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Sammanfattning 
Den 29 januari 2009 beslutade den svenska regeringen att höja maxbeloppet på ALMI 
företagspartners mikrolån från 100 000 kronor till 250 000. Skillnaden mellan dessa 
mikrolån och traditionella banklån är inte bara det begränsade beloppet utan även 
stora skillnader i villkor. Den globala finanskris som startade med Lehmann Brothers 
konkurs har påverkat de svenska bankerna vilket konkret har gett sig tillkänna genom 
en mer restriktiv lånepolitik, vilket särskilt drabbar småföretag. Konceptet mikrolån 
kommer ursprungligen ifrån Grameen Bank och deras verksamhet i Bangladesh där 
banken började ge smålån till fattiga under 1990-talets första hälft. Konceptet har 
sedan utvecklats och anpassats för att passa även i utvecklade länder. Det är viktigt att 
prioritera småföretag då dessa står för en tredjedel av Sveriges totala sysselsättning. 

Utifrån detta behandlades följande frågeställningar: På vilket sätt skiljer sig ALMI 
företagspartners mikrolån från de mikrolån som slagit igenom i exempelvis 
Bangladesh? Vilka möjligheter finns för småföretag att erhålla hjälp med finansiering 
vid uppstart, expansion samt vid tillfälliga finansiella problem (exempelvis vid kon-
junkturnedgångar)? 

Syftet med uppsatsen var att reda ut hur de svenska mikrolånen skiljer sig från de i 
Bangladesh samt hur villkoren och bedömningen för dessa ser ut. Syftet var även att 
utöver mikrolån undersöka hur småföretag kan erhålla externtkapital samt vilka för- 
och nackdelar de olika möjligheterna medför. För att uppnå syftet gjordes 
undersökningen via semi-strukturerade intervjuer med tre respondenter från olika 
företag som tillhandahåller lån och krediter.  

Den teoretiska bakgrunden börjar med att behandla hur Grameen Bank startade med 
sina mikrokreditsprogram i Bangladesh. Därefter kommer ett avsnitt som förklarar 
hur mikrolånen har utvecklats och anpassats för att även fungera i utvecklade länder, 
för att skapa en förståelse för vad som krävs för att mikrokreditskonceptet ska fungera 
i Sverige. Vidare beskrivs kort hur finanskrisen startade samt hur den inverkar på den 
svenska kreditmarknaden. Avslutningsvis i teorigenomgången beskrivs vikten av 
småföretagande och entreprenörskap för Sverige som land samt vilka 
finansieringskällor som står till buds för en entreprenör eller ett småföretag i behov av 
externt kapital. 

De slutsatser som går att utläsa från undersökningen är att ALMI:s mikrolån skiljer 
sig väsentligt från de ursprungliga mikrokreditsprogrammen i Bangladesh. 
Skillnaderna är bland annat storleken på lånen, villkoren, olika förutsättningar samt 
att i Bangladesh handlar det mer om program som även innefattar leasing och inte 
bara pengalån. När det gäller andra finansieringslösningar för småföretag har det 
framkommit att det finns ett motstånd till utlåning om företaget inte har betryggande 
säkerheter att låna på. Det finns flera sätt att hitta finansiering än mikrolån och 
traditionella banklån men företaget måste då se till de för- och nackdelar de olika 
alternativen innebär vilka diskuteras och presenteras i uppsatsen.  

Nyckelord: Mikrolån, småföretag, entreprenörskap, externt kapital, 
konjunkturnedgång 



      

Abstract 
When a country faces a decline in business activity, companies have to struggle to 
gain external capital. It is even more important for small enterprises to get capital, as 
they normally do not have enough collateral to receive traditional bank loans. In 
Bangladesh, Grameen Bank started with micro credit programs in the early 90’s, that 
included small capital loans and leasing of machines. Nowadays these micro credit 
programs have developed to function even in industrialized countries. In Sweden 
ALMI företagspartner, wich is a public utility, has started to give small loans (up to 
250 000 SEK) to companies that does not qualify for traditional bank loan terms. 
 With reference to the above presented issues, we will in this paper discus show the 
Swedish view on microloans have developed over the years and what terms and 
conditions companies need to fulfill to receive this type of loan. Furthermore the 
paper will display other sources of funding for small enterprises that are in need of 
capital. The study showed that there are several elements that affect a company's 
credit rating when applying for external capital. However there are many different 
sources of funding, with advantages and disadvantages that a small enterprise can turn 
to. The result of this paper is firstly that a recession affects small enterprises in many 
ways, especially when it comes to bank loans. Secondly it shows that the number of 
loan applications to ALMI företagspartner has increased drastically. To sum up; 
Small enterprises always struggle to obtain external capital when they faces economic 
problems or just wants to expand its operations. 

Keywords: Micro loan, small enterprises, entrepreneurship, external capital, 
recession
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Näringsdepartementet (2009) beslutade den svenska regeringen den 29 januari 
2009 att förbättra finansieringsmöjligheterna för små företag i form av höjda mikrolån 
från ALMI. Detta beror på att många företag har svårt att få tag på kapital och att 
banker inte vill låna ut pengar till företag som har svårt med säkerheter.  

I tidningen Swedbank Analys (2008a) står det att under slutet av 2007 visade det sig 
att USA:s bolåneinstitut hade lånat ut för mycket pengar mot dåliga säkerheter. Under 
slutet av 2008 tog amerikanska administrationen över bolåneinstituten Fannie Mae 
och Freddie Mac vilka hade utgående lånegarantier på 5200 miljarder USD. I artikeln 
framkommer också att den 15 september 2008 begärdes den amerikanska 
investmentbanken Lehmann Brothers i konkurs. Genom att den amerikanska admi-
nistrationen tillät Lehmann Brothers gå omkull skadades bankväsendet och en global 
förtroendekris för bankväsendet blev ett faktum (Swedbank, 2008a). 

1992 började Grameen Bank med ett experiment i Bangladesh där de gav små lån 
(mikrokrediter) till fattiga människor som inte hade de säkerheter som traditionella 
banker kräver (Ud Dowla, 2004). Projektet växte fram och resulterade i att Grameen 
Banks grundare, Muhammad Yunus, belönades med Nobels fredspris 2006. Grund-
tanken med mikrokrediter är att människor i underutvecklade länder ska få möjlighet 
att öka sin produktivitet genom att få krediter som de kan använda till att köpa red-
skap etc. Ud Dowla menar att i korta drag handlar det om att ta tillvara på outnyttjad 
eller underutnyttjad kapacitet och på så sätt förbättra livsvillkoren för de fattiga. 

Enligt Claxton (2005) började mikrokrediter ges till amerikanska medborgare under 
1980-talet och då främst till kvinnor och afroamerikaner som av tradition är en 
marginalgrupp i den amerikanska ekonomin. Dock blev det inte någon succé då det 
främst var nya entreprenörer och arbetslösa som erhöll dessa krediter istället för små-
företagare som kunde ha använt krediterna till att expandera befintlig verksamhet. 

Mikrokrediter ges således även till människor i utvecklade länder som exempelvis 
USA. New York har i omgångar gjort försök med mikrokreditsprogram för att försöka 
minska klyftorna i samhället. Mikrokreditsprogrammen som utvecklats i New York 
(exempelvis i Erie County) bygger till stor del på det koncept som Grameen Bank 
framgångsrikt har drivit i Bangladesh enligt Hohman (2005). Det har visat sig att i 
utvecklade områden som New York spelar många fler faktorer in på huruvida mikro-
krediternas utgång ska resultera i självförsörjning eller inte. Kort sagt har det visat sig 
svårare att applicera mikrokreditkonceptet i länder som har en högre ekonomisk 
standard än i fattiga områden och länder (Hohman, 2005). 

På den svenska marknaden visar en undersökning, genomförd av ALMI företags-
partner där 150 bankkontorschefer tillfrågats, att bankerna har ökat sin försiktighet 
och stramat åt sina kreditvillkor till följd av den globala konjunkturnedgången. Fyra 
av tio bankkontor bland de tillfrågade uppger att en åtstramning har skett gällande lån 
jämfört med samma kvartal året innan. Dessa åtgärder har lett till att kreditefterfrågan 
markant har ökat från ALMI företagspartner (ALMI, 2008). 

De åtstramade kreditmöjligheterna från bankernas sida kan innebära konsekvenser för 
företag. Ett exempel på detta är företaget Danielson i Visby som den 22 januari 2009 
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ansökte om konkurs. Detta gjorde Danielson enligt egen utsago på grund av att 
Nordea valt att sluta belåna företagets fakturor. Resultatet kommer, om konkursen går 
igenom, innebära att ett 60-tal anställda kommer bli arbetslösa (Melin, 2009). 

Som tidigare nämnts är det främst småföretag med dåliga säkerheter som har svårt att 
erhålla banklån. Om vi utgår ifrån definitionen att ett småföretag har färre än 50 
anställda går det att konstatera att det finns ca 680 000 småföretag i Sverige. Denna 
sektor sysselsätter närmare 2,7 miljoner människor vilket är över hälften av den 
privata sysselsättningen och närmare en tredjedel av den totala (Ylinenpää et. al., 
2006). 

1.2 Problematisering 
Den kris som uppstått på finansmarknaden med bolåneinstitut i USA som övergått till 
att bli statligt styrda samt att bankväsendet praktiskt taget kollapsat har även inverkat 
negativt på den svenska banksektorn. Resultatet av bankkrisen har i Sverige resulterat 
i att främst småföretag som inte har samma säkerheter att låna på som stora företag 
fått sina krediter indragna. Då en så pass stor del som en tredjedel av den totala sys-
selsättningen i Sverige kommer från småföretag blir detta ett väsentligt 
problem(Ylinenpää et. al., 2006). Ett exempel på detta är det tidigare beskrivna 
exemplet med Danielson i Visby där Nordea valde att sluta med belåning av 
företagets fakturor då de gjorde bedömningen att de inte skulle få betalt för dessa. Hur 
ska då ett litet företag som inte får kredit hos banken finansiera sin verksamhet vid 
konjunkturnedgångar eller när det finns frågetecken gällande affärsidéns bärkraft? 
Vid tvivel på företagets marknad, som i Danielsons fall var den osäkra bilmarknaden, 
uppstår finansieringsproblem. 

Mikrokrediter har framgångsrikt getts till människor i underutvecklade länder och 
områden, som exempelvis Bangladesh, som en möjlighet för små verksamheter att 
expandera. Möjligheten att få låna pengar till låg ränta för att expandera befintligt 
företagande har visat sig helt avgörande då de inhemska bankerna i exempelvis 
Bangladesh inte lånar ut till fattiga människor eller om de gör det, tar skyhöga räntor.  

Försök med mikrokrediter har gjorts även i utvecklade länder men med blandade re-
sultat då det visat sig svårare att ställa upp rätt kriterier för lånen. Som skrevs inled-
ningsvis har regeringen i slutet av januari 2009 bestämt sig för att göra det lättare att 
få mikrolån i Sverige samt höjt beloppen som är möjliga att söka. Detta är en följd av 
att många småföretag har problem med att få kapital från de etablerade bankerna i den 
rådande konjunkturnedgången.             

1.3 Problemformulering 
I Sverige är det ofta problematiskt för företag i uppstartsfasen att erhålla kapital från 
banker och andra finansiärer. I denna uppsats kommer därför följande frågor 
behandlas: 

• På vilket sätt skiljer sig ALMI företagspartners mikrolån från de mikrolån som 
slagit igenom i exempelvis Bangladesh?  

• Vilka möjligheter finns för småföretag att erhålla hjälp med finansiering vid 
uppstart, expansion samt vid tillfälliga finansiella problem (exempelvis vid 
konjunkturnedgångar)? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ALMI företagspartners mikrolån kan hjälpa 
småföretag med sina finanser I uppsatsen kommer det även undersökas vilka kriterier 
som krävs för att erhålla mikrolånen, hur de skiljer sig från de ursprungliga 
mikrolånen som startade i Bangladesh samt reda ut hur risk- och kreditbedömning 
görs gällande ett företags affärsidé. Även andra finansieringsformer som finns till-
gängliga för småföretag, så som banker, riskkapitalister och kreditmarknadsbolag 
kommer att behandlas. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen lyfter fram hur kreditgivning från olika finansiärer till småföretag ser ut. 
Undersökningen är gjord med fokus på tillhandahållare av lån varför inte låntagares 
syn på externt kapital kommer att belysas. Mikrolån är en relativt ny företeelse på den 
svenska kreditmarknaden och studien skulle bli för omfattande om även mikrolånens 
påverkan småföretags verksamhet skulle belysas. Det kan även tilläggas att rådande 
konjunkturläge inverkar på småföretag och detta innebär att det hur som haver 
eventuellt inte skulle ge en rättvis bild.     

1.6 Definitioner 
I detta stycke definieras i korthet begrepp som frekvent kommer att användas.  

1.6.1 Entreprenör 
Enligt Bjerke (2005: 29) finns det flera definitioner av vad en entreprenör är. I uppsat-
sen kommer följande definition att användas: ”En entreprenör är en person som ska-
par en ny affär trots risker och osäkerhet i avsikt att tjäna vinster och skapa tillväxt 
genom att identifiera tillfällen och möjligheter och samla ihop de nödvändiga resur-
serna för att dra fördel av dem”. 

1.6.2 Leasing 
Leasing definieras enligt Malmström et. al. i Bonniers Svenska Ordbok (1991: 305) 
som ”hyra bilar, maskiner, utrustning eller dylikt under en bestämd tidsperiod”. Vid 
leasing till skillnad från leasa handlar det om långtidsuthyrning.  

1.6.3 Mikrokrediter 
Mikrokrediter definieras enligt Solomon (1991: 1) som ”[…] en lånefond, oftast en 
ideellverksamhet, som tillhandahåller små kortfristiga lån till människor som vill 
starta eller expandera en liten verksamhet. Denna typ av utlåning kräver varken sä-
kerhet, arbetshistorik eller tar hänsyn till kreditrating” [vår översättning].  

1.6.4 Småföretag 
Småföretag definieras enligt Ylinenpää et. al. (2005: 14) som ”[…] företag med färre 
än 50 anställda som små”. Enligt Årsredovisningslag (1995:1554) är ett mindre före-
tag ett företag som under ett av de två senaste åren haft färre än 50 anställda, haft en 
balansomslutning som varit lägre än 25 miljoner kronor samt en nettoomsättning på 
mindre än 50 miljoner kronor (Thomasson et. al. 2006).Små företag och småföretag 

kommer att användas synonymt i denna uppsats. 

1.6.5 Tillväxt 
”Tillväxt i ett företag utgör varje ökning i nivå, mängd eller typ av företagets arbete 
och resultat. Den innefattar att expandera, att förstora eller utvidga verksamheten” 
(Bjerke, 2005: 201). 
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2. Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsmetoder 
Bryman och Bell (2005) tar upp att det finns två huvudsakliga angreppssätt för att 
samla information. Dessa är dels det kvalitativa angreppssättet och dels det kvantita-
tiva angreppssättet. Båda dessa metoder har sina för- och nackdelar. När en un-
dersökning genomförs är intersubjektiviteten viktig, vilket innebär att en annan person 
ska ha möjlighet att genomföra samma studie och då förhoppningsvis erhålla samma 
resultat. Vid de tillfällen då detta inte är möjligt att genomföra finns det belägg för att 
ifrågasätta studiens gångbarhet och vetenskaplighet. Kvantitativ forskning lägger vikt 
vid mätning, kausalitet, generalisering samt replikation. Kvalitativ forskning däremot 
riktar in sig mot beskrivning, kontext, process och att begrepp samt teori blir resultatet 
av forskningsprocessen.  

2.2 Val av forskningsmetod 
Studien har gjorts utifrån ett kvalitativt angreppssätt genom intervjuer med 
representanter för tre olika företag. Intervjuerna utformades för att passa de olika 
representanterna företagen som kontaktades där vissa frågor berörde samma tema 
medan andra var verksamhetsspecifika. 

Det finns en rad olika intervjuformer som kan tillämpas vid insamling av data i kva-
litativ forskning. En strukturerad intervju är enligt Patton (1990) uppbyggd på så sätt 
att alla respondenter får samma frågor i en bestämd ordningsföljd. Denna intervju-
form har låg flexibilitet då frågeschemat inte ger utrymme för följdfrågor och dylikt. 
Denna intervjuform har enligt Patton fördelar när forskaren vill ha jämförbara data för 
att öka generaliserbarheten och lämpar sig bra då forskaren har många respondenter 
att intervjua. Denna intervjuform medför att forskaren går miste om spontanitet 
gällande svaren vilket kan medföra att intressant data inte framkommer (Bryman& 
Bell, 2005; Patton, 1990). 

Bryman och Bell (2005) beskriver semi-struktureradintervju som en intervjuform där 
forskaren har förhållandevis specifika teman som ska behandlas under intervjun. Frå-
gornas ordningsföljd är i en semi-strukturerad intervju varierande vilket gör att de går 
att anpassa efter situation och respondent. Bryman och Bell framhåller att en fördel 
med den semi-strukturerade intervjun är att respondenten har en stor frihet att besvara 
frågorna med egna ord. Det är även så att oväntade svar kan erhållas då respondenten 
inte har fasta svarsalternativ. Nackdelar till skillnad från den strukturerade intervju-
formen som Bryman och Bell tar upp är att de svar som erhålls måste kodas, vilket är 
väldigt tidskrävande om undersökningen omfattar många respondenter. 

Ostrukturerad intervju är en intervjuform som på många sätt liknar ett vanligt samtal. 
Det finns inget förbestämt intervjuschema utan intervjun kan i princip gå i vilken 
riktning som helst (Bryman& Bell, 2005; Patton, 1990). All insamlad data från 
ostrukturerade intervjuer blir olika beroende på vilken person som intervjuas. Det är 
vanligt att samma respondent väljs flera gånger för att få en bredd i svaren då samma 
områden oftast inte diskuteras flera gånger. Enligt Patton (1990: 282) måste 
intervjuaren ”go with the flow”, vilket innebär att när ett ämne kommer på tal som 
verkar intressant bör intervjuaren spinna vidare på det. Fördelar med denna intervju-
form är att frågorna kan anpassas efter olika situationer och olika personer. Nackdelar 
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med ostrukturerade intervjuer enligt Patton är att det kan ta tid då det kan krävas 
många intervjutillfällen för att få ihop tillräkligt med data från respondenterna. 

Intervjuformen som valde svar den semi-strukturerade intervjun då den lämpar sig för 
denna undersökning då utrymme för följdfrågor och fördjupning inom vissa områden 
ges. Den semi-strukturerade intervjuformen, till skillnad från den ostrukturerade 
formen, är att intervjun görs med hjälp av bestämda teman och förberedda frågor 
vilket minskar risken att väsentliga områden som innan var tänkta att tas upp missas. 

Det genomfördes tre intervjuer med företag verksamma inom långivning och finan-
siering. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ALMI företagspartners mikrolån 
kan hjälpa småföretag med sina finanser. Då mikrolån är ett relativt nytt fenomen i 
Sverige valde sen avgränsning till att beskriva detta begrepp som koncept samt ta reda 
på vilka kriterier som kreditgivarna kräver.  

2.3 Datainsamling 
Data som samlas in kan delas in i två olika kategorier vilka är primärdata och sekun-
därdata. Primärdata är den information som författaren själv erhåller genom exempel-
vis intervjuer eller enkäter. Sekundärdata är information som någon annan genererat 
och som författaren sedan återanvänder, exempel på detta kan vara allmänt erkända 
modeller och teorier (Holme & Solvang, 1997). 

I denna uppsats består primärdata av de intervjuer som genomförts och presenterats i 
kapitel 4. De intervjuer som genomfördes syftade till att ta reda på hur respondenterna 
uppfattar rådande finansieringsklimat för småföretag. Sekundärlitteraturen som an-
vänts i uppsatsen är dels vetenskapliga artiklar och facklitteratur som beskriver 
bakgrunden och uppkomsten av mikrokrediter. Det som beskriver finanskrisen samt 
vikten av entreprenörskap är baserat på sekundärlitteratur.  

2.4 Urval 
Urval gällande kvalitativa intervjuer är ett område där det ofta är brist på transparens. 
Det är många gånger svårt att utläsa hur intervjupersonerna valdes ut eller hur valet av 
antal intervjuer gjordes. En form av urval är det så kallade bekvämlighetsurvalet, även 
kallat tillfällighetsurvalet, där forskaren intervjuar personer som för stunden finns till-
gängliga. En annan form av kvalitativt urval är snöbollsurvalet där forskaren tar kon-
takt med en liten grupp respondenter och använder sedan dem för att få kontakt med 
fler personer lämpliga för den tilltänkta undersökningen. Ibland används sannolik-
hetsurval men det kan vara problematiskt då kvalitativa studier främst undersöker små 
grupper eller enskilda företeelser med för undersökningen utvalda objekt (Bryman & 
Bell, 2005). För uppsatsen var det viktigt att få kontakt med tillhandahållare av 
smålån.  

2.5 Val av respondenter 
Då mikrolån i Sverige endast kan erhållas från ALMI Företagspartner AB var det 
viktigt för uppsatsen att det företaget intervjuades. Kontakten med företaget togs via 
e-post där det förklarades vad som ville undersökas och hur det var tänkt att gå till-
väga. Swedbank som är en stor aktör på den finansiella marknaden i Sverige och har 
många småföretag som kunder ansågs passa bra i undersökningen. Kontakt med 
företaget erhölls med hjälp av en samverkansgrupp som finns i Visby där 
representanter från Högskolan på Gotland ingår. Den tredje respondenten är en 
riskkapitalist vilken är relevant för undersökningen då det är ytterligare ett sätt för 
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småföretag att få tag på kapital. Då respondenten ifråga hade en föreläsning på 
högskolan gällande entreprenörskap och sitt arbete som riskkapitalist i diverse 
företag, togs kontakt för att genom en intervju få mer och djupare information om 
dennes arbete och på vilket sätt det kan underlätta för samt hjälpa småföretag.  

2.6 Metodproblem 
Bryman och Bell (2005) tar upp reliabilitet och validitet inom kvalitativa forsknings-
metoder. Dessa två begrepp kan delas in i ytterligare två grupper vilka är intern och 
extern reliabilitet samt intern och extern validitet. Begreppet extern reliabilitet står för 
i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas av andra. Då det är omöjligt att 
frysa en social miljö är replikerbarheten högst begränsad i kvalitativa studier. Den 
interna reliabiliteten är ett begrepp som behandlar huruvida medlemmarna i ett fors-
karteam är överens om hur de ska tolka det som de ser och hör.  

Den externa validiteten rör i vilken utsträckning en undersökning kan generaliseras 
till andra sociala miljöer. Detta utgör ett problem då kvalitativa undersökningar oftast 
görs med begränsade urval eller som fallstudier. Intern validitet, om den är god, är ett 
mått som visar att det finns överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 
teoretiska idéer som utvecklas.  

I undersökningen går det att utläsa att precis som teorin säger gällande extern 
reliabilitet går det inte att frysa sociala miljöer. Med detta menas att svaren som 
erhölls från respondenterna kan ändras över tid samt att om någon annan skulle ställa 
samma frågor är det inte säkert att samma svar skulle erhållas. Den interna reliabilitet 
i denna undersökning visade sig vara god då det rådde konsensus gällande alla 
tolkningar av respondenternas svar.  

Genom att inte ha något fast intervjuschema, där samma frågor ställs till samtliga re-
spondenter, uppstår svårigheter vid analys och sammanställning av det empiriskt in-
samlade materialet. Detta problem löstes genom att fastställa övergripande teman som 
urskiljs ur frågorna i de olika intervjuerna. Ett annat problem med intervjuformen är 
att det kan vara svårt att få med alla relevanta frågor vid ett tillfälle då det kan dyka 
upp nya frågor i efterhand.  
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3. Mikrolån och finansiering ur en teoretisk synvinkel 

3.1 Mikrokrediternas uppkomst och Grameen Bank 
Ud Dowla (2004) skriver om Grameen Bank som 1992 startade ett leasingprogram i 
staden Ariahazar, nära huvudstaden Dhaka i Bangladesh, som innebar att fattiga fick 
möjlighet att låna små summor pengar och hyra redskap för att få igång en affärs-
verksamhet. Det primära problemet som lokalbefolkningen i Bangladesh stod inför 
var svårigheter med att få lån från reguljära banker på grund av avsaknaden av säker-
heter. Vidare skriver Ud Dowla att lokalbefolkningen var hänvisad till att låna från 
”lokala utlånare” som tog skyhöga räntor (upp till 240 procent per år). Den reguljära 
banksektorn fungerar dåligt i Bangladesh med hög korruption och vid eventuella lån 
går stora delar av den lånade summan till bl.a. mutor och inofficiella avgifter till låne-
handläggarna. Bankerna ställer även krav som de fattiga inte kan leva upp till gällan-
de låneansökan som exempelvis uppvisande av balansräkning, företagsregistrering, 
etc. vilket de varken har eller kan få tag på.  

Två år efter uppstarten av leasingprogrammen fattade Muhammad Yunus, ägare och 
grundare av Grameen Bank, beslutet att även områdena runt Ariahazar skulle ges 
möjlighet att ta del av leasingprogrammet. 1997 hade Grameen Bank utgående 
leasingkontrakt till 1214 personer och av dessa var 96 män och resterande 1118 
kvinnor enligt Ud Dowla (2004). Vidare uppger författaren att anledningen till att 
Grameen Banks mikrokreditsprogram blivit så lyckat beror på att de ställer höga men 
rimliga krav på låntagarna vilket innebär att ingen som får lån ska hamna i en 
situation där de inte har möjlighet att på sikt betala tillbaka. Under slutet av 90-talet 
var återbetalningsfrekvensen på de utgående mikrolånen hela 98 procent. En trolig 
anledning till den höga återbetalningsfrekvensen är att om låntagarna sköter sina 
återbetalningar ges de möjlighet till att låna större summor i framtiden (Ud Dowla, 
2004; Claxton, 2005)  

Grameen Banks mikrokreditsprogram hade under 1998 – 2001 ett uppehåll där de 
gjorde om finansieringssystemet. Efter omorganisationen lades leasingverksamheten 
som ett specialprojekt inom Grameen Banks verksamhet vilket döptes till Grameen II. 
Framgången som mikrofinansverksamheten har uppvisat beror enligt Ud Dowla 
(2004) på att Grameen Bank erbjuder flexibla produkter till sina kunder.  

Utvärderingen av Grameen Banks mikrokreditsprogram som författaren gjort visar att 
det ofta är bättre att erbjuda kunderna redskap och utbildning än bara pengar för att de 
på sikt ska få igång en lönsam verksamhet. Framgången ligger i att varje person och 
dennes verksamhet får ett specialutformat leasingkontrakt som passar individens be-
hov och förutsättningar (UdDowla, 2004). Light och Pham (1998) påpekar att efter-
som Grameen Bank och deras mikrokreditverksamhet inte kan definieras som en tra-
ditionell bank kan företaget rikta in sin verksamhet mot marknader som traditionella 
banker inte har möjlighet att verka inom, exempelvis utlåning i samband med leasing. 

Ud Dowla (2004) påvisar även en rad problem som har uppstått med mikrokredits-
programmen i Bangladesh. Ett problem som Grameen Bank har stött på gällande 
mikrokrediter är att låntagarna lånar i flera banker än deras. Detta skapar en låne-
pyramid som omöjliggör återbetalningen för låntagarna. Det har även visat sig att 
låntagarna inte alltid följer den investeringskalkyl som Grameen Bank ställt upp utan 
sparar delar av det lånade kapitalet vilket försvårar återbetalningen. Ett av villkoren 
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för att få ett leasingkontrakt från Grameen Bank är att endast leasingtagaren och 
dennes familj har rätt att använda de leasade redskapen och maskinerna vilket inte 
alltid efterlevs. Grameen Bank har även stött på problem i egna led där 
kreditbedömarna visat sig vara korrupta och beviljat lån till individer som inte 
uppfyller alla krav.  

Yunus (2007) skriver att under 2000-talets andra hälft har Grameen Bank lagt stort 
fokus på att sälja och leasa mobiltelefoner till befolkningen i Bangladesh. Möjligheten 
att ta del av ny teknik i form av mobiltelefoner gör att befolkningen inte bara kan 
skapa nya affärsmöjligheter utan även ta del av samt utbyta information med var-
andra. Informationen kan handla om nya marknader där de kan sälja sina produkter, 
en ökad hälsa för invånarna genom att de lättare kan komma i kontakt med sjukvård 
och andra dylika instanser. Yunus beskriver att i praktiken sker detta genom att en 
kvinna i varje by får leasa en mobiltelefon genom vilken hela byns kommunikation 
sker. I och med detta skapas dels en affärsverksamhet för kvinnan som tillhandahåller 
telefonen och dels att hela byns möjligheter till informationsutbyte ökar.  

3.2 Mikrokrediter i USA 
Light och Pham (1998) konstaterar att en av de huvudsakliga anledningarna till att 
banker inte vill låna ut mindre belopp till småföretag och fattiga beror på att det inte 
är tillräckligt lönsamt. Med detta vill författarna påvisa att det är administrativt dyrt 
att lägga upp lån och när det gäller små belopp blir ränteintäkterna inte tillräkligt stora 
för att täcka kostnaderna. Amerikanska mikrokrediter kräver att kunden uppfyller 
vissa villkor precis som i Grameen Banks fall. Light och Pham beskriver vilka 
grundläggande villkor kunden måste uppfylla för att få ett lån. Dessa är att lånet måste 
betalas igen, låntagaren måste närvara på kontinuerliga uppföljningsmöten samt klara 
sina affärer för att i framtiden kunna få ytterligare hjälp.  

De mikrokreditsprogram i USA som Light och Pham hänvisar till har varit mindre 
framgångrika än de som Grameen Bank har arbetat med i Bangladesh. Detta tror för-
fattarna beror på att det är ett större problem att vara outbildad i USA och driva en 
verksamhet än vad det är i Bangladesh.  

Bates (2005) delar upp mikrokreditsprogram och dess användningsområden i tre hu-
vudsakliga teman. Dessa teman är vid uppstart av nya företag, expansion av befintliga 

företag samt både ekonomiskstabilisering och förbättrad ledning i företaget. Det för-
sta av de tre programmen går ut på att erbjuda de icke traditionella låntagarna kapital 
för att hjälpa dem att starta upp en liten affärsverksamhet. Expansionsprogrammen 
har för avsikt att öka entreprenörens försäljning och inkomster genom att antingen ge 
krediter eller att bistå med assistans gällande t.ex. marknadsföring, bokföring och 
annan löpande verksamhet. Den sista typen av program som Bates tar upp har som 
mål att stabilisera en befintlig verksamhet genom att ge kortfristiga lån för att öka 
företagets försäljning och vinst.  

I Amerika är de fattigaste personerna de som saknar utbildning, säkerheter att belåna 
samt de som har ett begränsat socialtkontaktnät inom arbetsrelaterade områden. 
Amerikanska mikrokreditsinstitut prioriterar därför utbildning av dessa personer 
istället för att ge dem krediter medan de fattiga som har sociala färdigheter i större 
utsträckning blir beviljade krediter. Det är både lättare och billigare att utbilda de allra 
fattigaste i jämförelse med andra individer (Light & Pham, 1998).  
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Hohman (2005) identifierar i sin studie att det finns tre huvudsakliga typer av mikro-
kreditsprogram i USA. Dessa är affärsorienterade, serviceorienterade samt alternativa 
program. De affärsorienterade programmen är mer inriktade mot att låna ut pengar till 
verksamheter som kan expandera, öka sin omsättning samt skapa nya arbetstillfällen. 
De individer som vänder sig till de affärsorienterade programmen i högre utsträckning 
är välutbildade. De serviceorienterade programmen ges i huvudsak ut av organisatio-
ner som inte har för avsikt att gå med vinst. Dessa riktar sig främst till minoritets-
grupper som inte får lån från andra instanser. Låntagarna från de serviceorienterade 
programmen är ofta serviceföretag och restauranger som kännetecknas av en lägre 
nivå på utgifterna än de företag som tar del av de affärsorienterade programmen. En-
ligt Hohman (2005) är den tredje kategorin, alternativa program, en blandning av de 
två tidigare nämnda. Det kan alltså t.ex. vara högutbildade människor som rör sig 
inom restaurang- eller servicebranscher. Denna typ av program har vanligtvis utgå-
ende lån i snarlik storlek med de som är inom de serviceorienterade programmen.   

Claxton (2005) tar upp att ett vanligt problem vid mikrokreditsgivning i USA är att 
programmen riktas mot nya entreprenörer och arbetslösa istället för individer som 
driver en liten verksamhet med utvecklingspotential. Några av de verktyg som har 
visat sig effektiva i u-länder är inte anpassade för det amerikanska samhället. Det är 
främst riskbedömningen från långivarens sida som har visat sig svårare att göra i ut-
vecklade länder. De formella procedurer (administration etc.) som i utvecklade länder 
är standardförfarande vid kreditgivning har tyvärr enligt Claxton tenderat att höja 
kostnaderna för mikrokreditsprogrammen.  

Flertalet av de program som Claxton hänvisar till har inslag av utbildning och träning 
vilket fördröjer kreditgivningen, ibland så länge att affärsmöjligheten hinner försvinna 
innan företaget i fråga får tillgång till pengarna. Anledningen till att vissa mikrokre-
ditsinstitut kräver utbildning i sina program är för att skapa sig en säkerhet om att 
låntagaren utvecklas som företagare och skapar sig nya förutsättningar för företaget i 
och med lånen. Light och Pham (1998) beskriver att traditionella banker inte tar hän-
syn till humankapital vilket däremot mikrokreditsinstituten har möjlighet att göra.  

3.3 Finanskrisens uppkomst 
I september och oktober 2008 hade finanskrisen pågått i ungefär ett år. Dock 
intensifierades den under dessa månader vilket ledde till att den amerikanska admi-
nistrationen övertog bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac med utstående 
lånegarantier på 5200 miljarder USD. Den 15 september ansökte Lehmann Brothers 
om konkurs. USA:s finansminister anser i efterhand att det var hans största misstag att 
inte rädda Lehmann Brothers. Anledningen till att inte rädda banken anges vara räds-
lan för ”moral hazard” inom bankväsendet (Swedbank 2008a).  

Swedbank (2008a) menar att genom att låta Lehmann Brothers gå omkull skadades 
förtroendet för bankväsendet i USA fullständigt och en rad av konkurser över hela 
världen blev ett faktum. Att återskapa förtroendet för bankerna och reda upp efter 
konkursen förväntas ta mycket lång tid och därmed kvarstår osäkerhet på finans-
marknaderna. USA har inte längre kvar några av de tidigare fem investmentbankerna. 
Bear Stearns köptes av JP Morgan Chase, Merrill Lynch togs över av Bank of Ame-
rica, Lehmann Brothers begärdes som tidigare nämnt i konkurs, Goldman Sachs och 
Morgan Stanley ansökte om att få bli holdingbolag med en mer traditionell bankstatus 
(Swedbank, 2008a). 
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Barrell och Holland (2007) påpekar att om banker lånar ut pengar mot dåliga säker-
heter under en längre tid, vilket är fallet på den amerikanska bolånemarknaden, blir 
resultatet att bankens finansiella bas sjunker så pass mycket att banken tekniskt sätt 
inte kan bedriva sin verksamhet. 

När en störning i ekonomin uppkommer finns det två sätt för bankerna att hantera 
problemen vilka är att antingen skaffa mer kapital eller dra ner på utlåningen. Detta 
skapar en osäkerhet då bankerna håller inne pengar istället för att låna ut dem. Vidare 
leder den minskade utlåningen till att företag inte kan låna kapital vilket på sikt kan 
leda till konkurs som ytterligare spär på den finansiella osäkerheten (Utrikesdeparte-
mentet, 2008; Barrell & Holland, 2007). Swedbank (2008a) uppger att det finns två 
synsätt att förklara dagens finanskris på. Det ena synsättet lägger skulden på mark-
naden där girighet och rädsla är de utlösande faktorerna vilka förklaras med männi-
skors beteende. Det andra synsättet lägger skulden på statens inblandning vilket för-
klaras med att regelverket är felaktigt utformat och därför skapar fel incitament 
genom att privatisera vinster och socialisera förluster.  

Utrikesdepartementet (2008) menar på att det finns flera förklaringar till varför USA 
drabbades av en finanskris. Bland annat berodde det på att fastighetspriserna låg för 
högt, det var för billigt att ta lån, för låga kapitaltäckningskrav hos bankerna, för dålig 
transparens, en för lång period av låga räntor och hög likviditet, ett ”flockbeteende” 
hos bankerna, ofullständiga system för riskkontroll och en för stor mängd av regle-
rande myndigheter. Dessa företeelser är inte särskilt vanliga men händer de samtidigt 
blir resultatet katastrofalt. 

Enligt Swedbank (2008a) var en faktor som utlöste finanskrisen i USA bostads-
marknaden. Under perioden 1997-2005 ökade antalet husägare med 11,5 procent och 
då var det främst bland unga och låginkomsttagare. Huspriserna steg under perioden 
1997-2006 med 124 procent. Den amerikanska administrationen har själva hjälpt till 
att förvärra krisen genom att från och med 2004 låta investmentbankerna (de som inte 
existerar längre) låta låntagarna ha en lånevolym på 40 gånger det egna kapitalet 
istället för som innan 2004, ha en nivå på 12 gånger det egna kapitalet.  

Det som började med en kris på kreditmarknaden i USA har spridit sig till en global 
kris (Swedbank, 2008a). Enligt Swedbank (2009) medför en global bankkris att det 
finns risker för svag efterfrågan på marknaden i flera år framöver vilket bidrar till att 
även tillgången på kapital minskar förutsättningarna för företag förändras tillföljd av 
konjunkturnedgångar. Exempel på dessa förändringar är den svagare efterfrågan, sva-
gare vinstutveckling i många företag samt ett ökat sparande bland hushållen.  

En affärsmodell är i korta drag enligt Swedbank (2009) ett företags tillvägagångssätt 
för att tjäna pengar. Vid förändrade konjunkturlägen måste affärsmodellerna ändras. 
Det som Swedbank (2009) tar upp som områden för förändring är att avkastnings-
kraven måste minska, företagens belåningsgrad måste sjunka, likviditeten i företagen 
behöver vara större samt att det blir svårare för företagen att låna pengar vilket gör att 
expansionsmöjligheterna avtar. Vid konjunkturnedgångar uppstår en ökad över-
vakning av de finansiella systemen vilket bidrar till att den offentliga sektorn ökar i 
omfattning på bekostnad av den privata. 

3.4 Småföretag och entreprenörskap i Sverige 
I Sverige har framgångsrikt entreprenörskap till stor del byggt upp det svenska när-
ingslivet. De flesta stora företag inom den svenska privata sektorn är företag som ge-
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nom gott entreprenörskap har lyckats etablera sig, expandera och på så sätt nå ut på 
världsmarknaden (exempelvis IKEA, SKF, AGA, ASEA och LM Ericsson). På senare 
år har även en avancerad tjänstesektor vuxit fram inom IT, kommunikation etc. vilka 
även de grundas i ett framgångsrikt entreprenörskap (Landström, 2005). Även Bjerke 
(2005) belyser vikten av entreprenörskap i det svenska samhället. För att Sverige ska 
kunna bibehålla sin höga levnadsstandard måste landet bli bättre på att ta till vara på 
innovation. Detta för att det enda kända sättet att uppnå en uthållig tillväxt är att ta 
tillvara på idéer och kunskap samt skapa incitament för att företag ska kunna bedriva 
nyskapande verksamheter (Bjerke, 2005).  

Henrekson (2003) påvisar att Sverige av tradition satsat mest av alla länder på forsk-
ning och utveckling i förhållande till BNP. Henrekson (2003: 13) menar att en indi-
kator på Sveriges svaga företagstillväxtstakt är att ”[…] inte ett enda av Sveriges 50 
största företag år 2000 grundats sedan 1970”. Bjerke (2005) påpekar att det är tydligt 
att framgången för ett land är starkt sammankopplat med förmågan hos dess invånare 
att omsätta kreativa lösningar till verkliga produkter. Författaren fortsätter med att 
belysa vikten av att nya idéer och produkter är det som skapar arbetstillfällen vilket är 
viktigt för ett lands ekonomiska utveckling. Även Landström (2005) kopplar samman 
ett lands välstånd med dess entreprenöriella aktivitet även om det inte nödvändigtvis 
behöver finnas ett samband.  

Varje år rankas ett antal länder i en omfattande internationell studie (global entrepre-
neurship monitor) enligt Landström (2005). År 2003 hamnade Sverige på 23:e plats 
av de 31 länder som medverkade i studien vilket innebar att 4 procent av den vuxna 
befolkningen bedrev entreprenöriell verksamhet i uppstartsfas eller hade ett nystartat 
företag. I jämförelse med t.ex. USA där 11,3 procent av den vuxna befolkningen be-
drev entreprenöriell aktivitet är 4 procent lågt. Bjerke (2005) skriver att under perio-
den 1998 – 2001 ökade 20 procent av Sveriges småföretag antalet anställda och hälf-
ten av alla småföretag ökade sin omsättning. Dessa ökningar ligger jämt fördelade 
över alla branscher vilket innebär att det inte finns någon specifik bransch som ut-
kristalliserar sig gällande tillväxt bland småföretag.  

3.4.1 Faktorer för tillväxt 
Braunerhjelm och Borgman (2004) uppger att kunskap är den viktigaste förutsätt-
ningen för tillväxt. Vidare skriver de att tillväxt kan uppstå genom en regional kon-
centration av företag inom samma bransch vilket gör att de kan utnyttja stordrifts-
fördelar bättre. Även möjligheten för en bättre kunskapsspridning ökar vid en regional 
koncentration av företagen. Det finns ett generellt samband mellan geografisk kon-
centration och regional tillväxt. Detta samband förklaras med att företagen får en ökad 
närhet till råvaror, leverantörer, kunder och kunskapsspridning (inom de branscherna 
med kunskapsintensiv verksamhet). 

Bjerke (2005) menar att småföretag verkar ha fördelar i jämförelse med större företag 
gällande tillväxt. Detta beror på att större företag inte har förmågan att snabbt reagera 
när hinder för tillväxt uppstår. Stora företag har även striktare interna strukturer vilket 
verkar bromsande för snabb tillväxt. Småföretag verkar även ha lättare att förändra 
sortimentet medan större företag har svårare att genomföra sådana anpassnings-
åtgärder. Det är även så att små företag har en större vilja att erövra nya marknader 
medan större företag snarare arbetar med att försöka minimera risker och försvara 
sina marknadsandelar. 
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Bjerke (2005) listar fem faktorer som gynnar tillväxten för företag och dessa är tur, 
entreprenör, företag, strategi samt omgivning. Med tur syftar författaren på resultatet 
av tillfälligheter som exempelvis arv eller liknande ekonomiska tillskott samt 
oväntade kunderövringar etc. Nästa faktor som Bjerke tar upp är ”entreprenör” vilket 
förklaras med en persons unika egenskaper i form av exempelvis riskattityd, 
kompetens, innovationsförmåga samt tillväxtintresse m.m.  

Företagsfaktorn beskrivs med att företaget innehar egenskaper som är viktiga för till-
växt och dessa är först och främst en önskan om tillväxt, företagets storlek (med vilket 
författaren syftar på att desto lägre omsättningen är desto enklare är det att fördubbla 
den) men även bolagsform spelar in då det visat sig att aktiebolag oftare visar en stor 
tillväxt än vad exempelvis enskilda firmor gör.  

Med strategi åsyftar Bjerke att vissa områden som t.ex. produktutveckling, den finan-
siella basen och att ha ett väl avgränsat marknadssegment har visat sig vara viktigt för 
tillväxt. Den sista faktorn som tas upp är omgivningen. Ett företag lever inte i ett va-
kuum utan det finns en rad olika element som påverkar företagets tillväxtmöjligheter. 
Dessa kan vara lagar, skatter, konjunktur, konkurrens, marknadstrender eller tillgång 
på arbetskraft. 

3.4.2 Faktorer som hindrar tillväxt 
Många småföretag anställer inte fler personer och tillåter på så sätt inte företaget att 
växa. Detta för att tillväxt ibland förknippas med att företagaren måste skapa och ad-
ministrera arbete åt andra. Det är även så att många företagare upplever en be-
gränsning i att inte ha ensam kontroll över arbete, ansvar och beslut som anställda 
medför. Det kan upplevas som ett onödigt risktagande för företagaren att inte utföra 
allt arbete själv (Bjerke, 2005).  

Bjerke (2005) refererar till en studie (”Tillväxt i småföretag”, 2003) där en enkätun-
dersökning genomförts och en av frågorna behandlade vad småföretagare såg som 
hinder för tillväxt. Svaren som erhölls gällande tillväxthinder var främst brist på egen 
tid, hård konkurrens, dålig lönsamhet, brist på lämplig arbetskraft, myndighetsregler, 
svag efterfrågan, brist på tillgång till externt kapital samt begränsad tillgång till lån.    

Ett för omfattande välfärdssamhälle minskar incitamenten för entreprenöriell verk-
samhet. I ett välfärdssamhälle som Sverige har landet av tradition haft stor tillit till de 
stora företagen och den offentliga sektorn vilken har setts som motorn i den eko-
nomiska utvecklingen menar Henrekson (2003). Vidare skriver författaren att indivi-
duella ansträngningar i form av entreprenörskap och humankapitalinvesteringar har 
nedtonats historiskt sett i Sverige. Även de höga skatterna som Sverige har minskar 
incitamenten för entreprenörer att bedriva eller starta upp verksamheter menar 
Henrekson. Sveriges välfärdssystem med arbetslöshetsförsäkringar, pensioner och 
sjukförmåner minskar befolkningens incitament för sparande enligt Henrekson. Detta 
gör att hushållens sparande från 60-talet och framåt varit låg i jämförelse med OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development). Det låga sparandet 
innebär i Sveriges fall att få människor har möjlighet att själva finansiera uppstarten 
av riskfyllda verksamheter med hög förväntad avkastning. Bankerna är ovilliga att 
låna ut till riskfyllda projekt i de fall där andelen eget kapital är lågt. Detta innebär att 
många entreprenörer har svårt att få tag på nödvändigt riskkapital som krävs för att 
realisera företagsidéer.  
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3.5 Finansiering av småföretag 
Ylinenpää et. al. (2006) tar upp en rad av orsaker till finansieringsproblematik för 
småföretag. Dessa orsaker kan vara att risken är för hög, svårighet att bedöma företa-
gets gångbarhet, dyrt att lägga upp smålån till unga företag (transaktionskostnader, 
administrering), företagarens attityd till extern finansiering (tappa kontroll av företa-
get etc.) eller för dålig bas av kompetens i företaget. Light och Pham (1998) beskriver 
även att banker är ovilliga att låna ut mindre belopp för att de tjänar för lite på det i 
jämförelse med risk och uppläggningskostnader.  

Det finns stora problem gällande finansiering till entreprenörer och nyföretagande 
enligt Landström (2005) som hänvisar till att många studier har gjorts och dessa pekar 
på att den svenska kapitalmarknaden i vissa fall har svårt med hanteringen av projekt 
och företag som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden. Exempel gällande finansie-
ringsproblem är den osäkerhet som föreligger vid nya verksamheter, informations-
asymmetri där entreprenör och finansiär inte förstår varandra fullt ut men även att ny-
blivna entreprenörer inte själva vet om vilka finansieringsmöjligheter som finns 
(affärsänglar, finansiell bootstrapping, venture capital).  

Denna asymmetri leder till att villkoren för finansieringen försämras, exempelvis i 
form av höga räntor, eller att entreprenören får avslag (Ylinenpää et. al., 2006). Kubr 
et. al. (2005) påvisar att det kan vara svårt för entreprenörer att finansiera sin verk-
samhet enbart genom eget kapital, banklån och företagets vinster. För att ett mindre 
företag ska kunna förverkliga sina visioner och affärsidéer blir det därför ofta nöd-
vändigt att söka extern finansiering (Kubr et. al., 2005; Ylinenpää et. al., 2006).  

Ett grundläggande problem för entreprenörer som behöver externt kapital är att det 
föreligger en informationsasymmetri (se Figur 1, sid 14) vilket innebär att 
entreprenören oftast vet mer om projektet än vad finansiären gör. Dock kan inte 
informationsasymmetrin ensamt lastas för finansieringsproblemen utan det finns fler 
faktorer som spelar in. Dessa faktorer kan vara bedömningsproblematik samt 
trovärdighetsproblematik (Ylinenpää et. al., 2006). Med bedömningsproblematik 
syftar Ylinenpää et. al.på bland annat hur stort risktagande finansiären utsätter sig för 
då det visat sig att många nystartade företag går i konkurs under de första åren efter 
etableringen. Även svårigheter med att bedöma entreprenöriella företag finns.  

Landström (2003) visar hur informationsasymmetrin mellan finansiär och företagare 
(se Figur 1) förhåller sig. Denna modell visar att orsakerna till asymmetrin kan 
hänföras till såväl finansiär som företagare. Landström påpekar att små företag som 
söker begränsade kapitalbelopp tenderar att drabbas hårdare än andra av infor-
mationsasymmetrin. 

Kubr et. al. (2005) menar på att entreprenörer delar med finansiärerna den risk som 
uppstår vid entreprenöriella projekt. Författarna delar upp risker i två kategorier, där 
den ena är risker inom företaget och den andra är risker på marknaden. Exempel på 
risker inom företaget är att företagsledaren inte lyckas tillsätta alla nyckelfunktioner, 
en viktig medarbetare slutar eller att tilltänkta innovativa lösningar inte fungerar som 
det var planerat. De risker som finns gällande marknaden är att företaget inte lyckas 
sälja så mycket som är kalkylerat, en konkurrent lanserar ett billigare alternativ, 
företagets största kund får ekonomiska problem eller att en viktig partner avbryter 
samarbetet (Kubr et. al., 2005).  
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Figur 1: Det finansiella gapet. (Landström, 2003:14) 

Från bankens sida görs oftast kreditbedömning enligt en modell som kallas kredit-
givningens 5Cn (Ylinenpää et. al., 2006). Dessa 5C står för capacity (låntagaren för-
måga att betala tillbaka lånet på sikt), capital (individens finansiella styrka), collateral 
(säkerheter och garantier som kan visas upp), character (individens egen vilja att be-
tala tillbaka) och conditions (allmänt ekonomiskt läge med konjunktur, bransch-
utveckling etc.).  

Ylinenpää et. al. (2006) redovisar även hur småföretag vanligtvis finansierar sin verk-
samhet i uppstartsfasen. Det vanligaste är att företagaren lånar av familj och vänner i 
början eller får ta del av offentlig finansiering. Banker träder i regel in relativt sent i 
ett småföretag som behöver kapital till exempelvis expansion. Vanligtvis väntar 
banker med att bevilja lån tills företaget kan visa att det går med vinst och prognosen 
för fortsatt vinst är god.  

3.5.1 Finansieringskällor under olika utvecklingsstadier 
Kubr et. al. (2005) illustrerar med figur 2 vilken typ av finansiering som vanligtvis 
står till förfogande under företagets uppstartsfas. Groddfasen är ett stadie innan före-
taget formellt har startats. I denna fas lägger entreprenören grunderna för företaget i 
form av affärsplaner etc. Företagaren når uppstartsfasen i den stund företaget startas. 
Denna fas är ofta kapitalkrävande då inköp av varor och utrustning sker men även 
marknadsföring etc. påverkar. Expansion är den fas där företaget växer på olika sätt, 
exempelvis genom ökad omsättning, ökat antal anställda eller dylikt. Sist i modellen 
kommer exitfasen då företaget träder ur utvecklingsstadiet och mer eller mindre är 
etablerat på marknaden.  

FINANSIELLT 
GAP 

Utbud av kapital Efterfrågan på kapital 

Finansiärer Små företag 

Informationssymmetri 

- Risken är för hög 

- Brist på kompetens och finansiella 
analysinstrument 

- Höga relativa transaktions- och 
kontrollkostnader 

- Brist på kunskap 

- Attityden till externt 
riskkapital 
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Figur 2: Finansieringskällor under olika utvecklingsstadier.(Kubr et. al., 2005: 135) 

Den första finansieringsformen som tas upp är personliga besparingar vilket är äga-
rens eget bidrag till verksamheten vid starten. Nästa kapitalkälla författarna behandlar 
är familjelån vilket vanligtvis är finansiering i ett mycket tidigt skede av företags-
etableringen. Fördelar med familjelån är att det är en enkel och informell process där 
villkoren oftast är förmånliga. Nackdelar med att låna från familj och vänner är att 
beloppen oftast blir begränsade samt att personliga relationer kan spela in på företags-
besluten. Kubr et. al. (2005) tar som sista finansieringsform för groddfasen upp stat-

ligt stöd. Denna typ av finansiering är lämplig i samtliga utvecklingsfaser. Fördelar 
med denna låneform är att villkoren är väldigt förmånliga i form av låga krav på sä-
kerhet, lång återbetalningstid samt att de oftast är räntefria. De nackdelar som för-
fattarna tar upp gällande statligtstöd är att processen för att få dessa lån kan uppfattas 
som lång och krånglig. 

Hypotekslån är den fjärde finansieringsformen som Kubr et. al. (2005) tar upp. Denna 
lånetyp är främst avsedd för finansiering av mark- och byggnadsköp samt real-
kapitalinvesteringar. Dessa lån ses som förmånliga eftersom de ger lång kredittid och 
inte har någon inverkan på de säkerheter (i form av mark eller byggnader) som 
lämnats. Den stora nackdelen med hypotekslån beskrivs av författarna vara att 
hypotekslån inte fullständigt finansierar det belånade objektet då det krävs en viss 
kapitalinsats från företagets sida. Leasing är en finansieringsform som används främst 
för finansiering av maskiner. Fördelen med leasing är att företaget får full tillgång till 
de leasade objekten och kan lämna tillbaka dessa vid förändrade företagsförhållanden. 
De nackdelar som tas upp är att räntan oftast är högre än vad den är vid andra 
finansieringsformer samt att det ibland föreligger krav på köp vid leasingtidens slut 
(Kubr et. al., 2005). 

Banklån lämpar sig enligt Kubr et. al. (2005) då företaget är i uppstartsfasen och be-
höver verksamhetskapital. Denna finansieringsform har krav på säkerheter, t.ex. ute-
stående kundfordringar och lager. Fördelen med banklån är att de är mycket flexibla 
gällande anpassning efter företagens behov. Den sjunde finansieringsformen är 
riskkapital vilket delas upp i två grenar, venture capital och privata investerare 
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(affärsänglar). Venture capital (riskkapitalbolag) är ett sätt att erhålla kapital under 
hela utvecklingsfasen fram tills en eventuell börsintroduktion. Fördelar som tas upp 
med venture capital är att företaget får god tillgång till rådgivning och nätverk samt 
att det inte innebär några löpande kostnader i form av räntor och amorteringar.  De 
nackdelar som finns är att finansiering genom venture capital medför en inskränkning 
av egendomsrätten till företaget. Finansiering genom privata investerare sker oftast i 
grodd- och startfasen och innebär ofta bättre villkor än via riskkapitalbolag (Kubr et. 
al., 2005).  

Ylinenpää et. al. (2006) påvisar att många småföretag genom att använda 
”bootstraping-metoder”, vilket innebär att företagen medvetet använder sina befintliga 
resurser på ett effektivt sätt t.ex. genom olika åtstramningar på utgiftssidan (köp av 
begagnad utrustning, dröja med betalning till leverantörer, hålla inne VD:s lön under 
en viss period etc.), kunnat minska behovet av externt kapital. 
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4. Empirisk undersökning av finansieringsmöjligheter 

4.1 Presentation 
I vår studie har AMLI företagspartner, Swedbank, Gotlandsinvest samt i viss mån 
Svea Ekonomi ingått. I det första stycket kommer vi att presentera våra valda företag. 
Fokus kommer att ligga på de tre företag som nämndes först, det vill säga ALMI 
företagspartner, Swedbank samt Gotlandsinvets. Svea Ekonomi kommer endast att 
beröras i liten utsträckning i presentationen samt i kapitel 4.9. Detta beror på att Svea 
Ekonomi inte arbetar med långivning och finansiering på samma vis som de andra tre 
företagen gör, detta till trots är de ett alternativ för företagare vilket även medför att 
det blir väsentligt att redovisa att kreditmarknadsbolag finns. 

ALMI Företagspartner AB är en organisation som har till uppgift att främja utveck-
lingen av mindre företag. Organisationen bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut. 
ALMI Företagspartner AB är ett moderbolag som ägs av staten. I koncernen ingår 19 
regionala dotterbolag som är utspridda över hela Sverige. Dotterbolagen ägs till 51 
procent av moderbolaget och resterande 49 procent ägs av kommun, landsting och 
andra ägare inom regionen där dotterbolaget är beläget. Kontakt för intervjun togs 
med Lars Erlandsson på ALMI Gotland som är finansieringsansvarig samt vid tiden 
för intervjun även tillförordnad VD. (ALMI Företagspartner AB kommer 
fortsättningsvis benämnas som ALMI). 

Swedbank grundades 1820 då den första sparbanken i Sverige öppnades. I dagsläget 
har Swedbank 419 kontor belägna över hela Sverige och totalt 4,1 miljoner 
privatkunder samt 287 000 företagskunder i Sverige. Swedbank finns även i de baltis-
ka länderna och Ukraina där de har 5,2 miljoner privatkunder samt 234 000 företags-
kunder. Kontakt för intervjun togs med Stefan Hallbom som är kreditchef på 
Swedbanks kontor i Visby.  

Håkan Ahlsten är utbildad jurist och var med och startade upp Länsinvest 
(tillsammans med Länsförsäkringar) vilket var ett riskkapitalbolag som från början 
var ett pilotprojekt med riskkapital till gotländska företag. Efter en tid löste Håkan 
Ahlsten och tre av hans kollegor ut länsförsäkringar och gick vidare med idén och 
driver nu Gotlandsinvest vilket är en vidareutveckling av Länsinvest. 

Svea Ekonomi AB är ett kreditmarknadsbolag vilket innebär att de har rätten att 
bedriva en finansieringsrörelse. Med detta menas att de får lämna krediter, ställa 
garanti för krediter, förvärva fordringar i ett finansieringssyfte samt ta emot 
återbetalningspliktiga medel från allmänheten (Svea Ekonomi AB).  

4.2 Affärsområden 
ALMI tillhandahåller gratis rådgivning till personer som vill starta företag och som 
har funderingar kring vad de bör tänka på samt hur de ska gå tillväga. ALMI har till 
dessa kunder ett antal coacher som hjälper till med upprättande av affärsplaner, 
budgetar, rådgivning samt utbildning. Det är inte bara nyföretagare som vänder sig till 
ALMI utan även etablerade företag får rådgivning och då främst inom 
produktutveckling, marknadsutveckling, ägarskiften och internationalisering uppger 
Erlandsson. När det gäller internationalisering har ALMI ett stort kontaktnät som de 
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samarbetar med och dessa är bland andra NUTEK, handelskammaren, exportrådet 
med flera. ALMI:s rådgivningsverksamhet ges både fristående och tillsammans med 
lån. ”Det är upp till den enskilde företagaren om denna anser sig vara i behov av båda 
delar eller inte. ALMI erbjuder även konsulttjänster till företag men för dessa tar de 
betalt till skillnad från den vanliga affärsrådgivningen” berättar Erlandsson. 

Swedbank har en bred verksamhet som innefattar cashmanagement, försäkringar, 
pension, företagsrådgivning etc. Hallbom uppger att detta är något som utvecklats 
över tid för att underlätta för kunderna genom att erbjuda helhetslösningar. Vid möten 
med större företagskunder undersöker Swedbank ledningsstrukturen, fram-
tidsambitioner, soliditet, osäkra krediter, olika prognoser (exempelvis budget och kas-
saflöden) samt framtida återbetalningsförmågor förklarar Hallbom.  

Gotlandsinvest har ett samarbete med ALMI vilka har en fond som är till för att 
utveckla företagsamheten. Gotlandsinvest går in med halva beloppet och ALMI går in 
med resten, med andra ord delas risken. En av skillnaderna mellan ALMI och 
Gotlandsinvest är att på ALMI arbetar tjänstemän som tar betalt per timme medan 
Gotlandsinvest jobbar för sitt eget kapital. Ibland går även Gotlandsinvest ut och 
nätverkar för att hitta andra medfinansiärer och i dessa fall kan det bli så att de måste 
släppa ifrån sig viss makt i företaget där investeringen ska ske. ”Vi försöker hålla oss 
till sådana verksamheter som vi begriper, har kompetens inom och där vi kan tillföra 
något till företaget” uppger Ahlsten. 

”När vi går in med riskkapital kräver vi att bli delägare fullt ut. Vi vill ha kontroll 
över det företag där pengar ska satsas” säger Ahlsten vidare. Gotlandsinvest arbetar 
med långsiktiga investeringar i småföretag. Då det sällan finns någon styrelse utan 
företagen drivs småskaligt blir det lättare för Gotlandsinvest att gå in och göra 
ändringar i verksamheten. Ahlsten fortsätter med att berätta hur man begränsar 
företagets möjligheter till att ta egna beslut, Gotlandsinvests samtycke krävs. ”Desto 
större företaget är, desto svårare blir det att ha ett aktivt inflytande. I mindre företag 
får man en stor bit” säger Ahlsten. Det är viktigt för Gotlandsinvest att komma 
överens med entreprenören. Kommunikation och förtroende uppger Ahlsten vara 
viktigt då entreprenören måste handla efter uppställda överrenskommelser. ”Går det åt 
pipan så förlorar vi pengar. Vi har varit i företag där de inte har gjort som vi sagt och 
då går vi ur” berättar Ahlsten. 

4.3 Kreditbedömning 
Erlandsson uppger att ALMI tittar på två viktiga parametrar vid kreditbedömning, 
vilka är företagaren och dennes affärsidé. Företagaren utvärderas utifrån dennes 
erfarenheter, kompetenser samt hur ledningen ser ut med mera. När det gäller 
affärsidén undersöks vilken finansiering som krävs, hur budgeten och kalkylen ser ut. 
Om något verkar orimligt kan det bli tal om ett avslag på låneansökan uppger 
Erlandsson. Vid bedömningen tar ALMI även hänsyn till organisationen, de som står 
bakom den, marknaden för företaget samt dess produkter. Det görs en ingående 
analys av vad låntagaren har för kapitalbehov, om pengarna från ett lån kommer att 
räcka och vad det troliga resultatet kommer att bli.  

Det är inte säkerheterna som avgör om de får lån utan det är företagaren och 

affärsidén. Bedömningen blir svårare för oss vid nya företag eftersom det inte finns 

någon historia att koppla bedömningen till säger Erlandsson. 
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Swedbank är med vid uppstart av företag, dock uppger Hallbom att bedömningen av 
ett nystartat företag blir svårare då det inte finns historisk information att ta hänsyn 
till. Det är betydligt lättare för Swedbank att bedöma kreditvärdigheten om det finns 
en pågående verksamhet.  

Vid nystart ser man istället till personen bakom företaget och dennes historia och 

erfarenheter. Finansiering av nya företag är alltid ett risktagande från bankens sida. 

Det gäller att tro på företaget och göra en bedömning om det verkar osäkert eller inte 

fortsätter Hallbom.  

Swedbank bedömer även om det finns någon marknad för företaget och produkten. 
Hallbom uppger att Swedbank i Visby inte vill väga för tungt i en specifik bransch så 
de försöker undvika att gå in med finansiering i företag som skulle kunna påverka 
bankens befintliga kunder negativt. 

Ahlsten säger att bedömningen av nya idéer är svårdå det måste prognostiseras hur 
företaget troligtvis kommer att gå. ”Det går att föreställa sig företagets kunder men 
det är en bra bit mellan att någon säger att de är intresserade av produkten till att en 
affär i praktiken uppstår”. Ahlsten har erfarenhet av att företag ofta underskattar den 
tid det tar att jobba upp bra kunder, det handlar om att hitta kunderna och få till avslut 
vilket nystartade företag ofta måste göra parallellt med produktutveckling. ”Vi 
försöker se om det finns en befintlig marknad eller om den måste bearbetas” förklarar 
Ahlsten. 

4.4 Riskbedömning 
Swedbank riskklassificerar alla företag enligt ett eget system men samarbetar även 
med UC (Upplysnings Centralen). ”Vi bedömer riskerna, ett exempel är om man har 
en industrifastighet nedsmetad med föroreningar, det vill man inte ha som säkerhet, 
det kan bli dyrt” berättar Hallbom. Swedbank utvärderar företagets förmåga att betala 
på sikt och dess lönsamhet. Vidare undersöks om kunden har lån hos andra banker 
samt hur mycket pengar som kunden genererar och kan tänkas generera i framtiden. I 
Swedbanksbedömning ingår även att utvärdera priset och produkterna som företaget 
säljer. ”Bedömningen av lån ska ske i enighet med bankens övergripande policys, 
vilka kommer från huvudkontoret och det finns många instruktioner att ta hänsyn till” 
säger Hallbom. Räntan på lånet anpassas efter risken och desto högre risk lånet 
innebär desto mer vill Swedbank ha betalt i form av ränta. 

Att bevilja krediter är alltid en bedömningsfråga, det primära är att företaget över-

lever på sikt. Vi på ALMI tar en högre risk men om vi bedömer att företaget inte 

kommer överleva eller gå med förlust blir det avslag. Vi vill inte sätta ägaren i en 

dålig situation eller låna ut pengar om det inte finns några förutsättningar för 

företaget i fråga, detta är dock svårt att veta uppger Erlandsson.  

Bedömer ALMI att företagets produkt har potential och skulle kunna gå att sälja på 
marknaden blir det sällan avslag på låneansökan. Företaget måste ha en kalkylerad 
möjlighet att återbetala lånet och ägarna måste under denna tid kunna ta ut en skälig 
lön fortsätter Erlandsson.  

Ahlsten uppger att om vi tar jordbruk till exempel så underlättar det riskbedömningen 

då det finns en begränsad mängd mark som är relativt lätt att sätta ett värde på. 
Finns det inte mark krävs det för en småföretagare borgenärer eller ett externt kapital 

som då bland annat kan vara riskkapital från oss.  



   20

För Gotlandsinvest är det viktigaste vid riskbedömning entreprenören och affärsidén. 
Ahlsten uppger att företagare ofta behöver kapital till att göra investeringar och 
bankerna är inte alltid villiga att låna ut till dem då de saknar säkerheter. För att 
Gotlandsinvest ska gå in med kapital i företaget är samarbete viktigt samt att de har en 
tilltro till personen bakom företaget och dennes idéer säger Ahlsten. 

Att bedöma priset på sin produkt är oftast svårt för nya företag konstaterar Ahlsten. 
Ett vanligt fel entreprenören gör är enligt Ahlsten att den är rädd för att ta betalt för 
sin produkt. ”Det är bättre att ta överpris och sedan lägga på en rabatt. Det blir kunder 
glada för. Det gäller att inte sätta för låga marginaler. Företaget måste kunna 
värdesätta vad produkten är värd för kunden” fortsätter Ahlsten. 

Det viktigaste för Swedbank vid bedömning av ett småföretags låneansökan är 
personen som ligger bakom företaget. Att det finns ett förtroende för personen bakom 
företaget är A och O uppger Hallbom och konstaterar:  

Företagaren beskriver sin affärsidé och sätter siffror på vad de ska göra. När vi på 

Swedbank får en låneansökan från en kund får vi reda på hur mycket kapital kunden 

är i behov av. Vi tar ställning till om affärsidén är gångbar och om det finns en åter-

betalningsförmåga vilket är en väsentlig del. Det räcker inte med att kunden säger att 

den vill låna pengar och har ett pantbrev i en fastighet, det är inte säkerheten vi 

främst är ute efter även om det är viktigt, det är återbetalningsförmågan som är 

otroligt viktig. 

4.5 Förluster 
Vid finansiering via riskkapital räknar Gotlandsinvest med förluster vilket är naturligt 
vid den typen av affärsverksamhet påpekar Ahlsten vid frågan gällande hur de 
hanterar förluster. ”Ungefär vartannat projekt går inte vägen statistiskt sett. Det är lätt 
att tro att alla investeringar ger pay-back men så är det inte. Frågan är alltid vad är 
risken?”framhållerAhlsten. 

Om Swedbank tror på företagets framtid men skuldbördan är för tung kan deskriva av 
lånet. Det finns kunder som hjälpts på detta sätt och sedan har kunnat leva vidare. 
Hallbom förklarar denna typ av avskrivningar med att det blir lönsamt på sikt även 
om det innebär en förlust vid avskrivningstillfället. Innan Swedbank fattar ett beslut 
om att sätta ett företag i konkurs gör de en ordentlig analys. ”Vi gör ingenting för att 
djävlas utan vi vill ju att det ska gå bra” säger Hallbom.  

Det kan uppstå situationer där kunden och vi är oense i lånefrågan. Då är det bra 

med konkurens där det finns andra banker att gå till. Idag är det nog ganska svårt att 

få lån för nyföretagare då bankerna främst prioriterar sina befintliga kunder berättar 
Hallbom. 

Kreditförluster gällande mikrolån har sedan introduktionen varit små. Oftast är det 
mindre bolag med mindre kapitalbehov som har företagsformerna enskild firma eller 
handelsbolag som vänder sig till ALMI för mikrolån.  

Jag tycker att risknivån inte är alltför stor i de här små bolagen, man sköter sig och 

försöker göra rätt för sig i alla lägen även om bolaget går lite dåligt så betalar man 

tillbaka konstaterar Erlandsson.  
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Mikrolånen har uppvisat små förluster vilka kan härledas till att det är små belopp 
som lånas ut. Vid aktiebolag är beloppet entreprenören gått in med och eventuell 
borgen den risk företagaren tar tillskillnad mot i en enskild firma och handelsbolag 
där ägarna hålls personligt ansvariga för företagets skulder även efter en eventuell 
konkurs förtydligar Erlandsson. 

4.6 Avslag och problematik 
Det är svårt för en företagare som har en idé att veta vad den är värd men detta är 
något som företagaren måste veta för att få lån enligt Ahlsten. Värderingen av en idé 
är en viktig parameter för Gotlandsinvest.”Om företagaren inte kan prissätta sin idé är 
den troligtvis inte heller särskilt framgångsrik. Entreprenören får inte vara för kaxig 
men heller inte för blygsam gällande värderingen av sin produkt” säger Ahlsten. I de 
fall företagaren inte har kapital är det idén och entreprenörens drivkraft som 
Gotlandsinvest värderar. 

På frågan angående avslag uppgav Hallbom att den största anledning till att 
Swedbank ger avslag på en låneansökan är att de inte tror på affärsidén. Swedbank 
måste få ihop en helhetsbild av företaget med budgetar och säkerheter etc. Om företa-
get inte kan presentera vad de vill åstadkomma blir det garanterat avslag. 

På frågan om hur de gör om samarbetet inte fungerar svarar Ahlsten att när 
Gotlandsinvest går in i ett företag sätts tydliga riktlinjer upp hur ett avslutande av 
samarbetet ska gå till.  

Entreprenören måste veta hur den kan bli av med oss. Det gäller att kontinuerligt 

fastställa värdet på bolaget. Har värdet ändrats kan alla se det och så har vi en 

överenskommelse om hur ett avslut går till sedan tidigare. Detta gäller främst när det 

går bra, då blir alla mer intresserade och då är det bra att ha en tydlig modell att 

jobba utifrån. Varje gång som det har gjorts något som höjer värdet på företaget ska 

alla vara överens om det vilket är en förutsättning för att ett avslut ska kunna gå 
enkelt berättar Ahlsten.  

Det händer även att Gotlandsinvest och entreprenören beslutar sig för att sälja 
företaget. Grundproblemet för många småföretag är att de inte kan förverkliga sin 
affärsidé om de inte får in externt kapital i verksamheten. Det är svårt för småföretag 
att hitta finansiering förklarar Ahlsten. 

Det är många bra affärsidéer som aldrig kommer igång för att banken inte vill låna ut 

då det inte finns tillräckliga säkerheter. Det kan vara svårt att få släkten att gå i bor-

gen, vi gör inte det i Sverige på samma sätt som utomlands säger Ahlsten. 

4.7 Konjunkturpåverkan 
Konjunkturnedgången påverkar Swedbank som organisation då de måste anpassa sig 
till nya instruktioner och direktiv som kommer från huvudkontoret uppger Hallbom. 
Det har blivit svårare för småföretag att erhålla lån i och med konjunkturnedgången. 
Det ska dock tilläggas att låneansökningar alltid genomgår en grundläggande 
prövning, vilken blir hårdare vid en konjunkturnedgång. Småföretag är ofta 
intresserade av riskkapital men för att erhålla denna typ av kapital från Swedbank 
krävs att företagaren också går in med kapital.”Det går inte att låna 500 000 om 
företagaren inte sätter in något eget kapital. Den tiden är förbi” säger Hallbom. När 
det inte finns någon egen kapitalinsats innebär det fullbelåning där banken får ta hela 
risken. Det står i Swedbanks regelverk att all utlåning ska ske mot betryggande 
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säkerhet. ”Värdet på säkerheten kan vara svår att uppskatta då det kan ändras över tid. 
Exempelvis en industrifastighet där det inte finns någon produktion, vad är den värd? 
Datorer, vad är de värda?” frågar Hallbom. Det finns egentligen bara en gång då 
Swedbank är i behov av säkerheterna och det är när företaget går dåligt. ”Det är då vi 
måste veta vad våra säkerheter är värda. Vi är försiktiga” säger Hallbom. För 
Swedbank är det svårt att veta när taket för utlåning är nått men detgörs en bedömning 
och utvärdering av all fakta som finns. Med dessa fakta försöker Swedbank att se in i 
framtiden och bedöma återbetalningsförmåga på sikt. ”Tror vi att kunden klarar 
återbetalningen i framtiden beviljar vi lån” konstaterar Hallbom. 

Den rådande konjunkturen påverkar Gotlandsinvests arbete genom att de får det 
svårare att räkna ut pay-back från investeringar. Det tar även längre tid för 
investeringar att bli lönsamma säger Ahlsten. Särskilt för större verksamheter som 
behöver kapitalkrävande maskiner blir konjunkturnedgångar problematiska. När 
maskiner går sönder krävs det nya och om banken inte lånar ut pengar kan företaget 
inte bedriva sin verksamhet fullt ut. Fördelen för Gotlandsinvest vid bedömning av 
sådan verksamhet är att företaget har en upparbetad kundstock. Då går det att räkna på 
hur mycket effektivare verksamheten blir och hur mycket de skulle kunna tjäna på en 
ny maskin påvisar Ahlsten.  

Konjunkturläget påverkar inte ALMI:s bedömning av verksamheter enligt Erlandsson. 
Det som dock går att härleda till konjunkturnedgången är att inflödet av ansökningar 
ökat markant. Detta märktes framförallt under senare delen av 2008 och början 2009. 
En stor del av ökningen har skett i de län med många underleverantörer gentemot 
bilindustrin säger Erlandsson. I en lågkonjunktur eller när bankerna inte fungerar som 
de ska (till exempel om de har ont om pengar) innebär det att de prioriterar sina bra 
och stora kunder. Erlandsson säger att resultatet av bankernas agerande är att de 
mindre eller nya företagen blir lidande. Bankerna blir lite försiktigare och per 
automatik får ALMI ett ökat inflöde av ansökningar som följd av 
konjunkturnedgången påvisar Erlandsson.”Det är ju så att när man går in i en 
lågkonjunktur så förlorar man pengar, det är naturligt” säger Erlandsson. Vid 
lågkonjunktur vänder sig även större etablerade företag till ALMI när de får 
finansiella problem. Bankerna kan säga nej till sina befintliga kunder i de fall banken 
bedömer att de är belånade till hundra procent vilket kan ske även om företaget i 
grunden är sunt förklarar Erlandsson. 

4.8 Mikrolån och smålån 
ALMI tillhandahåller olika former av finansiering. Dessa är exempelvis finansiering 
för produktutveckling och innovation, vanliga amorteringslån samt mikrolån. Under 
2006 tillhandahöll ALMI ett såkallat minilån där maxbeloppet var 50 000 kronor. Den 
totala utlåningen inom denna låneform uppgick till totalt 22 miljoner kronor. I maj 
2007 döptes minilånet om till mikrolån och beloppet ökade till 100 000 kronor (som i 
januari 2009 ökades till 250 000 efter ett riksdagsbeslut). Under 2007 ökade 
mikrolånen till en total utlåning på 40 miljoner kronor. Utlåningen fortsatte att öka 
under 2008 och var vid årsskiftet uppe på 76 miljoner kronor vilket nästan är en 
fördubbling från året innan. Mikrolån kräver ingen medverkan från banker eller 
säkerheter från företaget utan ALMI finansierar 100 procent av kapitalbehovet inom 
satta gränser samt står för riskerna. Erlandsson uppger att mikrolånen har enklare 
hantering, de är amorteringsfria i början, det krävs inga säkerheter, de har lägre ränta 
första året och att det sedan är ett fast tillägg på räntesatsen. ”Dessa lån kan uppfattas 
som lite enklare och kanske fördelaktigare för kunden” säger Erlandsson. När det 
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gäller återbetalningstiden på mikrolån är de på 5 år men kan vara kortare om kunden 
önskar. Mikrolånen är amorteringsfria i 6 månader och första året tar ALMI ut en 
ränta som är basräntan. Efter första året ökas räntan och då är det basräntan plus 4 
procentenheter men det är som sagt inga krav på säkerheter poängterar Erlandsson. 

Ahlsten uppger att mikrolån är ett bra sätt att gå tillväga på för att få igång verk-
samheter då det rör sig om mindre belopp som lånas ut och förlusterna oftast är små. 
Det är många lån på småbelopp till många människor vilket medför att risken blir 
otroligt liten. ”Det enda sättet att bygga ett land på är genom egen företagsamhet. 
Vissa regioner i Sverige är “stödskadade” av stat och kommun och det är inte bra och 
det håller inte på sikt” avslutar Ahlsten. 

På frågan angående bankers ovilja att låna ut småbelopp på grund av att det kan 
uppfattas som olönsamma och administrativt krävande i paritet med vad dessa lån 
generar i inkomst svarade Hallbom att ”man lätt kan få det intrycket men alla företag 
har varit små någon gång. Alla företag har heller inte gått genom ALMI, deras del är 
förhållandevis blygsam i jämförelse med banker”. Det är svårt för Swedbank att veta 
innan om företaget som ansöker om ett mindre lån i framtiden kommer bli en bra 
kund eller inte, därför ska smålån inte förringas. Till följd av konjunkturnedgången 
uppger Hallbom att Swedbank hellre lånar ut större belopp till deras befintliga kunder. 
I goda tider är Swedbank ute och söker prospekts på ett annat sätt men vid 
konjunkturnedgångar riktar de sig mer mot vård av befintliga kunder avslutar 
Hallbom. 

Det är vanligast att tjänsteföretag och branscher som inte kräver stora lagerin-
vesteringar ansöker om mikrolån. Det är även många tjänste- och konsultföretag, 
vilka är i behov av mindre rörelsekapital, som söker mikrolån. ”Det är svårt att säga 
en specifik bransch men för tillverkningsföretag är det inte mikrolån som gäller 
eftersom det inte täcker hela kapitalbehovet då det är begränsat” avslutar Erlandsson. 

4.9 Annan finansiering 
Det finns alternativa sätt för företag att lösa tillfälliga ekonomiska problem eller i 
vissa fall underlätta för företaget genom att lägga över vissa administrativa tjänster 
(till exempel fakturahantering) på ett externt företag. Svea Ekonomi erbjuder olika 
lösningar i form av fakturaköp, factoring, diskontering, företagskrediter m.m. Med 
fakturaköp avses att företaget säljer sina valda utestående fakturor till 
kreditmarknadsbolaget och får på så sätt betalt direkt samt slipper kreditrisken vid 
osäkra fordringar. Vid factoring lånar kunden pengar med sin reskontra (alla 
utestående fakturor) som säkerhet. Genom detta förkortar företaget sin kredittid och 
får in pengar snabbare. När det gäller diskontering, som är en form av factoring, 
belånas enbart en del av reskontran, ca 20 procent. Företagskredit kan jämföras med 
ett banklån (exempelvis checkräkningskredit) med den skillnaden att det är krav på att 
företaget använder sig utav någon av de övriga tjänsterna. Det ska dock tilläggas att 
när det gäller företagskrediter är det inga jättestora belopp då kapitalkostnaderna kan 
ses som höga i jämförelse med lån hos banker.  
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5. Analys 

5.1 Mikrolån 
Mikrolån har visat sig fungera bra i fattiga länder som Bangladesh där Grameen Bank 
startade sitt pilotprojekt med mikrolån samt leasing. Grundidéen är densamma i Bang-
ladesh som i Sverige gällande mikrolån, alltså att låna ut små belopp till många män-
niskor vilket sprider risken. När många individer lånar ett mindre kapital för att starta 
upp en verksamhet uppstår det givetvis förluster men sett till det totala antalet utgå-
ende lån i förhållande till hur många som inte klarar av återbetalningen blir resultatet 
på det stora hela bra. Det ska dock tilläggas att i Sverige har inte mikrolånen på allvar 
etablerat sig utan är fortfarande i en fas där snabb expansion sker. I dagsläget går det 
att låna upp till 250 000 kronor från ALMI men de senaste åren (från 2006 och 
framåt) har beloppen som är möjliga att söka regelbundet ökat så det återstår att se om 
250 000 kronor även fortsättningsvis kommer att vara högsta beloppet.  

I och med Lehmann Brothers konkurs i september 2007 spreds en global oro på fi-
nansmarknaden. Det visade sig även att flertalet andra amerikanska storbanker hade 
utgående krediter mot för dåliga säkerheter vilket resulterade i en förtroendekris för 
bankväsendet över hela världen. Detta påverkar även de svenska bankerna genom att 
de blev mer restriktiva vid långivning. Främst är det mindre företag, så kallade småfö-
retag, som blivit drabbade av att banken nekat dem lån. Detta var något som våra re-
spondenter i undersökningen var eniga om. Hallbom på Swedbank Visby använde ord 
som ”den tiden är förbi” när vi talade om finansiering av småföretag som inte har 
något eget kapital att sätta in i verksamheten. Erlandsson på ALMI Gotland påvisade 
att organisationen fått in många fler låneansökningar till följd av bankernas 
försiktighet. Ahlsten på Gotlandsinvest uppgav att småföretag i regel alltid har 
problem med att få lån om de inte har några säkerheter och att han upplever att det 
blivit ännu svårare för småföretag i och med bankkrisen. Enligt Swedbank analys 
(2009) måste företag vid lågkonjunktur minska kraven på avkastning, ha en större 
likviditet, inse att expansionsmöjligheterna avtar då det blir svårare att låna pengar 
etc. Detta kan vara mycket svårt för ett mindre företag att anpassa sig till då det 
kanske är en person som är hela företaget och denne inte kan minska avkastningen 
och höja likviditeten.  

Henrekson (2003) och Bjerke (2005) är överens om att entreprenörskap och tillväxt i 
småföretag är livsnödvändigt för Sverige som land. Henrekson uppger att uthållig 
tillväxt endast kan nås genom att ta till vara på idéer och kunskap samt skapa 
incitament för att företag ska kunna bedriva nyskapande verksamheter. För att starta 
upp en verksamhet krävs det i regel alltid någon form av startkapital. ALMIs 
mikrolån är ett sätt för företagaren att hitta finansiering till verksamheten utan att det 
ställs krav på några särskilda säkerheter. Det ska dock tilläggas att dessa lån från 
ALMI har en högre ränta än vad banken tar ut. Swedbank å sin sida lånar endast ut 
pengar ”mot betryggande säkerheter” vilket försvårar för entreprenören om denne har 
en bra idé men inte några konkreta säkerheter att låna på. Ahlsten från Gotlandsinvest 
berättar om att de går in med pengar i bolag där säkerheterna inte räcker till för 
banklån men kräver i utbyte att bli delägare fullt ut i företaget. 
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För att tillväxt ska uppstå i ett företag uppger Braunerhjelm och Borgman (2004) att 
kunskap är den viktigaste förutsättningen. Samtliga av våra respondenter uppgav di-
rekt eller indirekt att de hjälper eller kan hjälpa företag med annat än ren finansiering. 
Ahlsten berättade att de inte går in i företag där de inte tror att de kan tillföra något. 
De vill helst ha kompetens inom det affärsområde som företaget verkar inom vilket 
även innebär att de delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till företagaren. 
ALMI tillhandahåller en rad olika tjänster utöver långivning till företagare. Exempel 
på detta är rådgivning och hjälp vid internationalisering genom deras nätverk, etc. 
Även Swedbank har en bred verksamhet som innefattar allt från försäkringar till 
företagsrådgivning. Utifrån de fakta vi fått från våra respondenter går det att se att 
kunskap är en viktig del i företagandet. Detta genom att samtliga på ett eller annat sätt 
hjälper till med kunskaper och erfarenheter för att företagaren ska kunna nå en hållbar 
verksamhet med tillväxt på sikt. 

Småföretag väljer ibland att inte anställa fler och på så vis undvika att expandera trots 
att företagets produkter efterfrågas på marknaden. Ylinenpää et. al. (2006) uppger 
anställningar ibland kan förknippas med att företagaren måste skapa arbete åt andra. 
Detta medför även att företagaren upplever en begränsning genom att inte ha ensam 
kontroll över hela företaget, vissa företagare ser det även som ett onödigt risktagande 
att expandera verksamheten. Vid intervjun med Håkan Ahlsten framgick det att när en 
investerare går in i ett mindre företag får den en stor bit av företaget och mycket infly-
tande. Det är svårare att få samma inflytande vid investeringar i större företag, särskilt 
vid investeringar gällande mindre belopp.  

5.2 Reflektioner kring mikrolån 
Grundidéen gällande mikrolån är bra då smålån till många människor sprider risken 
för finansiären. I Bangladesh där levnadsstandarden för fattiga människor är betydligt 
sämre än vad den är för fattiga människor i Sverige ser utformningen för mikrolån 
annorlunda ut. De jobbar mycket med leasing av maskiner för att få igång företag-
samhet på absolut grundläggande nivå, alltså producera mat. I Sverige däremot finns 
ett välfärdssystem vilket medför att behoven ligger på ett annat plan. 
Välfärdssystemet bidrar till att fattiga i Sverige inte går att jämföra med fattiga i 
Bangladesh eller andra platser där den ekonomiska utvecklingen inte kommit särskilt 
långt.  

USA var tidiga med att tillämpa mikrokrediter efter att ha sett Grameen Banks fram-
gångar. USA:s tidiga mikrokreditprogram stötte dock på ganska mycket problem då 
det inte stod klart hur villkoren skulle utformas för lånen samt att det visade sig vara 
svårare att driva en verksamhet som outbildad i USA än i Bangladesh. Under utveck-
lingen kom tillhandahållarna av amerikanska mikrolån underfund med att all kredit-
bedömningen behövde ligga på en individuell nivå tillskillnad från i Bangladesh där 
det bara var en sorts verksamhet som skulle bedömas. Detta höjde kostnaderna för 
administreringen av mikrokreditsprogrammen i USA. 

I och med finanskrisens utbrott har många småföretag fått problem med sina krediter 
hos banker. Småföretag har oftast mindre marginaler och i många fall inga betryg-
gande säkerheter vilket gör att de ofta råkar illa ut vid konjunkturnedgångar. Även 
större företag drabbas av lågkonjunkturer men på ett annat sätt då de oftast har uppar-
betade stora kundstockar, större marginaler att ta av samt konkreta fastigheter och 
maskiner att använda som säkerheter. Större företag kan även ta till åtgärder som att 
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säga upp anställda för att spara pengar vid svåra tider vilket inte småföretag, där det 
kanske bara är entreprenören som utgör företaget, har samma möjlighet att göra.  

Vid lågkonjunktur försvåras livet för småföretagare då deras marknader ibland sviker. 
Antalet konkurser bland småföretag kan tillföljd av detta öka vid 
konjunkturnedgångar. Detta är givetvis ett problem för alla småföretag men även för 
samhället då entreprenörskap är otroligt viktigt för tillväxten. Ett viktigt element i att 
vara småföretagare är att inhämta information, och skaffa sig information om den 
marknaden som företaget verkar inom. Den kunskap som entreprenören besitter är 
även viktig att sprida vidare till andra entreprenörer och företagare för att den totala 
utvecklingen inom branschen ska gynnas. Detta är dock något som kanske inte alltid 
efterlevs av småföretag då var man ser till sig själv.  

Att småföretag hjälps åt med att hitta marknader, finansiärer och samarbetspartners 
genom exempelvis nätverk har visat sig framgångsrikt. Det handlar till stor del om att 
hjälpa andra med sina erfarenheter och kunskaper samt ta del av andras för att und-
vika att samma fel begås flera gånger. Att anställa kan uppfattas som problematiskt 
för en småföretagare då arbetsbördan kanske inte är jämn utan varierar över tid. Det 
kan även vara administrativt krävande för ett företag att ha anställda samt ta tid att 
kontrollera att arbetsinsatserna motsvarar förväntningarna som finns samt den lön 
som den anställda erhåller.  

5.3 Småföretag och finansiering 
Småföretag står inför många problem gällande finansiering av verksamheten. 
Ylinenpää et. al. (2006) tar upp att det kan vara svårt att bedöma småföretagets gång-
barhet, svårt att bedöma risken, företagarens attityd till externt kapital, det kan upp-
fattas som dyrt att administrera smålån för de som tillhandahåller dem etc. I vår un-
dersökning visade det sig att bedömningen av företaget var ett omfattande arbete som 
innefattade många olika moment, särskilt vid kreditgivning till nystartade företag. 
Swedbank gör en bedömning både utifrån UC:s information och från deras egna fö-
retagsspecifika kriterier vilka är många inom många olika områden. ALMI kräver inte 
samma säkerheter som Swedbank för utlåning (mikrolånen). Erlandsson påpekar att 
de inte vill sätta företaget i en sits där det inte kan betala igen sina lån. Han påvisar 
även att mikrolån ofta tas av enskilda näringsidkare eller handelsbolag vilka blir per-
sonligt skyldiga att betala igen även efter det att verksamheten kan ha upphört. Enligt 
Ylinenpää et. al. kan företagarens attityd till extern kapital vara en anledning till att 
problem med finansiering uppstår eftersom entreprenören tappar kontroll över företa-
get. Vid vår intervju med Ahlsten framgick att de vill ha stor kontroll över företaget 
om de ska satsa pengar vilket kan upplevas som skrämmande för ägaren. Vidare 
talade Ahlsten om att företagaren inte får fortsätta göra som den vill utan alla beslut 
inom företaget ska tas i samtycke vilket kan innebära att företagaren väljer att inte ta 
emot deras kapital.  

Vidare framgick av undersökningen att småföretag i hög grad påverkas av konjunk-
turnedgången. Hallbom uppgav att deras organisation främst riktar in sig på befintliga 
kunder och stora företag i dessa tider vilket han även uppgav att konkurrerande 
banker gör. Light och Pham (1998) uppger att banker ofta är ovilliga att låna ut 
mindre belopp då dessa är administrativt krävande och inte särskilt lönsamma. Det är 
på grund av detta som statliga ALMI finns då de fyller luckan mellan vanliga banklån 
och verksamheter helt finansierade med eget kapital. Hallbom uppgav dock att 
Swedbank visst tillhandahåller smålån då det är nästan omöjligt att avgöra vem som i 
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framtiden blir en bra kund hos banken. I tider av lågkonjunktur jobbar Swedbank 
dock inte i första hand med att hitta nya kunder utan koncentrerar sig på kundvård av 
de befintliga. Ahlsten berättade att de jobbar mycket med företag som inte får vanliga 
banklån, ofta för att de har för dåliga säkerheter, och delar då risken med ALMI som 
går in med halva kapitalbehovet.  

Figur 1 (sid 14) visar det finansiella gap som kan uppstå mellan små företag och fi-
nansiärer. Det kan alltså uppstå informationsproblem mellan de båda parterna vilket 
främst drabbar små företag enligt Landström. En av de anledningar som modellen 
visar som trolig anledning till informationsasymmetrin är att risken bedöms som för 
hög, brist på kompetens och analysinstrument samt för höga transaktionskostnader för 
finansiären. Samtliga respondenter i vår undersökning tog upp att personen som ligger 
bakom ansökan och företaget är det viktigaste vid bedömningen. Alla respondenter 
berörde även svårigheten i att bedöma en person och dennes affärsidé. De informa-
tionsbrister som kan uppstå mellan de som efterfrågar kapital och de som tillhanda-
håller kan i undersökningen härledas till den grundläggande bedömningen där gång-
bara affärsidéer och företagare kan nekas lån på grund av de inte lyckas förmedla sitt 
budskap till finansiärerna.    

Det finns många studier som visar att den svenska kapitalmarknaden har svårt att 
hantera företag under deras utvecklingsfas då finansiärerna exempelvis upplever 
osäkerhet. Denna osäkerhet går att härleda till bedömningsproblematik där finansiären 
måste avgöra hur stor risk denne är benägen att ta. Hallbom uppgav under intervjun 
att Swedbank anpassar räntan efter kreditrisken. Detta innebär alltså att desto högre 
osäkerheten är desto mer får låntagaren betala i ränta. Även ALMI:s mikrolån har en 
hög ränta men den är inte baserad på risken utan den är hög på grund av att villkoren 
för mikrolånet bland annat inte innefattar säkerheter. Teorin säger även att många 
företag går i konkurs redan under de första åren efter uppstart och en bidragande 
orsak till detta kan vara just de dyra kapitalkostnaderna som drabbar ett nystartat 
företag.  

I figur 2 (sid 15) redovisas vilka möjligheter till finansiering som ett företag har i 
uppstartsfasen. Modellen visar att innan verksamheten kommit igång är det personliga 
besparingar, lån från familjen eller statligt stöd som är aktuellt. När företaget är mel-
lan uppstart och expansion finns det desto fler finansieringsmöjligheter. Dels så är det 
de tre tidigare nämnda och dels finns möjlighet att finansiera verksamheten genom 
exempelvis hypotekslån, banklån eller riskkapital. Ahlsten påvisade att företaget i 
princip måste ha sålt sina produkter innan själva verksamheten och produktutveckling 
satt igång (vilket även Kubr et. al., 2005 påvisar som en risk kopplad till marknaden). 
Enligt respondenten är det även så att svenskar inte går i borgen för varandra på 
samma sätt som utomlands. Detta innebär alltså att om en entreprenör inte har några 
egna besparingar eller har en familj som går i borgen finns det bara statligt stöd kvar 
som finansieringsform vid en företagssatsning. ALMI:s mikrolån blir ett slags statligt 
stöd i den bemärkelsen att det inte är några direkta krav på säkerheter men samtidigt 
inte då det finns krav på återbetalning inom 5 år från det att lånet beviljas. Swedbank 
beviljar lån som tidigare nämnt mot betryggande säkerheter. Hallbom uppgav även att 
de tittar på återbetalningsförmåga vid bedömning av låneansökningar. Tror Swedbank 
att kunden klarar återbetalningen i framtiden beviljar de lån. Detta kan tala emot att 
banken beviljar lån i ”groddfasen” till en företagare då det är svårt att veta om 
återbetalningarna kommer klaras eller ej innan företaget är igång. Figur 2 visar, vilket 
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togs upp i början av stycket, att banklån främst är aktuellt efter själva uppstarten av 
företaget som till stor del stöds av de svar vi fick från Hallbom.  

För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs att de fem faktorerna som listades i ka-
pitel 3.4.1 uppfylls (dessa är tur, entreprenören, företaget, strategin samt omgiv-
ningen). Företag lever inte i ett vakum utan det finns många omständigheter i sam-
hället som påverkar. Dessa kan vara konjunkturen, konkurrensen eller marknadstren-
der vilket företagaren inte själv kan påverka i någon större utsträckning. Produkter 
som ena dagen är osäljbara kan nästa dag vara lättsålda eller tvärtom beroende på just 
marknadstrender och konjunktur. I de fall företaget påverkas i för stor utsträckning av 
dessa element uppstår lätt förluster. Dessa förluster måste eventuella finansiärer ta 
ställning till och hantera. Vid intervjun med Swedbank framgick det att i sällsynta fall 
skriver de av lånen om de tror tillräckligt mycket på företaget och dess produkter. 
Detta innebär att de får en tillfällig förlust men på sikt kan företaget generera mer 
pengar till banken än vad de skulle gjort om de försattes i konkurs. Har det gått så 
långt att en avskrivning på lånet krävs för att undvika konkurs har troligtvis ett fel 
begåtts. Det är svårt för banker att avgöra när deras kunder är fullbelånade, banken 
måste säga nej till vidare utlåning, vilket dock i vissa fall är ett måste för att kunden 
på sikt ska kunna sköta sina finanser. Ahlstens syn på förluster är att det är något man 
får räkna med vid finansiering genom riskkapital.  

Kreditgivningens 5Cn (som förklaras i kapitel 3.5) berörde Hallbom på Swedbank vid 
intervjun. Teorin förklarar återbetalningsförmåga, den finansiella styrkan som finns, 
säkerheter, personer bakom företaget och rådande omständigheter i samhället samt 
hur viktigt det är med helhet när banker genomför en kreditbedömning (Ylinenpää et. 
al. 2006). Genomgående under intervjun nämnde Hallbom alla dessa fem faktorer när 
kreditbedömning och risker diskuterades.  

Figur 3 (sid. 29) visar ett antal sätt som ett företag i kapitalbehov kan använda sig av. 
Den första kapitalkällan är att företagaren går till en traditionell bank och ansöker om 
ett lån. Banker är dock ovilliga att ta risker och kräver stora säkerheter och god 
återbetalningsförmåga om de ska bevilja ett lån. Vid svåra tider när kapitalbehovet för 
småföretag oftast ökar blir bankerna än mindre villiga att bevilja nya lån (landström, 
2005). ALMI erbjuder en rad olika lösningar för småföretag i behov av kapital. Sett 
till ALMI:s mikrolån är fördelen att det inte krävs särskilt mycket i utbyte dock är 
summan begränsad samt räntan hög (i jämförelse med banker). ALMI:s verksamhet är 
inte särskilt konjunkturkänslig då de inte är ett vinstdrivande företag utan är till för att 
fylla det finansieringstomrum som finns.  
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Figur 3: Finansieringsmöjligheter för småföretag med kapitalbehov 

Den direkta fördelen med riskkapital är att kapitalkostnaden i regel är noll, detta sker 
dock på bekostnad av att företagaren oftast måste släppa på sin enväldiga makt när det 
gäller beslut och i vissa fall underställa sig riskkapitalisten. Det kan dock uppstå pro-
blem med matchning där företagets affärsverksamhet måste ligga inom riskkapitalis-
tens verksamhets- och intresseområde. Kapital via riskkapitalister är inte heller det 
lättaste att få tag på för en småföretagare. Många entreprenörer börjar sin verksamhet 
genom lån från familj och vänner. Fördelen med att låna av närstående är att det är 
nästintill befriat från administration och dylikt. Utlånaren kan vid denna typ av lån 
kräva en del av vinsten eller en del av företaget istället för ränta. I och med det 
försvinner delvis företagarens makt och denne blir istället tvungen att ta hänsyn till 
finansiären vilket kanske inte var tänkt från början. Det finns även en risk att de 
emotionella relationerna som finns mellan närstående kan färga företagets beslut 
negativt. 

Annan typ av finansiering som småföretagare kan använda sig av kan komma från så 
kallade kreditmarknadsbolag. Via dessa kan företaget erhålla kapital genom olika 
lösningar kopplade till utgående fakturor. Med detta avses exempelvis fakturaköp, 
factoring, diskontering, företagskredit m.m. Fördelen med dessa är att företaget 
erhåller pengar direkt (istället för sedvanlig kredittid) samt i vissa fall slipper risken 
då den helt läggs över på kreditmarknadsbolaget. Nackdelar med denna typ av 
finansieringshjälp är att viss procent av beloppen på fakturorna tillfaller 
kreditmarknadsbolaget samt att det är en abonnemangstjänst som kostar pengar. Of-
tast krävs det också en upparbetad kundstock med många utgående fakturor för att det 
ska vara värt den kostnad som tjänsterna innebär, detta är alltså ingen optimal lösning 
för nystartade företag. 

5.4 Reflektioner kring småföretag och finansiering 
Den risk som finansiärer upplever kan bero på att informationsmängden om företaget 
inte upplevs som tillräcklig eller ovidkommande. Kombinationen småföretag och 
riskkapitalist minimerar informationsproblemet om samarbetet är uppbyggt på det 
sättet Gotlandsinvest arbetar på, alltså att gå in som delägare. Swedbank å sin sida har 
möten med företaget på företagarens initiativ så länge banken upplever att ränta och 
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amorteringar betalas enligt avtal. ALMI:s upplägg är snarlikt Swedbank då 
företagaren själv får be om rådgivningshjälp etc. Ett problem som småföretagare har 
är att de ofta har bristfälliga säkerheter och får därför en betydligt högre ränta vid 
banklån. Vänder de sig till ALMI istället är räntan redan hög på grund av villkoren för 
mikrolånen. Den höga kapitalkostnaden skapar alltså ytterligare problem för 
småföretag utan full säkerhet.  

Innan företaget startar upp sin verksamhet (produktutveckling etc. vilket kan ta tid) är 
entreprenören i stort sätt hänvisad till att använda sig av sina egna besparingar, fa-
miljlån, få statligt stöd eller i viss mån försöka hitta en riskkapitalist. Vid uppstart och 
därefter finns flera källor att vända sig till för kapital. Ett problem som finns för före-
taget är att försäljningen av produkterna vanligtvis inte kan börja samma dag som 
företaget startar utan en viss fördröjning kan uppstå. Detta medför att entreprenören 
dels måste ha kapital till att få igång verksamheten och dels ha kapital att leva av. 
Detta blir en balansgång för långivaren då de inte får vara för generösa i sin 
bedömning och ge lån där det inte finns framtidsutsikter för entreprenören. De måste 
ta med i sin kalkyl att företagaren ska kunna ta ut en skälig lön även under 
utvecklingsfasen. 

För att ett nystartat företag ska bli framgångsrikt och nå tillväxt säger teorin att det 
krävs ett visst mått av tur. Att bedöma om en entreprenör eller ett företag har ”tur” är 
givetvis nästintill omöjligt men samtidigt en faktor som inte går att bortse ifrån. 
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6. Slutsatser 
All bedömning av affärsidéer är egentligen prognoser kring marknaden för företagets 
produkter. Det är väldigt svårt att se in i framtiden och avgöra vad som kommer bli 
gångbart eller inte. I slutändan tas besluten kring lån av en person som omöjligtvis 
kan ha all fakta om det kommer fungera eller inte. Därför blir riskbedömningen till 
viss del godtycklig vilket gynnar större och etablerade företag då risken kan uppfattas 
som lägre. Vid konjunkturnedgångar missgynnas småföretagare än mer då banker allt 
som oftast prioriterar de större kunderna. Detta medför att småföretag får problem 
med att bedriva sin verksamhet, vilket ytterligare ökar nedgången i tillväxt som är 
följden av en lågkonjunktur. 

Utifrån undersökningen som gjorts har det framkommit att företag i uppstartsfasen 
ofta har svårt att få banklån då de saknar tillräckliga säkerheter. Småföretag som inte 
får banklån kan vända sig till ALMI och ansöka om bland annat ett mikrolån där kra-
ven på säkerheter inte är lika höga.  

Entreprenörskap är viktigt för ett lands ekonomiska tillväxt både på lång och kort sikt. 
Det har dock visat sig att det finns många hinder för småföretag som vill starta upp en 
verksamhet eller expandera en redan befintlig. En faktor som hindrar småföretag från 
att expandera är ofta en ovilja att anställa ny personal. Detta skulle kunna åtgärdas 
genom att bland annat förenkla lagstiftningen kring anställning för småföretagare och 
ge företagaren incitament till expansion då det är möjligt.  

Finanskrisen påverkar kreditmöjligheterna för småföretag negativt genom att banker 
gör åtstramningar och blir mer återhållsamma i sin utlåning. Detta har bidragit till att 
ALMI har ökat sin utlåning gällande mikrolån till följd av att ansökningarna har ökat 
markant. Lågkonjunkturen har fått som följd att småföretag, som har dåliga mar-
ginaler, har fått problem med finanserna. Då även företagens marknader minskar och 
försäljningen sjunker i takt med att krediterna minskas eller dras in skapas en negativ 
spiral vilket ytterligare förstärker lågkonjunkturen och sätter företagen i än sämre 
lägen. Då det finns ca 2,7 miljoner småföretag registrerade i Sverige, vilka står för en 
betydande del av den totala sysselsättningen, är det viktigt att ge dem stöd så att de 
inte går i konkurs vid svårare tider. 

Risk- och kreditbedömningen är en viktig men samtidigt svår del av långivares verk-
samhet. Att bedöma affärsidéer kan vara problematiskt då det görs utifrån prognoser, 
med andra ord antaganden om en framtid som ingen vet något om. Det blir därför 
viktigt för företagaren att visa att denne har stor kunskap kring sin framtida marknad 
och verksamhet då den största delen av bedömningen görs utifrån detta.  

För småföretagare är information och kunskapsspridning viktigt. Detta för att bran-
schen som helhet utvecklas genom nya kunskaper. En vanlig orsak till avslag på en 
låneansökan, under normala ekonomiska förhållanden, är att det uppstår informa-
tionsproblem mellan finansiär och företag.  

Syftet med uppsatsen var att redogöra för hur ALMI:s mikrolån fungerar, hur de skil-
jer sig från de som ges i underutvecklade länder samt hur villkoren för dessa ser ut. 
De resultat som erhölls från undersökningen, som presenterats tidigare, påvisar att 
uppsatsens syfte angående mikrolån har uppnåtts. Vidare var syftet att redogöra för 
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vilka andra finansieringsmöjligheter småföretag har. Även denna del har uppnåtts och 
då främst ur banker och riskkapitalisters synvinkel. Det har även presenterats en mo-
dell som, utifrån intervjuer och annat insamlat material, sammanfattar hur fi-
nansmarknaden ser ut för en småföretagare.  

De teorier som presenterades i kapitel 3 är väsentliga då de ökar förståelsen för mik-
rolånens framväxt och hur kapitalmarknaden ser ut för småföretag. Kapitlet pre-
senterar även finanskrisen och dess inverkan på den svenska finansiella marknaden 
vilket är viktigt att förstå då konjunkturen försvårar markant för småföretag som är i 
behov av externt kapital. Undersökningen som gjordes skapade en bild av hur 
Swedbank, ALMI och Gotlandsinvest bedriver sin verksamhet gentemot småföretag. 
Valet att intervjua dessa respondenter var bra då det gav en djupare förståelse för pro-
blematiken kring kreditgivning och deras verksamheter.  

Resultaten från denna uppsats kan gynna småföretag i kapitalbehov då det kan skapa 
en klarare bild för dem kring vilka för- och nackdelar som finns med de olika 
finansieringslösningarna. Generellt sett är uppsatsen viktig då den belyser vikten av 
småföretag och dess tillväxt för ett samhälle samt tar upp vilka problem som finns. 
Ekonomisk tillväxt är viktig för alla i ett land och uteblir den så blir även alla 
medborgare drabbade av de negativa konsekvenserna som uppstår. 

6.1 Kritisk granskning 
Avsikten med uppsatsen var att undersöka ALMI:s mikrolån. Det visades sig dock att 
ALMI samarbetar med traditionella banker och skickar kunden dit istället om denne 
har möjlighet att få lån därifrån istället. Detta gjorde att studien utvidgades till att 
även innefatta banklån och riskkapital. Studien skulle eventuellt ha blivit mer 
slagkraftig om flera banker och riskkapitalister intervjuats. Detta skulle ha lett till att 
jämförelser mellan de olika aktörerna varit möjlig för att på så sätt ta reda på hur 
dessa skiljer sig från varandra samt hur lika de arbetar mot småföretag. Rådande 
konjunkturläge med finanskris och dylikt kan ha inverkat på studien och de resultat 
som erhölls. De svenska mikrolånen ökar i omfattning både gällande belopp och i 
antal. Frågan är dock hur mycket beloppen som kan sökas i mikrolån kan öka för att 
de inte ska bli för dyra för småföretag då räntan är hög? Höjningen från 100 000 
kronor till 250 000 kronor var nödvändig men bör nog stanna där då det ska vara ett 
relativt litet lån som också ska vara möjligt att betala tillbaka enligt utsatta villkor i 
princip även om företaget skulle gå under.  

 

6.2Förslag till vidare forskning 
En annan infallsvinkel om ALMI:s mikrolån skulle kunna vara en kvantitativ studie 
där exempelvis antalet utgående mikrokrediter jämförs med hur många av företagen 
som senare blir självförsörjande. Det vore även intressant att ta reda på hur 
småföretagares inställning till mikrolån generellt ser ut i Sverige. Forskning skulle 
också kunna bedrivas kring de andra låntyperna som presenterats i uppsatsen men inte 
berörts i så stor utsträckning (kreditmarknadsbolag, familjelån, etc.).  

Det skulle även vara intressant att göra en undersökning när finanskrisen ebbat ut för 
att se om lånen ökade under denna tid mer än vanligt samt se hur de företag som er-
höll mikrolån klarade sig. 
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Genomförda personliga intervjuer 

Ahlsten, Håkan. Riskkapitalist Gotlandsinvest (2009). Visby, den 24 april, klockan 
10.00 – 11.30 

Erlandsson, Lars. Tillförordnad VD ALMI Företagspartner Gotland (2009). Visby, 
den 3 april, klockan 10.00 – 11.00 

Hallbom, Stefan. Kreditchef Swedbank Visby (2009). Visby, den 3 april, klockan 
14.00 – 15.00



 
 I 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervju med Lars Erlandsson, ALMI Företagspartner AB 
 

1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

2. Berätta lite om Almi och er verksamhet. 

3. Hur finansieras ALMI? 

4. Kan du berätta lite om er rådgivnings- och affärsutvecklingsverksamhet? 

5. Berätta om mikrolånet och hur det sett ut sedan ni började tillhandahålla dessa. 

6. Kan man se att rådgivningen ges i samband med lån? 

7. År 2007 fördubblades utlåningen av mikrolån. Hur ser det ut för 2008? 

8. Hur gör ni kreditbedömningar? 

9. Varför tror du kreditförlusterna är så pass låga för mikrolån? 

10. Är det någon skillnad mellan de olika bolagsformerna? 

11. Hur ser villkoren ut gällande mikrolån? 

12. Påverkar konjunkturläget er bedömning av ansökningar gällande mikrolån? 

13. Har era kreditförluster för 2008 ökat med hänsyn till konjunkturnedgången? 

14. Vad innebär era riskklasser (0-4)? 

15. Hur ser konkurrensen gällande mikrolån ut? 

16. Vilken är den mest förekommande branschen som söker mikrolån? 



 
 II 

Bilaga 2: Intervju med Stefan Hallbom, Swedbank Visby 
 

1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

2. Hur gör ni kreditbedömning av småföretag? 

3. Påverkar den rådande konjunkturen er kreditbedömning? 

4. Det sägs att banker ofta är ovilliga att låna ut småbelopp då det är olönsamt 
och administrativt krävande. Vad säger du om det? 

5. Hur ser du på Almis mikrolån? 

6. Hur stor del av era kunder är småföretagare?  

7. Erbjuder ni era kunder något mer än bara lån?  

8. Har ni något ratingsystem och riskklasser? 

9. Hur har Swedbank påverkats av finanskrisen?  

10. Kan du kort beskriva vad den huvudsakliga anledningen ät till att ni ger avslag 
på en låneansökan? 

11. Beviljar ni lån vid nystart av företag, om man ser till att det inte finns så 
mycket till säkerhet då? 



 
 III 

Bilaga 3: Intervju med Håkan Ahlsten, Riskkapitalist Gotlandsinvest 
 

1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

2. Hur fungerar Gotlandsinvest? 

3. Vad händer om samarbetet visar sig inte fungera efter ett tag? 

4. Hur gör ni kreditbedömningar? 

5. Påverkar den rådande konjunkturen ert arbete? 

6. Hur hanterar ni förluster? 

7. Jobbar ni mot någon specifik bransch? 

8. Är det enklare att bedriva er typ av verksamhet på begränsade områden än i 
storstäder? 

9. Hur ser du på ALMIs mikrolån? 

10. Vilka nackdelar kan du se med att ta lån från sin familj? 

 


