

det till viljan av att underlätta för lån/kredittagare som JEREMIE initiativet vill uppnå. När 

denna uppsats skrevs var det som sagt ännu inte klart hur denna nya fond skulle administreras 

och drivas, det fanns då bara riktlinjer och önskemål från EU-kommissionen och de påtänkta 

intermediärerna. ALMI AB låg under denna tidpunkt i förhandling med just dessa frågor och 

på så vis kan vi i denna uppsats inte presentera exakta förfaranden om de olika 

intermediärerna (och då ALMI AB som mest aktuell eftersom våra data härrör just från dem). 

Därför kommer vi i högre grad resonera mer hypotetiskt kring de olika effekter en ny fond 

skulle kunna innebära, just då utifrån olika scenarion som vi själva anser kan tänkas bli 

rimliga i framtiden.  

 

Om JEREMIE och ALMI kommer överens om att ingå ett samarbete blir den mest uppenbara 

effekten ett tillskott av riskvilligt lånekapital som ALMI vill kalla det. Enkelt uttryckt så får 
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ALMI en större lånestock att bevilja krediter ifrån. Dock så kan det vara orimligt och 

osannolikt att JEREMIE helt sonika bara skänker pengar till ALMI (och för den delen de 

övriga intermediärer som är under upphandling ex Norrlandsfonden, Vinnova etc.), dessa 

resurser kommer med all sannolikhet innebära en mängd olika villkor. När vi nu inte är säkra 

vad dessa olika villkor kommer att innebära vill vi att läsaren uppmärksammar detta och ser 

följande mera som en diskussion kring potentiella möjligheter och hur det inverkar på mötet 

mellan kreditbedömare och låntagare.  

 

När företagare i såddfasen söker riskkapital hos ALMI AB så blir det till syvende och sist 

bedömda av en kreditgivare, dvs. ett personligt möte på tu man hand mellan de två olika 

aktörerna
140

. Tidigare teorier framlagda i denna uppsats visar på endast tre lyckade 

kombinationer av personlighetstyper där ett lyckat beslut kommer att fattas. Vi syftar på 

Landströms passning av bedömningspassformen hos den aktuelle kreditgivaren samt 

affärssituationen hos företagaren. Det ger bara en tredjedel av de sammanvägda olika beslut 

som är optimala
141

. Om vi antar att ALMI AB (eller annan motsvarande statlig 

finansieringsmyndighet) får tillgång till ytterligare resurser så kan detta komma att innebära 

att dessa finansieringsmyndigheter kan bli mer villiga att diskutera och utvärdera fler 

kreditsökande nyföretagare. Söktrycket kommer garanterat även bli högre eftersom företagare 

i som i högre utsträckning får nys om att EU-medel går att söka också kommer att passa på att 

söka dessa. Trots detta så kommer troligtvis inte andelen lyckade och optimala beslut av totalt 

antal processerade företag att öka eftersom utvärderingstekniken fortfarande kommer att vara 

densamma. Liksom problemet med moral hazard och adverse selection
142

. Då är det 

fortfarande möjligt att använda Landströms teorier om affärsbedömningspassformen där bra 

avslag - bra tvekan - bra godkännande ger oss våra tre optimala beslut i en given situation. På 

så vis ökar självklart antalet nyföretagande rent numeriskt men inte genom mer effektiva 

beslutsformer eller bättre utvärderingstekniker utan just genom större resurser. När antalet 

lyckade beslut (med detta resonemang) ligger kvar på samma nivå procentuellt sett måste vi 

också anta att de dåliga besluten kommer att kunna utgöra en lika stor del av summan av alla 

tagna beslut.  

 

Med Danuta Hübners ord i baktanke och syftet med JEREMIE (att öka stödet till företagare i 

såddfasen med mera finansiering tillgänglig) så kommer detta onekligen att lyckas. Ökade 

resurser ger ökade anslag hos kreditgivare som i sin tur ger ökade möjligheter till lån/bidrag 

till företagare. Det är här den svåra frågan kommer in om huruvida JEREMIES lånefond 

kommer vara ”öronmärkt” för vissa operationer eller om statliga finansieringsmyndigheter så 

som ALMI AB kan använda dessa extra resurser till alla deras olika låneformer men då 

kanske med speciella restriktioner. Exempel på sådana restriktioner skulle kunna vara; (medel 

tagna från JEREMIE skall exempelvis uppfylla vissa kvoter) - viss ålder - viss kön - viss 

regional spridning och så vidare. Något som verkar troligt är dock att JEREMIE inte bara 

kommer att kasta ut pengar utan någon som helst kontroll och feedback på vad pengarna 

används till, EU-kommissionen kommer med största sannolikhet vilja att rapporter 

regelbundet sammanställs, att utvärderingar genomförs med jämna mellanrum samt att 

liknande operationer om vartannat presenteras för kommissionen. Med ett visst kontrollbehov 

(givetvis här hypotetiskt resonerat) så uppkommer naturligtvis frågan om huruvida JEREMIE 

kommer att försöka gå in och kontrollera respektive intermediärs utvärderingsmetod. Det är 

här som det verkligen blir möjligt att skönja initiativet JEREMIE, om huruvida det kommer 
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att vara en effektivitets strävande medel eller om målet från EU:s sida handlar om att öka 

andelen nystartade företag. 

Det är således hur ivrigt och hårt JEREMIE kommer att involvera sig i själva interaktionen 

mellan kreditgivare och lånetagare som till slut kommer att ge oss ett smakprov på vilka 

intentioner som fonden egentligen har. Tidigare teorier presenterade kring utvärdering av 

lånetagare och deras uppsåt med respektive affärsidé visar på ett mycket svårt 

forskningsområde. De teorier som finns att tillgå är just precis bara teorier och inget som kan 

”huggas i sten”. Modellerna som vi använder är givetvis gravt förenklade och kan inte alls 

spegla världens mångfalt flera variabler och på så vis skall man tolka dessa med detta i 

baktanke. Dock gäller detta för alla modeller. En modell syftar just till att på ett överskådligt 

sätt (är just då ofta en förenklad bild av verkligheten) förklara eller visa på samband inom ett 

visst specifikt område
143

. Frågan är då vilken balansen skall vara mellan verklighet och 

modell. Den kan inte vara för enkel – även om den då blir lättförståelig så kommer den i all 

sin enkelhet säkerligen generalisera bort en mängd olika variabler som också kan vara viktiga 

att ta hänsyn till, likadant tvärtom. En för komplex modell och det kommer onekligen att bli 

svårare att tyda den samt att erhålla ett resultat vid en viss input.  

 

De teorier och modeller som vi har valt att använda i denna uppsats har vi gjort eftersom 

dessa visar på den mängd olika kombinationer som uppstår när de två olika aktörerna kan ses 

som individer (vilket de också är i grund och botten)
144

. Även om man visserligen kan tänka 

sig personlighetstyper som ligger mellan de typer som Landström känner som arketyper inom 

detta område så tjänar det inte våra intressen att hitta åt dessa och förklara dem. Istället visar 

denna mängd på just svårigheten som ligger i detta område - att kategorisera människor för att 

kunna erhålla en god matchning och på så viss skörda ett optimalt resultat mellan bedömare 

och låntagare. Sannerligen så vore det bästa för kreditgivare och låntagare om man kunde 

”stämma av” de två personlighetstyper så att man undvek att sätta multi-fokuserad vs. uni-

fokuserad eller satisfierare mot maximerare i informationsanvändning
145

. På så vis skulle 

dessa två komplexa individer åtminstone ha matchat EN variabel mot varandra och minskat 

risken för missförstånd som annars skulle ha resulterat i ett icke optimalt beslut. När Harryson 

talar om ”att läsa mellan raderna” så tolkar vi som författare det som erfarenhet. Denna 

erfarenhet av tidigare möten med individer leder möjligtvis honom till en ”justering” av sin 

egen personlighet. Erfarna kreditbedömare kan förstå och tolka andra individer ur ett bredare 

perspektiv. Med detta menar vi att det ger mer frihetsgrader att röra sig inom tidigare 

modeller med det enkla argumentet att med mer erfarenhet så är man en mer komplex och 

svårdefinierad individ. Det blir ”svårare” att placera in personer med längre tid i yrket (och 

livet i stort för den delen) eftersom de kan flyta emellan dessa fördefinierade arketyper.     

 

Att forska inom detta område som berör personer och deras personligheter är således lite 

kontroversiellt då en övertro på modeller kan leda till förenklade och helt felaktiga slutsatser. 

Många individer skulle också kanske tveka kring ämnet och vilken koppling det har till 

ekonomi. Vi som författare anser dock att individer utgör ett samhälle och interaktion mellan 

dessa kan därför kallas för marknad, samtal, umgänge, lek, arbete, utbildning och så vidare. 

Med lite fantasi kan man faktiskt se spår av ekonomi i alla ovanstående. Så studien av 

människors personliga drag är därför till största gagn inom studier av ekonomi anser vi. 
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Det finns två läger inom ekonomin som har skilda syn på ekonomi som vetenskapligt område. 

Precis som vi introducerat dem tidigare så har klassiskt övertygade ekonomer en tro och 

synsätt på ekonomi som ett ämne som kan och ska liknas vid de naturvetenskapliga 

områdena. Härav skulle klassiska ekonomer tveka vid sådana variabler som våra modeller 

behandlar, eftersom det inte går att räkna ut ett bästa sätt utan man kommer fram till sin 

lösning genom jämförelser och resonemang kring en individs subjektiva värderingar. Dock 

ska vi inte direkt hoppa till det österrikiska synsättet kring ekonomi när det handlar om ”svår-

kvantifierbara-data” för att tolka och förstå dessa. Även klassiska ekonomer
146

 erkänner den 

mängd variabler som existerar inom en marknad och på så vis också ett osäkerhetsmoment 

vid uträkningar kring dessa. Vi kan säga att personer från den österrikiska skolan går steget 

längre i sitt resonemang när de kommer fram till att det inte går att räkna
147

 ut hur en marknad 

kommer att agera eftersom den i minsta beståndsdel består av enskilda individer
148

. Dessa 

med så vitt skilda behov och önskemål att man endast kan förstå hur den enskilda individen 

agerar genom att just precis studera den enskilda individen. Då är vi också tillbaka kring 

resonemanget kring modeller och hur de kan avspegla verkligheten eller inte, fast här då på 

ämnet ekonomi och hur vi ska behandla det i stort.  

 

Vi har genom observation av våra data och teorier kring kreditbedömningsprocessen kommit 

fram till att en delad syn från de båda skolorna skulle fungera bäst ur ett förståelseperspektiv. 

När en företagare befinner sig i såddfasen av ett företag finns ingen historia att titta tillbaka 

på, inget har producerats, köpts, sålts, avskrivits och så vidare. Det finns med andra ord inga 

nyckeltal för en kreditbedömare att jämföra mot andra företagare i samma bransch. Det är här 

våra modeller fungerar som bäst. De behandlar en individs subjektiva värderingar och det är 

just det samtalet mellan låntagare och kreditgivare syftar till. Bidrag och lån ges bara i det fall 

som kreditgivaren känner sig trygg med, personer som har ”sunda” värderingar
149

. En 

utvärdering av låntagare som enbart gick på tidigare historia - objektiva data (de är objektiva 

eftersom de inte har egna värderingar) skulle göra det mycket svårt för företag i sådd och 

nystartfasen att erhålla lån just eftersom de inte har någon historia
150

.  

 

Tvärtom gäller det motsatta. Att gå på subjektiva data från en person vid ett samtal bör spela 

en oerhört mycket mindre roll när objektiva data finns att tillgå. Detta eftersom objektiva data 

inte riskeras att bli misstolkad i lika hög grad som en persons värderingar och mål. Även om 

vissa nyckeltal kan manipuleras genom diverse kreativa bokförings åtgärder så får man sätta 

sin tilltro till dem grundat på under hur lång tidsperiod de existerat. Vi anser att svårigheten 

med att bedöma en person från deras egna ord är lång större än vad denne person har presterat 

under en viss tid och som finns på papper
151

. En åsikt som också delas av Bruns, V (2008)  

Bokslut, nyckeltal, examen, rekommendationer osv. En kombination av samtal (subjektiva 

data) och ovan nämnda underlag (objektiva data) måste ge den största riskminimeringen. I 

samtalet ligger både svårigheten kring personlighets differenser mellan kreditgivare och 

låntagare samt också det inre finansiella gapet som vi tidigare diskuterat. Greens modell
152

 

visar på den svårighet som föreligger då olika information finns att tillgå vid olika tidpunkter 

(faser av ett företag)  
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5.3 Moral hazard och Adverse selection (Agent teori) 
 

Om vi tittar på kreditbedömningsprocessen från agentteorins perspektiv kan vi förklara en del 

om varför det kommer att bli svårt för en fond som JEREMIE att lyckas. Först kan vi se att 

båda ALMI och företagaren kan ses som både agent och principal då båda besitter omvänd 

informations asymmetri om varandra
153

. Se våra modeller i avsnitt 5.1 Analysen för vidare 

diskussion kring dessa. Dock ligger det i en bedömningssituations natur att medel kommer 

föras från principalen till agenten som då ska jobba för att betala igen dessa med ränta. Härav 

blir ALMI principal och företagaren agenten som sitter med informationen om sig själv – 

företaget samt vilka intentioner denne har
154

. 

 

Så vid en kredit bedömning kommer vi alltid befinna oss i den asymmetriska raden i 

modellen
155

 på sidan 36. Så om vi tittar på Landströms personlighets modeller och antar att vi 

hittar den bästa möjliga kombinationen mellan två individer
156

, så kommer vi ha minimerat 

risken för adverse selection. Med andra ord vi får en god kreditbedömning och ALMI har haft 

möjlighet till god insikt i företaget och dess intentioner. Då flyttar vi oss bara till rutan för 

Moral hazard vilken träder i kraft då informationen är asymmetrisk (företagaren känner 

fortfarande till mer än ALMI) men informationen är komplett
157

. På så vis kan en principal 

såsom ALMI aldrig helt gardera sig från problemet som Moral hazard medför
158

. 

 

ALMI kommer alltid ha dessa problem kring moral hazard och adverse selection då deras 

syfte är just att finnas till för dessa individer. Företagare går till ALMI för att låna pengar då 

banken säger nej för risken är för hög. Detta är definitionen på adverse selection
159

. Häri 

ligger en del av problemet med huruvida JEREMIE kommer överbrygga det finansiella gapet 

vid en ev. uppstart av fonden. ALMI får mestadels företagare som inte kan erbjuda lika bra 

säkerheter och därmed innebär en större risk
160

. På så vis har ALMI ett otacksamt klientel att 

jobba med från början och med ALMI´s låneformer så är risken stor för problem med viljan 

att återbetala lånen(Moral hazard ) 

 

Liksom Bruns, V. och Fletcher, M. (2008) diskuterar i sin artikel kan vi endast hålla med om 

att incitamenten för företagare att låna pengar är större då risken för projektet i fråga är stort. 

Om risken är låg investerar en företagare hellre sina egna pengar i projektet. Detta är bättre då 

företagaren inte behöver betala ränta och på så vis minska sin egen avkastning. På så vis 

bidrar detta till problemet med adverse selection
161

.  
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6 Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att informera om JEREMIE samt att studera om huruvida en ny 

sådan EU-fond skulle öka möjligheterna för finansiellt stöd för småföretagare. För att göra det 

har vi samlat in data från småföretagare om hur de gick tillväga beträffande hinder, 

framgångar och svårigheter som de stött på när de sökt startkapital från kreditgivare, detta 

eftersom vi ville ha deras syn på hur de såg på låneansökningsprocessen.  

 

Våra data visar på stort missnöje kring respondenterna. Företagarna anser att det är svårt att 

erhålla information om alla de olika låneformer som existerar. Vi har hittat teorier som stöder 

denna observation som kallas för det finansiella gapet och som syftar till den obalans som 

råder kring just denna information. Vidare har vi expanderat och modifierat den teorin till att 

särskilja denna informations asymmetri till att både innefatta ett yttre och ett inre finansiellt 

gap. Författarna har kunnat göra så eftersom vi inte bara samlat in data från småföretagare 

utan också kreditgivarna och då därigenom erhållit ett tudelat synsätt. Uppsatsen diskuterar 

vidare kring svårigheterna med utvärdering av dessa låntagare från just kreditgivarens sida 

eftersom det är här JEREMIE var tänkt att implementeras. Vi introducerar läsaren till två 

olika synsätt på ekonomi – den österrikiska skolan samt den klassiska skolan. Utifrån 

resonemang kring dessa två skilda uppfattningar gör vi läsaren uppmärksam på det svåra 

arbete som ligger bakom en kreditutvärdering. Med modeller lånade från Landström visar vi 

på den mängd olika resultat som kan komma ifrån ett sådant möte mellan två individer, och 

att bara ett fåtal kombinationer av dessa personligheter kan leda till ett optimalt beslut
162

.  

 

Att koppla det till det möjliga införandet av en ny fond har varit den röda tråden i detta arbete. 

Våra resultat kring dessa resonemang visar på att JEREMIE skulle kunna lyckas om den bara 

ämnar till att öka finansieringsmöjligheterna för företagare i sådd och nystartfasen. Dock 

reserverar vi oss mot huruvida effektivt detta kommer att ske då vi men stöd i tidigare 

resonemang ser svårigheter att ”effektivisera” en beslutsprocess som bygger på de subjektiva 

värderingarna hos en enskild individ
163

. Erfarenheten är det som vi kan se det enda som kan 

leda till större antal lyckade beslut och detta är svårt att utbilda sig till. Således finner vi att 

om JEREMIE initiativet kommer överens med sina intermediärer så kommer vi att erhålla en 

ökning av antal beviljade krediter, och givet att JEREMIE väljer att INTE påverka sina 

intermediärer så kommer samma andel företag att lyckas men också samma andel 

misslyckade nystarter kommer att kvarstå. Dock är detta ett nödvändigt ont, då vi som 

författare inte ser någon ”optimal lösning” på huruvida man kan sänka denna andel beviljade 

krediter till företag som inte lyckas eller motsatt, hur sänka andelen felaktiga avslag som inte 

ges till företag som skulle ha lyckats. Om JEREMIE fonden skulle komma med speciella 

instruktioner om kreditgivning och då försöka påverka intermediärerna i sin kreditbedömning 

anser vi att man ej heller kan förvänta sig att det skulle bli bättre i fråga om andelen lyckade 

företags-uppstarter.  

 

Detta just pga. av att vi med stöd från våra teorier kan säga att inga instruktioner eller policys 

i världen skulle kunna ändra eller påverka olika personers (kreditbedömare) sätt att interagera 

med respektive individ
164

. Visst är det möjligt att JEREMIE kommer med instruktioner om 

huruvida andel data skall vara objektiv/subjektiv vid olika beslutsprocesser. Dock så syftar 

just fonden till att öka andelen nystartade företag och dessa har inga objektiva data att gå på. 
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Så kontrollen från JEREMIE (om det nu skulle bli någon fond och hur stor den då blir) kan 

aldrig överbrygga de lokala intermediärernas subjektiva uppfattning av en viss person. Det är 

en del av kreditbedömningen som aldrig försvinner. 

 

För att öka andelen lyckade kreditbedömningar bör intermediärerna få större frihet eftersom 

det kan anses rimligt att de har lokal kännedom om de olika marknader som existerar i 

respektive land, och detta gör dem mer kvalificerade att bedöma om just en person ska få 

kapital eller inte. Förändring mot tidigare bör då vara en insikt i huruvida man påverkas av sin 

egen aktuella bakgrund och vilken typ av person samt hur stort utslag detta kan få. En 

kreditbedömare borde (för att öka andelen lyckade kreditbeslut) få utbildning i hur processen 

på bästa tänkbara sätt bör gå till beträffande bedömning av företag som söker finansiella 

medel.  

 

Om än även i just den klassiska skolan för att kunna sortera fram rätt sorts information, dvs. 

titta på rätta nyckeltal och övriga kvantifierbara resultat som är mer aktuella än andra, då 

också i den österrikiska skolan med subjektiva tolkningar och vilken effekt dessa har på ett 

beslut. Här kommer beslutsstilsmodellen in av Landström m.fl. . Vetskapen om dessa två 

olika angreppssätt och hur olika resultat de kan leda till kan tänkas leda till en större insikt 

och en mer mogen attityd hos en tjänsteman som arbetar inom kreditbranschen. Då skulle ett 

initiativ som JEREMIE fonden inte bara öka andelen nystartade företag utan också kunna 

göra det på ett mer effektivt sätt. Dock ligger inte det hos fonden i fråga som vi redan kommit 

fram till utan mer om en vilja hos de olika intermediärerna att själva förbättra sin effektivitet. 

Detta kan komma av två sätt, genom erfarenhet (svårt att erhålla) samt utbildning (kan anses 

vara lättare att erhålla). Härav kommer också vår slutsats att hur pass bra JEREMIE än skulle 

kunna implementeras i Sverige så är det ändå i slutändan den 3d kreditbedömningen som styr 

om kredit beviljas eller inte
165

. Mötet mellan människor och deras personliga moral
166

 kan 

inga operationella program från EU förändra, allt de kan bidra med är riktlinjer och ökade 

anslag (här just då i form av ett OP som JEREMIE). Även om riktlinjerna är väldigt hårt 

dragna och de finansiella intermediärerna inte har någon möjlighet att vara flexibla så är det 

ändå de som gör bedömningen. Extremfallet är – bevilja alla krediter vilket skulle vara väldigt 

lätt att utvärdera (alla får pengar), sämre i form av vilken samhällsnytta man uppnår som just 

JEREMIE strävar efter. 

 

För att summera denna diskussion och då svara på vårt problem har vi som författare kommit 

fram till att det självklart skulle vara positivt med utökad möjlighet till kapital för 

småföretagare. Våra data visar tydligt på ett stort behov av kapital i såddfasen för företagen. 

Frågan är då bara hur man bäst ska ge utökad möjlighet till riskkapital. Ett JEREMIE initiativ 

skulle onekligen tillföra mer kapital genom utökad lånestock för berörd intermediär (här 

ALMI). Dock ska vi inte likställa mer medel som utökad möjlighet. Företagen som avser söka 

lån/bidrag hos ex. ALMI och andra statliga finansieringsmyndigheter måste passera nålsögat 

– alltså en kreditbedömning innan lån kan ges. Så att säga att en fond som JEREMIE kommer 

att överbrygga det finansiella gapet blir då bara halva sanningen.  

 

Då vi som författare likställde detta fenomen med begreppet informationsasymmetri så ser vi 

varför JEREMIE aldrig kan överbrygga ett sådant ”gap” med enbart utökat lånemedel. För att 

lyckas med det måste man också jobba med mer och med mer öppen information om just hur 

företag kan låna pengar
167

. Detta tror vi förbättrar kreditbedömningsprocessen och ökar 
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chanserna till ett optimalt beslut då företagare får mer insikt i hur de ska gå tillväga vid ett 

möte med en kreditutvärderare. Detta kan vara enkla saker som en god förberedelse – rätt 

intryck – rätt attityd – rätt ”säljsnack” av sin affärsidé. På andra sidan står utvärderaren och 

detsamma gäller denne. Vetskap om Landströms modeller samt insikt i hur egen erfarenhet 

påverkar ett beslut.  

 

Vi vill till denna avslutande diskussion lyfta fram ett par punkter vilka blickar tillbaka till vårt 

syfte och tillhörande problemformulering i denna uppsats; 

  

 Behovet beträffande finansieringsmöjligheter för småföretagare kan vi bara konstatera 

att det fortfarande är stort varför det i allra högsta grad också behöver förbättras
168

. 

Den finansiella krisen världen idag står inför innebär i ännu högre utsträckning 

svårigheter för småföretagare att få låna pengar, om ingenting görs kommer troligtvis 

sysselsättningen i Sverige och många andra delar av världen sjunka drastiskt de 

kommande åren framöver. Tydligt är att företag som klarat sig igenom den första 

fasen, s.k. såddfasen, har lättare att få låna pengar jämfört med företag som inte har 

några bokslut alternativt andra bevis att visa upp för kreditgivaren ifråga
169

.   

 

 Ett finansiellt gap förekommer fortfarande mellan kreditgivare och låntagare. Detta är 

mycket svårt att komma ifrån men kan givetvis förbättras avsevärt genom att en ny 

EU-fond implementeras i Sverige. I dagens samhälle när den finansiella krisen är ett 

faktum är det extra viktigt att små aktörer får tillgång till kapital så att de inte tvingas 

avveckla verksamheten
170

. Eftersom banker är mer restriktiva beträffande att låna ut 

pengar
171

, behövs givetvis andra alternativ dit småföretagare kan vända sig varför 

pengar från EU helt klart vore ett bra alternativ.  

 

 Många problem kan givetvis uppstå då det gäller kreditbedömning av småföretag. Att 

människor många gånger kan ha svårt att förstå och lita på varandra känner säkerligen 

många till, saknas denna personkemi kan det på så sätt resultera i att mötet de 

sinsemellan inte går som det var tänkt
172

.  

 

 Ett EU-program likt JEREMIE tror vi även skulle kunna innebära både positivt och 

negativt för kreditgivare i stora drag. Om vi tar ALMI till ex. Vi har tidigare diskuterat 

kring de stora problemen såsom ALMI har med moral hazard samt adverse selection. 

Om en ny fond introduceras med mer medel att låna ut så minskar risken för ALMI 

eftersom man helt enkelt lägger risken hos JEREMIE istället. Dock så kommer inte 

problemen med moral hazard samt adverse selection försvinna
173

. En extern fond 

minskar bara risken att förlora sina egna medel. 
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7. Erfarenheter 
 

Som författare till denna uppsats måste vi säga att resan har varit lärorik och spännande trots 

att den många gånger har inneburit tveksamma diskussioner om huruvida det är rätt att en 

fond med pengar från EU skall införas i Sverige och med allt vad det innebär, särskilt med 

fokus på samhällets invånare som i slutändan skulle vara de som får betala kalaset. I grund 

och botten är det ju som sagt vi skattebetalare som skulle förse fonden med pengar, om detta 

skall användas för att finansiera mindre (kanske till och med rent av oseriösa) företag känns 

det som om att ett JEREMIE initiativ inte är helt självklart. Det handlar hela tiden om att väga 

för och nackdelar med varandra, självklart är det viktigt att småföretagare får tillgång till 

kapital för att finansiera dess verksamheter, men samtidigt är det också viktigt att det kapital 

som betalas ut till företag i form av lån och bidrag också kommer till sin fulla rätt och 

används på bästa möjliga sätt.  

 

Vi har insett att det alltid kommer att finnas en viss osäkerhet beträffande då vi människor 

knyter nya kontakter med varandra, osäkerheten och då främst då det handlar om att kunna 

lita på varandra tycks bli än viktigare för oss då vi också blandar in pengar i bilden. Då det 

handlar om finansiering är det inte svårt att förstå att en kreditgivare vill känna säkerhet då det 

handlar om att bevilja kapital till en sökande, ett bra exempel på det är givetvis ett bokslut 

som kreditgivaren kan granska för att se hur det sökande företaget mår rent ekonomiskt sett.  

 

Oavsett om det handlar om en fond som JEREMIE eller någon annan motsvarande fond 

(exempelvis EU:s övriga strukturfonder) så är det oerhört viktigt att fondens grundpelare från 

en tidig början är stabila så att det längre fram i tiden inte uppstår komplikationer och 

oklarheter om vad som egentligen gäller, villkoren bör vara lika för alla sökande, oavsett om 

det handlar om att presentera bokslut eller inte. Helt klart är dock att den finansiella kris vi nu 

fått en smak av skördar sina offer, en hel del företag tvingas lämna in konkursansökan vilket 

helt klart skulle kunna motverkas om de istället kunde vända sig till en statlig 

finansieringsmyndighet som är mer villiga att låna ut pengar istället för exempelvis bankerna.    
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7.1 Förslag på vidare forskning 
 

Som förslag på vidare studier skulle vi kunna rekommendera att se närmare på hur småföretag 

får hjälp att finansiera sina verksamheter då sämre tider råder, hur de går till väga för att 

lyckas få låna pengar, ge förslag på vad som skulle kunna fungera bättre i kreditprocessen, 

alternativt se om banker och andra finansiärer rent ut sagt drar in sina krediter p.g.a. bristande 

förtroende under sämre tider? Som det är nu verkar även större företag få problem med att 

finansiera sina verksamheter vilket är oroväckande med tanke på hur många jobb dessa 

företag erbjuder. 

 

Just mötet mellan människor är något vi gärna också skulle se vidare studier på. På samma 

sätt som att vissa människor är duktiga säljare tror vi att vissa av oss även är mer duktiga än 

andra då det handlar om att anskaffa kapital till sina företag ifråga. Vad kan detta bero på? 

Handlar det enbart om att ha rätt sorts social begåvning, besitta rätt sorts ordförråd eller 

handlar det mer om att kunna bygga upp rätt sorts förtroende hos andra människor?  

 

Vidare skulle det också vara intressant att se och jämföra hur företag skiljer sig/liknar 

varandra beroende på vilken typ av finansieringshjälp dessa har fått. Är det ett bra bokslut 

som i längden är ett bevis på att företaget fortsättningsvis kommer lyckas prestera goda 

resultat eller handlar det mer om att företagaren rent ut sagt besitter rätt sorts social 

kompetens och affärsidé för att företaget i framtiden kommer att lyckas prestera ett bra och 

tillfredsställande resultat i kreditgivarens ögon? 
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Appendix 
 

Intervju med Johan Dieckhoff, Nordea, 2008-03-06 
 

 

1. Generellt sett, vem/vilka är det som kontaktar Er beträffande finansiellt stöd – ålder, 

kön, typ av företagande, utbildning osv. I vilken fas befinner sig dessa företag 

vanligtvis – sådd, uppstart eller tillväxt/expansionsfasen?  

 

SVAR: Svårt att säga, det är alla typer av företagare, såväl män som kvinnor. Med en viss 

övervikt mot företagare av manligt kön som är i uppstartsfasen. Detta är dock en personlig 

reflektion utifrån den verklighet i vilken jag verkar.  

 

 

2. Hur många ansökningar får Ni per år av företag som ansöker om finansiella medel – 

lokalt, regionalt och nationellt? 

 

SVAR: Vet ej. Jag har ingen sådan statistik att tillgå.  

 

 

3. Hur utvärderar Ni företag som söker finansiella medel? 

 

SVAR: Det görs en individuell prövning utifrån det material som varje företagare kan 

presentera. 

 

4. Vem utvärderar dessa företag? 

 

SVAR: Det görs av den rådgivare som tar emot ärendet, antingen på ett lokalt kontor eller 

med hjälp av en handläggare på vårt kundcenter i Eskilstuna. Detta beroende på i vilken fas 

bolaget är och hur stort det är.  

 

5. Hur ser vanligtvis den personens bakgrund ut (har personen ifråga någon 

specialkunskap beträffande företaget som ansöker)? 

 

SVAR: De personer som arbetar med att ta hand om företagskunderna har en bred kunskap 

om det vi kan erbjuda våra kunder och vad i vårt sortiment som kan passa för varje enskild 

kund, detta avgörs utifrån varje företags unika behov. Vi har inga anställda på kontoren som 

uttalat är specialiserade på att ta hand om företag ur olika branscher.  

 

6. Hur ser banken Nordea ut som organisationen som godkänner eller ger avslag på en 

förfrågan från ett företag? Är det någon kommitté som sammanträder eller fattas 

beslut om finansiella medel av endast en person? 

 

SVAR: Då det rör sig om kreditgivning fattas besluten av en kreditdelegation där flera 

personer ingår, tillsammans med den kundansvarige.  

 

7. Om JA på ovanstående fråga, alltså att flera personer på banken är inblandade för att 

fatta beslut, är det då genom ett vanligt möte eller tas dessa frågor upp under vissa 

tidpunkter (en gång i veckan/månaden)? 
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SVAR: Delegationen sammanträder vanligtvis 2ggr/vecka.  

 

8. Har ni fall där konsulter hyrs in för att fatta vissa beslut beträffande 

finansieringsfrågor eller sköts allt genom de lokala kontoren? 

 

SVAR: Samtliga krediter inom ett visst intervall handläggs på det kundansvariga 

kontoret. 

 

9. Förekommer det att ni som bank tipsar företag och hjälper dem att få kontakt med 

“business coachers”? (alltså personer som tar ett mer personligt ansvar och hjälper 

företaget med ex. utformning av affärsplan, lättare budgetuppställningar osv.)  

 

SVAR: Vi rekommenderar samtliga företagare som står i begreppet att bilda bolag att ta 

kontakt med extern expertis, detta kan exempelvis vara Nyföretagarcentrum.   

 

10. Hur styrs utvärderingar beträffande företag, hur mycket egna initiativ kan utvärderaren 

ta och hur strikt ”mall” måste den personen följa?  

 

SVAR: Besluten fattas individuellt beroende på den information som bolaget ifråga kan 

presentera för banken. Tanken med att kreditbesluten inte fattas av en enskild 

person genomsyrar också ambitionen att ha en samsyn på kreditbedömningen.   
 

11. Hur lätt eller svårt har Ni att frångå detta regelverk, dvs. hur stort utrymme för 

individuell initiativförmåga och beslutsfattande? 

 

SVAR: Svårt att säga, då varje ärende behandlas individuellt. 

 

12. Är det någonting som Ni personligen (eller något som diskuterats i organisationen i 

stort eller på lokal nivå) har önskemål om att ändra på i fråga om utvärderingsstruktur 

beträffande företagen som söker finansiella medel?  

 

– Om JA, hur ser detta förändringsarbete ut i organisationen?  

 

– Vem/Vilka kan ta initiativ till förändring och hur ser beslutsprocessen ut för att 

ändra utvärderingsarbetet av företagen? 

 

SVAR: Nej 

 

13. Samarbetar ni med andra aktörer på lånemarknaden? (ALMI, inkubatorer, övriga 

riskkapitalister?) Om JA, hur ser detta samarbete ut?  

 

SVAR: Av ovanstående är ALMI den organisation som vi oftast samarbetar med, vi har 

även ett samarbete med Nyföretagarcentrum Jobs and Society.  

 

14. Kan dessa aktörer påverka Nordea ifråga om uppskov vid återbetalning, tex vid ett 

likviditetstapp (en negativ trend i kassaflödet) hos företagaren i fråga, kan ex ALMI 

Företagspartner agera som språkrör och vädja att uppskov bör ges? Om möjligt, i hur 

stor grad kan övriga aktörer påverka, måste det alltid finnas ekonomisk säkerhet, eller 
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kan Nordea ta hänsyn till tredjepart, tex ett investmentbolag som också har intressen i 

företaget i fråga eller en mycket nära anhörig/vän? 

 

SVAR: Återigen blir detta en fråga som får avgöras ifrån fall till fall, beroende på vad 

tappet beror på etcetera.  

 

15. Hur ser återbetalningsplanen ut? Vad är den kopplad till? Omsättning, vinst eller båda 

två, eller något annat, exempelvis vanlig ränta och amortering? 

 

SVAR: Återbetalningsplanen är kopplad till det som krediten avser, det är t.ex. skillnad 

på en fastighet och en tjänstebil.   

 

16. Har ni coacher/anställda på banken som har chans till bonus, genom att de finansiellt 

stöttade företagens produkter/tjänster kommersialiseras, alltså att dess 

affärsidéer/innovationer når framgång på marknaden?  

 

SVAR: Nej det har vi inte.  

 

17. Har ni olika typer av låneformer som passar olika företag, eller skräddarsys alla lån på 

plats till den aktuella situationen? 

 

SVAR: Det finns olika sorters krediter beroende på vad varje företag behöver. Dock kan 

dessa kombineras utifrån vad som passar varje företag bäst. Exempelvis, krediter via 

Nordea finans, checkkredit, reverslån etcetera.  

 

18. Hur stor del av er totala utlåning satsas på småföretag i såddfasen? Dvs. där ingen 

tidigare ekonomisk data finns att tillgå, (objektiva data såsom nyckeltal, soliditet, 

räntabilitet, kassaflöden osv.)? Har ni fall där utvärderingen bygger helt och hållet på 

den subjektiva bedömningen av personen i fråga? Händer detta överhuvudtaget? 

 

SVAR: Detta kan förekomma men det beror på vilken typ av material som kan 

presenteras och om vi finner det troligt att verksamheten kommer klara av sitt 

engagemang gentemot oss som kreditgivare. Därefter så undersöker vi vilka säkerheter 

som kan ställas för engagemanget.  

 

 

19. Vilka är de första åtgärderna som vidtas då företaget börjar visa dålig 

återbetalningsförmåga och en kris kan skönjas. Bjuds företagaren in till ett samtal eller 

drar man in dennes checkkredit direkt utan förvarning? Vem tar beslut om sådant?  

 

SVAR: Om det som i detta fallet gäller en checkkredit som ej kan återbetalas är det 

vanligen som så att vi från banken kontaktar kunden för att se hur denne ser på den 

uppkomna situationen. Utifrån detta fattar vi ett beslut. Vanligen läggs delar eller hela 

krediten om till ett lån som sedan får amorteras i den takt som bedöms som hanterbar. I 

sista hand tvingas vi realisera de säkerheter som kunden har ställt för engagemanget.   

 

20. Har Nordea vissa ”mallar” som avgör när en kredit ska dras in, tex. när soliditeten 

understiger en viss procent, samt hur lätt/svårt kan den kreditbedömaren på banken 

frångå dessa? Finns det utrymme för personlig kreativitet? 
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SVAR: Det finns inga mallar så strikta mallar som ett soliditetsmått. Det skall ha gått 

tämligen långt innan beslut om indragen kredit fattas.  

 
Intervjuguide JEREMIE 

 
Introduktion 

Ringer från Sweco EuroFutures. Anledning är att vi har fått i uppdrag från en myndighet som 

heter NUTEK och arbetar med näringslivsutveckling i Sverige, samt ALMI, att genomföra 

åtta studier i Sverige.  

 

Studierna ska belysa utbudet och behovet av finansiella lösningar för små och medelstora 

företag. Bakgrunden är att man håller på och diskuterar bildandet av en ny fond i Sverige för 

att kunna utnyttja EU-pengar till direkta investeringar i företag i form av t ex ägarkapital eller 

lån. Fonden skulle ha en budget på ca 1 miljard. Vore tacksamma om ni skulle kunna tänka er 

att svara några frågor kring hur ni ser på behovet av kompletterande finansieringslösningar på 

marknaden för SMF och era erfarenheter av olika finansieringsformer.  

 
Aktör Inriktning 
ALMI Företagarlån, Mikrolån, Innovationslån (villkor), garantier, export 

Innovationsbron I samma hus som ALMI. ALMI, Innovationsbron och länsstyrelsen har lagt alla 

pengar till innovationsverksamhet i en pott och tar sammanvägda beslut om 

ärenden. Även produktutvecklingsmedel från NUTEK.  

Rendera Riskkapitalbolag som ägs av Innovationsbron. Tidiga första riskkapitalsatningar, 

0,5-2 mnkr. 10-12 företag per år.  

LST 33:1 går till allra tidigaste skedena och i samarbeta med innovationsbron och almi.  

ITEKSA Riskkapitalbolag som ägs av innovationsbron, industrifonen och SAAB gruppen. 

Industrifonden har centraliserad alla beslut. Gör få investeringar i regionen.  

Änglanätverk Har viss funktionalitet. En person i Linköping håller ihop nätverket och de tittar på 

investeringar. De som ligger bakom är någon bank och innovationsbron. 
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Namn på intervjupersonen:  

 

Län:  

 

Ort:  

 

1. BAKGRUNDSFAKTA 

 
När bildades bolaget?  
Antal anställda  
Ungefärlig omsättning  
Verksamhetsinriktning  

 

 

2. KÄNNEDOM OCH ANVÄNDNING AV EXTERNA MEDEL  

A. Vilka finansiärer känner Du till/har Du använt? (t ex ALMI, banker, innovationsbron, 

riskkapitalbolag, affärsänglar, osv) 

B. Vilken typ av finansiering har det varit tal om? (t ex lån, krediter, ägarkapital, osv) 

C. I vilken fas och i vilket syfte har företaget tagit in externa medel? (t ex investerat i 

maskiner för att utöka verksamheten, osv.)?  

 

 Finansiärer Typ av finansiering 

Försådd/Sådd (skriv in de olika 

finansiärerna) 

(skriv in vilken finansieringstyp/er) 

Uppstart (skriv in de olika 

finansiärerna) 

(skriv in vilken finansieringstyp/er) 

Tillväxt/Expansion (skriv in de olika 

finansiärerna) 

(skriv in vilken finansieringstyp/er) 

 

Kommentarer i klartext:  
 

 

 

3. BEHOV AV FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR SMF 

 

Anser Du att finansieringsmöjligheter för SMF i regionen är tillräckliga? (markera med X)  

 
Inte alls I liten grad I ganska stor grad I stor grad 
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Kommentar i klartext:  
 

(Fråga 4 och 5 besvaras om man inte angivit alternativet ”i stor grad” på fråga 3 ovan) 

 

4. I vilken grad anser Du att finns tillgång (dvs utbudet) till finansiering vid olika 

tillväxtfaser för SMF? (A-kolumnen i tabellen nedan) 

 

5. I vilka tillväxtfaser anser Du att det är angeläget med en bättre tillgång till 

finansiering för SMF (dvs att det finns ett större behov/större efterfrågan av finansiering än 

det finns tillgång till finansiering, dvs utbudet av finansiering)? (B-kolumnen i tabellen 

nedan) 

 

 

 Inte alls I liten grad I ganska stor grad I stor grad 

A B A B A B A B 

Försådd/Sådd         

Uppstart         

Tillväxt/Expansion         

 

Kommentar i klartext 
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6. HUR SER DU PÅ…  

 

A. Utbudet av följande finansieringsformer för SMF idag (A kolumnen)? 

 

B. Behovet av att förstärka dessa områden (B kolumnen)?  

 

 Inte alls I liten grad  I ganska stor 

grad 

I stor grad 

A B A B A B A B 

Bidrag         

Mikrokrediter174         

Andra lån eller 

krediter175 

        

Villkorslån· med 

”mjuka villkor” 176 

        

Låne-

/kreditgaranti 

        

Riskkapital177 

(exkl affärsänglar) 

        

Riskkapital med 

affärsänglar 

        

Exportkrediter         

 

Kommentarer i klartext:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174

 Det finns ingen generell definition på mikrokredit eller mikrolån. Syftet med Almi:s Mikrolån är att 

underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårighet 
att få sitt kapitalbehov täckt på den ordinarie kapitalmarknaden. Mikrolånet är anpassat till dig som har 
mindre kapitalbehov på upp till 100 000 kronor. En viktig skillnad mot ALMIs övriga låneformer är att 
det inte behövs någon medfinansiär till Mikrolånet 
175

 Lån eller kredit, d.v.s. ordinära lån mot ränta och med fastställd återbetalningsplan. 

176
 Återbetalning sker i regel när man har vinst; vid förlust sker ingen återbetalning. Villkorslånen kan så 

småningom skrivas av eller omvandlas till riskkapital i företaget. 
177

 I regel genom insättande av aktiekapital, vilket innebär att finansiären (privat eller offentlig aktör) erbjuder 

kapital mot ägarandel i företaget. En form av riskkapital är också kapital mot royalty, där stödaktören (eller 

möjligen en privat finansiär) får en tidsbegränsad avkastningsrätt (royalty) kopplad till projektet. Royaltyn är 

som regel inte begränsad till ett visst belopp. 
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Låt respondenten tala fritt på följande frågor, ställ följdfrågor för att fånga upp 

så mycket som möjligt av vad respondenten har att säga.  

 

7. Finns det några speciella faser i företagets utveckling då du upplever att det är 

speciellt svårt att få finansiering? 

 

Svar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Upplever du att ditt företag har särskilt uttalade problem att få finansiering på grund 

av t ex inriktningen på verksamheten, geografisk lokalisering, eller annat? 

 

Svar:  
 

 

 

 

 

 

 

9. Finns det någon specifik finansieringsform som Du särskilt vill framhålla för att 

förbättra möjligheterna för SMF att växa och stärka sina verksamheter? 

 

Svar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hur har du upplevt bemötandet av finansiärer (banker, riskkapitalbolag, affärsänglar, 

offentliga finansieringsmyndigheter etc.) då du vänt dig till dessa för att ansöka om 

lån eller bidrag till din/Er verksamhet? 

 

Svar: 

 

 

 


