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Förord

Arbetet för att få fram slutprodukten har varit krävande, men också givande. 
Under uppsatsens gång har vi givits en klart ökad förståelse för begreppet 
finansiering  och  dess  två  vanligaste  former,  banklån  och  riskkapital.  Vi 
hoppas att uppsatsen skall bidra med intressant och användbar information 
för dem som väljer att ta del av den.

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Arne Söderbom för den hjälp 
han erbjudit  och för  den tid  han lagt  ned på att  föreslå förändringar och 
förbättringar.  Dessutom  vill  vi  även  tacka  de  respondenter,  vilka  utan 
uppsatsen varit omöjlig att genomföra.

Borås, juni 2007

Henrik Larsson Rikard Johansson
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Abstract
When a newly started limited company is supposed to finance its start up 
phase are there, in addition to self financing, two common methods, bank 
loan and venture capital. Big differences can be found in financing the start 
with the previously mentioned methods. The thing that’s being checked at 
the newly started limited companies is very similar, the entrepreneur and the 
business idea are put under focus. The biggest difference is regarding the 
demands, where the bank almost always demands some kind of security for 
the loan, whilst the venture capital companies instead become active owners 
of the company. The purpose with this essay have been to describe how the 
credit  institute  acts  when  a  newly  started  limited  company  applies  for 
financing and analyze the problems that  newly started limited companies 
experiences when it comes to getting financing in the start up phase.

The  Essay  has  been  characterized  by  the  hermeneutic  attitude,  where  a 
qualitative survey method has been used. The primary data that’s been used 
has been collected by sex different depth interviews with two banks, two 
venture  capital  companies and two newly started limited companies.  The 
interviews  could  more  be  seen  as  a  discussion  between  us  and  the 
respondents  because  our  attention  was  to  affect  the  repliers  as  little  as 
possible.

The analyze that’s been made points to the fact that there are differences in 
the  procedure,  on  one  hand the  fact  that  the  banks  used  different  rating 
systems and on the other hand that the venture capital companies see the 
importance of the newly started limited company’s technology with different 
eyes. The limited companies didn’t start their business in the same way and 
the security demands were very different in the two cases.

The conclusion we have been able to reach is that both banks and venture 
capital take most consideration to the entrepreneur and his or her previous 
achievements.  Also is the business idea being checked thoroughly and an 



assessment  is  being  made  about  its  potential.  The  problems  that  newly 
started limited companies often is being hit by when they apply for financing 
is,  usually,  that  the product  and the  business idea doesn’t  fit  the  venture 
capitals investment pattern, or that the bank is forced to finance the whole 
company’s credit needs, something that they often are unwilling to do.

Keywords: Financing, bank loan, venture capital, newly started limited 
companies

Sammanfattning
Då  nystartade  aktiebolag  skall  finansiera  uppstartsfasen  finns  det  utöver 
självfinansiering två  vanliga metoder,  banklån och riskkapital.   Det  finns 
klara  skillnader  med  att  finansiera  starten  med  de  två  ovannämnda 
metoderna. Vad som granskas hos de nystartade aktiebolagen är väldigt lika 
och  störst  fokus  läggs  på  entreprenören  och  aktiebolagets  affärsidé.  Den 
största skillnaden är angående de krav som ställs, där banken nästintill alltid 
kräver någon form av säkerhet för lånen medan riskkapitalbolagen istället 
blir aktiva ägare i bolaget. Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur 
banker och riskkapitalbolag agerar då ett  nystartat aktiebolag ansöker om 
finansiering,  samt  undersöka  vilka  problem  ett  nystartat  aktiebolag  kan 
uppleva i samband med finansiering i uppstartsfasen.

Uppsatsen  har  präglats  av  det  hermeneutiska  synsättet  där  en  kvalitativ 
undersökningsmetod har använts. Den primärdata som använts har samlats 
in genom sex olika djupintervjuer med två banker, två riskkapitalbolag och 
två  nystartade aktiebolag.  Intervjuerna  kunde  mer  ses  som en  diskussion 
mellan oss och respondenterna eftersom tanken var att påverka de svarande 
så lite som möjligt.

Analysen som gjorts påvisar en del skillnader i förfarandet dels mellan de 
båda  bankerna  där  olika  ratingsystem  användes  dels  mellan 
riskkapitalbolagen där teknologin hos de nystartade bolagen var av större 
vikt hos det ena bolaget. Aktiebolagen ifråga hade inte startats på samma 
sätt, och kraven på säkerheter som ställdes skiljde sig väldigt mycket åt.

De slutsatser som vi kunnat dra är att både banker och riskkapital tar störst 
hänsyn  till  entreprenören  och  dennes  tidigare  erfarenheter.  Dessutom 
granskas affärsidén ingående och en bedömning görs om dess potential. De 
problem som nystartade aktiebolag normalt sett drabbas av då de ansöker om 
finansiering  är  vanligtvis  att  produkten  och  affärsidén  inte  passar  in  i 
riskkapitalbolagets finansieringsmönster eller att banken tvingas finansiera 
hela bolaget med ett lån, något de inte gärna gör.

Nyckelord: Finansiering, Banklån, Riskkapital, Nystartade aktiebolag
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1 Inledning
I det här inledande kapitlet presenteras bakgrund och problemdiskussion till  
uppsatsämnet,  som  sedan  mynnar  ut  i  en  problemformulering.  Därefter  
presenteras uppsatsens syfte, avgränsningar och den fortsatta dispositionen.

1.1 Bakgrundsbeskrivning

I dagsläget konstateras en relativt hög siffra bland konkurser på den svenska 
företagsmarknaden  enligt  Fredrik  Polland,  affärsutvecklare  på 
Upplysningscentralen (E 24, 2007). Det är något som kan te sig en aning 
märkligt med tanke på att konjunkturen befinner sig på en rekordnivå. Den 
största  anledningen  till  att  många  konkurser  uppstår  med  rådande 
förhållanden  är  att  framtidsutsikterna  är  mycket  goda  och  det  råder  en 
allmänt  spirande  optimism  vid  en  högkonjunktur.  Med  de  faktorerna  i 
beaktning  är  det  inte  särskilt  svårt  att  förstå  att  antalet  nya  bolag  som 
uppkommer på marknaden ökar.  Just  det här  bidrar till  en överetablering 
inom många branscher, något som i sin tur leder till konkurs för de minst 
konkurrenskraftiga bolagen (E 24, 2007).

Då ett nytt företag startas som aktiebolag krävs det, enligt aktiebolagslagen 
(ABL)  (SFS  2005:551),  att  ett  aktiekapital  på  minst  100 000  kronor 
registreras, något som gäller för privata aktiebolag. För ett  publikt sådant 
måste  samma  siffra  uppgå  till  minst  500  000  kronor.  Beloppet  måste 
företagsbildarna tillföra bolaget, något som ibland kan innebära svårigheter. 
Det här till  trots utgör aktiebolagsformen drygt 28 % av samtliga företag 
(SCB,  2007).  Om bildarna lyckas  framskaffa  beloppet  ligger  det  en  klar 
fördel  i  bolagsformen.  Främst  är  det  att  delägarna  då  inte  är  personligt 
betalningsansvariga för de skulder som bolaget ådrar sig (Lundén, 2006). 
Första  kända  bolaget  med  den  här  förpliktelsen  grundades  redan  på 
medeltiden av Banca di San Giorgio, men det var först under 1600-talet som 
dess betydelse kom att öka. Något som skedde i samband med bildandet av 
olika handelskompanier, där ägandet var i form av aktier eller andelar, vilka 
kunde säljas och köpas av olika personer (Bergström & Samuelsson, 2001).

Efter  industrialismens genombrott  uppkom 1848 den första ABL med 15 
paragrafer som det fortfarande finns spår av i dagens lag. När den svenska 
industrin  expanderade  på  1890-talet  och  företagen  växte  i  antal,  ökade 
behovet  av kapital  och med anledning av det  här  tillkom 1910 års  ABL 
(Sandström, 2005). Ett halvt sekel senare växte aktiebolagsformen fram som 
den vanligaste bolagsformen i Sverige och därefter har två nya lagar bildats, 
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den som uppkom 1975 samt den nya ABL som började gälla den 1 januari 
2005 och ersatte då den gamla (Smiciklas, 2006).

Vid en företagsuppstart, oavsett bolagsform, kan det vara svårt att få fram ett 
startkapital som fordras för att bygga upp en lönsam verksamhet. Som hjälp 
finns olika finansieringsorgan, vilka kan bidra med likvida medel mot en 
viss motprestation. De två vanligaste exemplen på sådana är banker, som 
främst finansierar med hjälp av traditionella banklån och riskkapitalbolag, 
vilka skjuter in pengar i organisationen då de ser potential hos bolaget. Vilka 
de här är varierar från fall till fall (Ekberg, 2003).

De  senaste  70  åren  har  villkoren  för  banker,  som  kreditgivare,  ändrats 
dramatiskt.  En  utlösande  faktor  till  ändringen  är  den  så  omtalade 
Kreugerkraschen,  vilken  innebar  stora  förluster  för  bankerna  (Broomé, 
Elmér  &  Nylén,  1998).  Förutsättningarna  att  bedöma  ett  företags 
kreditvärdighet har förbättrats avsevärt sedan dess, främst genom de relativt 
stora ändringar som skett i aktiebolags- och bokföringslagarna. Till det här 
skall  det  också  tilläggas  att  bankerna  själva  blivit  mer  insatta  kring 
kredittagarnas säkerheter och liknande. Något som spelar en stor roll då det 
handlar  om  utvecklingen  och  den  minskade  risk  som  bankerna  numera 
upplever (Ibid).

Riskkapitalbolagens historia inleddes under andra halvan av 1970-talet och 
bestod  då  mest  av  ventureinvesteringar,  sådana  investeringar  som  sker  i 
inledningsfaserna  hos  nystartade  företag  (McKinsey  &  Company,  2000). 
Tidigare  har  företag  och  privatpersoner  investerat  i  andra  bolag  med  ett 
aktivt  ägarengagemang,  vilket  är  kännetecknande  för 
riskkapitalsfinansiering, men det hade inte skett under organiserade former. 
Under  början  av  1980-talet  kom den  första  riktiga  riskkapitalvågen  med 
bland annat ett 30-tal nya riskkapitalbolag. En utlösande faktor till den här 
utvecklingen var bildandet av OTC-listan på börsen 1982. Den händelsen 
skapade ett stort intresse för de mindre bolagen, vilken dock avtog under den 
andra halvan av samma årtionde, mest på grund av att  börsen som sådan 
upplevde en svalnande trend. Därefter har riskkapitalmarknadens utveckling 
uppvisat en kraftigt stigande kurva (SVCA, 2007).

Riskkapital kan erbjudas av både företag och privatpersoner och beroende på 
vem eller vilka som tillhandahåller det benämns också kreditgivaren olika. 
Ifall  det exempelvis ges av ett  företag kallas det här för  riskkapitalbolag, 
medan  en  privatperson  som erbjuder  samma  medel  benämns  affärsängel 
(Garmer & Kyllenius, 2004).
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1.2 Problemdiskussion

Den summa på 100 000 kronor som är minsta kapitalkrav för att starta ett 
aktiebolag kan säkerligen avskräcka bildaren/bildarna i många fall (Lundén, 
2006). Om bildaren/bildarna inte själva innehar en stor summa pengar kan 
de  med  fördel  söka  likvida  medel  hos  någon  kreditgivare.  Exempel  på 
sådana  kan  vara  banker  eller  riskkapitalbolag.  Dock  kan  det  i 
inledningsfasen vara svårt för företagen att söka medel hos banker eftersom 
de ofta vill ha en god kännedom om företaget samt säkerheter ställda för de 
summor som utlånats (Nielsen, 1994). Vilka delar av företaget är det som 
hamnar  under  granskningsljuset,  samt  vilka  dokument?  Finns  det  någon 
skillnad i bankens granskningsmönster, kontra riskkapitalbolagens?

Ett alternativ till den här formen av finansiering är alltså riskkapital. Dock 
medföljer  vissa  inskränkningar  den  här  typen  av  resursanskaffning. 
Exempelvis  vill  så  gott  som  alltid  riskkapitalbolagen  ha  någon  form  av 
inflytande över verksamheten och därmed kan bildaren/bildarna av bolaget 
tvingas ge vika för vissa avsikter och därmed riskerar bolaget att ta en något 
annorlunda  väg  än  det  från  början  varit  tänkt  (Nyman,  2002).  Dessutom 
tenderar riskkapitalbolagen att bevilja medel till  sådana bolag som har en 
god tillväxtpotential och som gärna besitter en viss teknikhöjd. Det senare 
begreppet  avser  de  företag  som  har  möjlighet  att  tillverka  avancerade 
produkter  eller  tjänster,  vilka  är  bolag  som  har  en  hög  vinstpotential 
(Affärsplanering, 2000).  Är de här faktorer som samtliga riskkapitalbolag 
kräver vid finansiering? 

Ett  företag  finansieras  normalt  sett  av  sådana  pengar  som verksamheten 
genererat,  så  kallad  internfinansiering.  Dock  finns  det  inte  alltid  i 
uppstartsfasen möjlighet att  överleva på just den formen. Det  finns några 
alternativ  ett  nystartat  bolag  har  för  att  snabbt  få  positiva  siffror  i 
likviditetsräkningen.  Bland  annat  kan  bolaget  be  om  krediter  hos 
leverantörer,  men  även  kan  försäljning  till  kunder  ske  mot 
förskottsbetalning,  vilket  fungerar  bäst  ifall  de  redan  har  byggt  upp  ett 
mindre kundkontaktnät  eller  om de agerar  på en mindre marknad där de 
känner kunderna väl (NUTEK, 2007).

1.3 Problemformulering

Utifrån  vår  problemdiskussion  har  vi  formulerat  följande 
problemformulering:
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• Hur  agerar  traditionella  kreditgivare  samt  riskkapitalbolag  när 
nystartade aktiebolag ansöker om finansiering?

• Vilka problem möter nystartade aktiebolag med finansiering?

1.4 Syfte

Syftet  är  att  beskriva  hur  de  olika  kreditgivningsinstituten  agerar  då  ett 
nystartat aktiebolag ansöker om finansiering, samt att analysera de problem 
som nystartade aktiebolag upplever med att få finansiering i uppstartsfasen.

1.5 Målgrupp

Uppsatsen  riktar  sig  främst  till  entreprenörer,  vilka  tänker  starta  eget 
aktiebolag, alternativt nyss har startat ett  sådant och funderar över vilken 
finansieringsform som är mest lämplig. Dessutom riktar den sig även till de 
personer som har ett intresse för ekonomi och finansiering.

1.6 Perspektiv
Eftersom uppsatsen skall belysa möjligheterna för nystartade aktiebolag att 
få finansiering kommer problemen belysas från deras synvinkel. 

1.7 Avgränsning

Eftersom  reglerna  och  förutsättningarna  för  de  olika  associationstyperna 
skiljer sig markant åt vid en företagsuppstart har vi valt att enbart fokusera 
på aktiebolagsformen. Vidare har vi inte tänkt blanda in privata investerare. 
De  två  typerna  som  kommer  behandlas  mer  ingående  är  traditionella 
kreditgivare i form av banker, samt riskkapitalbolag. För att sätta en lokal 
prägel på uppsatsen, kommer intervjuer endast att genomföras med företag 
och  personer  som  har  en  anknytning  till  sjuhäradsområdet,  med 
riskkapitalbolagen som ett undantag. Orsaken till det är att de här utgör ett 
begränsat  antal  inom området  och  därför  fick  vi  acceptera  en geografisk 
spridning.
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1.8 Uppsatsens fortsatta disposition

Kapitel 2 – Teoretisk referensram
Här kommer den teoretiska referensramen presenteras  vilken kommer att 
beskriva  bankernas  syn  på  kreditgivning  till  nystartade  aktiebolag  och 
riskkapitalbolagens  finansiering  till  densamme  och  även  det  nystartade 
aktiebolagets tillvägagångssätt för att anskaffa kapital

Kapitel 3 – Metod
Kapitlet kommer att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt och det 
angreppssätt  vi  har  under  uppsatsprocessen.  Dessutom  klargör  vi  vilket 
metodval vi gjort, samt vilken typ av data vi använder oss av.

Kapitel 4 – Empiri
De resultat vi fått från intervjuerna kommer presenteras här. Intervjuerna kan 
läsas i sin helhet, som bilaga.

Kapitel 5 – Analys
Här kommer en grundlig analys göras kring det framarbetade materialet i 
empirin, i relation till den teoretiska referensramen.

Kapitel 6 – Slutsats
De slutsatser vi kunnat dra av föregående kapitel  kommer här diskuteras. 
Dessutom kommer även förslag på fortsatt forskning att presenteras.
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Traditionella 
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Finansiering   Finansiering

Riskkapitalbolag

Egna medel

  Finansiering

2 Teoretisk referensram
I det här kapitlet görs en ingående beskrivning av banker, riskkapitalbolag  
samt ett aktiebolags uppstartande.

2.1 Teoretisk abstraktion

De delarna som figur 1 omfattar  är  de som vi  finner väsentliga för  att  i 
slutändan  kunna  dra  slutsatser  med  utgångspunkt  från  de 
problemformuleringar vi presenterat. 

Figur 1. Uppsatsens struktur

Då ett aktiebolag startas upp möter det vanligtvis många svårigheter i form 
av finansiering. Initialt måste ett aktiekapital anskaffas och i addition till det 
måste  det  även  ha  tillräckligt  med  resurser  för  att  kunna  starta  upp  sin 
verksamhet på lyckosamt vis. Det är då de två kreditgivarna kommer in i 
bilden. I realiteten finns det fler alternativ för aktiebolaget att tillgå. Det som 
behandlas är hur traditionella kreditgivare samt riskkapitalbolag går till väga 
då  de  beslutar  kring  en  eventuell  utlåning  eller  riskkapitalfinansiering. 
Dessutom ställer de olika krav, i form av avkastning, på de medel som de 
bidragit med.
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Banker kräver att låntagarna lämnar olika former av säkerheter på de lån 
som utges, medan riskkapitalbolagen istället är mer benägna att ta risker. 
Något som gör att granskningen av det bolaget som investeringen skall ske i 
är en aning mer omfattande än då banken utför den. Vid ansökan hos någon 
av de här, när det gäller nystartade aktiebolag, krävs det att personen ifråga 
kan visa upp affärsidé, budget för kommande år samt kunna argumentera för 
varför en finansiering skall ske till det nystartade aktiebolaget ifråga.

2.2  Traditionella kreditgivare - Banker

Bankernas verksamhet är idag noggrant reglerad i lag. Den lag som bankerna 
numera  får  rätta  sig  efter  är  lagen  om  bank-  och  finansieringsrörelse 
(2004:297).  Den  här  lagen  ersatte  den  äldre  bankrörelselagen  den  1  juli 
2004.  I kapitel  8:1 § går det att  utläsa att  en bank inte får  bevilja  några 
krediter om de inte gjort en prövning om risken kring ärendet och att den 
inte  visat  sig vara alltför  hög.  Eller,  mer exakt:  ”Institutet  får bevilja  en 
kredit  bara  om  förpliktelserna  på  goda  grunder  kan  förväntas  bli  
fullgjorda” (SFS 2004:297, 8:1 §).

Banker  finns  i  tre  olika  skepnader.  Det  här  är,  enligt  Falkman  (2002), 
bankaktiebolag (affärsbanker), sparbanker och medlemsbanker. Efter en rad 
fusioner och andra större strukturförändringar de senaste åren i banksektorn 
är idag så gott som alla större banker affärsbanker (Bergström & Lennander, 
2001). En affärsbank är ett aktiebolag som har fått tillstånd av regeringen att 
bedriva bankverksamhet (Falkman, 2002). De likvida medel som bankerna 
har  för  utlåning  skaffar  de  främst  genom  inlåning  från  hushåll,  företag, 
kommuner, landsting och liknande, men även genom vinster på finansiella 
transaktioner. Dessutom tjänar de en del pengar på de räntebaserade lånen, 
tack  vare  att  räntorna  på  utlånade  pengar  generellt  sett  ligger  högre  än 
desamma på inlånade likvida medel (Bergström & Lennander, 2001).

På  senare  år  då  miljömedvetandet  växt  lavinartat  hos  allmänheten  är  det 
viktigt för banker att inte finansiera sådana bolag som driver en verksamhet, 
vilken har en dålig effekt på miljön. En sådan finansiering skulle lätt kunna 
nå allmänheten och på så vis lämna banken med ett klart skadat rykte, enligt 
Thompson (1998).

2.2.1 Bankens kreditbedömning
Svedin (1992) menar att en kreditbedömning skall syfta till att bedöma ett 
företags återbetalningsförmåga. När ett företag ansöker om lån hos en bank 
för  exempelvis  en  investering  som inte  kan  finansieras  med egna  medel 
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måste  företaget  kunna  erbjuda  banken  någon  säkerhet  för  sitt  lån.  Det 
vanligaste är enligt Garmer och Kyllenius (2004) att bankerna kräver att en 
personlig  borgensförbindelse  görs.  Andra  vanliga  säkerheter  kan  vara 
panträtt i fast egendom eller företagshypotek, det vill säga pantsättning av 
bolagets lösa egendom (Bergström & Lennander,  2003). För bolaget som 
ansöker om lån är det viktigt att förhandla ner säkerheterna, alltså att ställa 
så  få  säkerheter  som  möjligt  för  lånet,  allt  för  att  minimera  bolagets 
risktagande.  Banken  försöker  naturligtvis  uppnå  motsatsen  (Garmer  & 
Kyllenius, 2004).

För att banken skall skaffa sig information, gör de en totalbedömning av hela 
företaget.  Oftast  får  personer  i  företaget  som  ansöker  om  lån  göra  en 
presentation inför företrädare hos banken och där presentera vad de tänkt 
använda medlen till och hur de skall kunna ge återbäring (Hansson, 1998). 
Dessutom får de uppvisa hur verksamheten hittills skötts och på så vis ge en 
kvalitetsstämpel för företaget. Det kan innebära att de presenterar tidigare 
årsrapporter  och  framtida  planer.  Banken  ser  också  gärna  att  det  finns 
genomarbetade budgetar för planerna (Hansson, 1998). En bank kan även 
göra ett företagsbesök hos bolaget som ansöker om lånemedel för att på så 
sätt skaffa sig en bra, egen, bild (Ingvarsson & Johansson, 1996). Eftersom 
nystartade bolag saknar historisk information som stärker seriositetsintrycket 
för bolaget blir det, enligt Garmer och Kyllenius (2004), än viktigare att ha 
klara, strukturerade, planer och framarbetade budgetar och på så vis övertyga 
banken.

Dock finns det ett par mindre undantag, då banken inte behöver göra någon 
kreditprövning överhuvudtaget. Det här är bland annat då banken har god 
kännedom om låneansökaren och har en bra, grundad anledning att förutsätta 
att  denne  kan  betala  tillbaka.  Det  andra  fallet  då  en  kreditprövning  inte 
behöver göras är då det handlar om engångskrediter där kredittiden är högst 
tre månader och krediten avser ett mindre belopp, alternativt att det rör sig 
om en engångsåterbetalning (SFS 2004:312).

Affärsplanen är även den en handling som hamnar i fokus hos bankernas 
kreditbedömning. Enligt Hormozi et al (2002) skall den svara på frågorna: 
Vad, till vem, och hur? Vidare bedöms den utifrån sin unikhet, men även hur 
väl  företagarens  kompetens  svarar  mot  affärsidéns  krav  och  därefter 
formuleras ett antal mål som skall strävas efter att uppnås. Den skall även 
innehålla en beskrivning på tillvägagångssättet  för  hur de uppsatta  målen 
skall nås.
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En bank tar hänsyn till både så kallade ”hårda värden” och ”mjuka värden” i 
sin kreditbedömning, enligt Jan Alkmark1. Det förstnämnda berör de olika 
siffror  som  bolaget  uppvisar,  exempelvis  resultaträkning,  balansräkning, 
nyckeltal och så vidare. ”De mjuka” värdena handlar istället om affärsidén, 
marknader, konkurrenssituation, personal etcetera. Enligt Alkmark1 är det av 
största  vikt  att  företaget  som ansöker  om ett  lån  kan  uppvisa  en  balans 
mellan båda begreppen.

Som komplement till bedömningen av de ”mjuka” och ”hårda” värdena tar 
bankerna  ofta,  enligt  Alkmark1,  hjälp  av  så  kallade  ratinginstitut  med 
bedömningen av företag. Ratinginstitutet  har  betygsatt  en rad företag och 
genom  att  ta  del  av  den  informationen  kan  banken  bilda  sig  en  god 
uppfattning  om  vilket  typ  av  företag  det  rör  sig  om.  Dock  är  det  här 
fenomenet mer förekommande då det handlar om etablerade företag, mindre 
nystartade aktiebolag finns av förklarliga skäl inte alltid med i de registren.

2.2.2 Investeringskredit och rörelsefinansiering
Beroende  på  vad  lånemedlen  avser,  benämns  de  också  olika.  De  två 
huvudtjänsterna som bankerna idag erbjuder ett företag som befinner sig i ett 
tidigt  skede,  är  investeringskredit  och  rörelsefinansiering  (Garmer  & 
Kyllenius,  2004).  Namnen  vittnar  om  dess  innerbörd  och  det  första 
begreppet  innebär ett  lån som ett  företag gör för att  klara av att  göra en 
investering,  till  exempel  i  en  maskin  eller  dylikt.  Ett  lån  som syftar  till 
rörelsefinansiering kan, enligt Garmer och Kyllenius (2004), vara viktigt för 
ett  nystartat  aktiebolag  och  innebär  att  medlen  används  för  att  klara  av 
likvidationsvariationer. Det är inte ovanligt att ett nystartat bolag upplever 
likvidationsproblem i  en  inledande  fas  då  det  exempelvis  haft  stora  och 
många  utbetalningar,  samtidigt  som  det  inväntar  betalning  från  kunder. 
Dessutom har bolaget inte kunnat samla på sig en större mängd kapital för 
att med hjälp av det täcka upp sådana perioder (Ibid).

Det finns ett tredje alternativ till de två ovannämnda finansieringsformerna, 
som här beskrivs för att skapa en större förståelse för bankverksamheten, 
nämligen lagerfinansiering. Dock blir den här formen ytterst sällan aktuell 
för ett nystartat aktiebolag, då den innebär att företaget lånar pengar med en 
viss  del  av  varulagret  som säkerhet.  I  praktiken  förekommer  den  endast 
bland  större  företag  som köpt  in  en  ansenlig  mängd  varor  till  sitt  lager 
(Tegin, 1997).

1 Jan Alkmark föreläsning den 13 februari 2007.
1

1
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2.2.3 Tids- och realisationsrisk
En grundlig genomgång görs ofta av företaget, allt för att banken skall kunna 
skaffa sig en egen uppfattning om huruvida låntagaren kan komma att hamna 
i framtida svårigheter. Eftersom fallen ofta ter sig olika sker omfattningen av 
analysen beroende på hur läget ser ut och hur lite förkunskap banken har om 
företaget  i  fråga.  Det  kan  exempelvis  röra  sig  om  en  rutinmässig 
räkenskapsanalys eller en mer ingående företagsanalys (Broomé, Elmér & 
Nylén, 1998).

Vidare menar Broomé, Elmér och Nylén (1998) att  banken även behöver 
analysera säkerheter som ställs för lånet. Om låntagaren hamnar på obestånd 
och är oförmögen att betala tillbaks lånen kan de lämnade säkerheterna ha 
tappat i värde, i jämförelse med ursprungsvärdena. Då finns det två typer av 
risker  som  bör  tas  i  beaktning,  tids-  och  realisationsrisken.  Tidsrisken 
grundar sig i att det, på lång sikt, kan vara väldigt svårt att uppskatta värdet 
på något givet. Erfarenheter påvisar att kunskapen om framtiden är ytterst 
begränsad och om inte bankerna ständigt  har  den här  vetskapen i  åtanke 
riskeras felbedömningar av värdet på ställda säkerheter, över tiden (Ibid).

Det  andra  begreppet,  realisationsrisk,  innebär  att  banken  i  samband med 
konkursen får ut ett mindre belopp för säkerheten eftersom den sålts under 
speciella förhållanden. Det är högst osannolikt att en tillgång som sålts under 
sådana  förhållanden  skall  ha  inbringat  likvida  medel,  motsvarande 
marknadsvärdet. Det bör tilläggas att det värde som åläggs en säkerhet, med 
fördel sätts något under marknadsvärdet (Ibid).

Nedan visas en bild som illustrerar det sakförhållandet som beskrivits ovan.
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Figur 2. Tids- och realisationsrisk (Broomé, Elmér & Nylén, 1998)

2.2.4 Återbetalning av lån
Då ett företag beviljats ett lån från banken erbjuds två återbetalningsplaner. 
Den första och mest traditionella är den som möjliggör för kredittagaren att 
betala tillbaks med en så kallad rak amorteringsplan. Det innebär att  den 
ursprungliga  skulden  divideras  med  det  antal  amorteringstillfällen  som 
avtalats.  Vid  varje  amorteringstillfälle  skall  det  här  beloppet  betalas  till 
banken (Garmer & Kyllenius, 2004). 

Utöver  det  här  beloppet  tillkommer  en  räntesats  som  förekommer  i  två 
former, bunden samt rörlig.  Den bundna räntan innebär att  de inblandade 
parterna överenskommit om en fast räntesats som skall gälla under en viss 
tid, till exempel över hela perioden som lånet avser. Det innebär att den inte 
kan ändras  även om exempelvis  styrräntan höjs  och banken försätts  i  en 
mindre fördelaktig situation. En rörlig ränta innebär att banken har möjlighet 
att  ändra  räntesatsen  per  kvartal  eller  årligen,  allt  beroende  på  hur 
marknadsräntan förändras (Ibid).

Räntan  på  ett  lån  med  rak  amortering  kommer  reduceras  allt  eftersom 
amorteringarna sker, då den beräknas på den restskuld som företaget har på 
lånet.  Den  andra  typen  av  återbetalningsplan  benämns  annuitetsmetoden. 
Vid ett annuitetslån beräknas ett belopp, annuiteten, som är samma genom 
hela  betalningsperioden.  Eftersom  det  belopp  som  betalas  hela  tiden  är 
detsamma innebär det att räntan utgör den största delen initialt för att sedan 
jämnas  ut  och  i  slutet  kommer  annuiteten  bestå  nästan  enbart  av 
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amorteringen. För företag som vill planera utbetalningsflödet lämpar sig den 
här metoden bättre än den med rak amortering (Ibid).

2.3 Riskkapitalbolag

Utbyte  av kapital  mot inflytande i  bolaget  har  blivit  allt  vanligare under 
senare  år,  enligt  Garmer  och  Kyllenius  (2004)  vilket  är  det  vanligaste 
kännetecknet för riskkapital.  Det finns två begrepp som syftar till det här 
fenomenet  och det  är  venture  capital,  som syftar  till  kapital  mot ägande, 
förutsatt att bolaget som ges riskkapitalet befinner sig i en utvecklingsfas. 
Det andra begreppet,  private equity, rör finansiering av onoterade bolag i 
mognare  faser  än de  som omfattas  av venture  capital-finansieringen.  Det 
skall  även  tilläggas  att  riskkapital  normalt  bara  placeras  i  aktiebolag. 
Anledningen  till  det  här  är  att  riskkapitalistens  aktier  eller  de  andra 
rättigheterna  som givits  i  bolaget  skall  öka  i  värde  (Carlsson  &  Sjödén 
2006).

2.3.1 Bedömning av nya projekt
Det  finns  inte  någon,  på  förhand,  utarbetad  mall  för  att  bedöma ett  nytt 
projekt. Dock finns det ett sexstegsprogram som, med fördel, kan verka som 
utgångspunkt. Delarna illustreras nedan och därefter följer en beskrivning av 
varje element (Nielsen, 1994).

 

 

Figur 3. Hur bedömer riskfinansiären ett nytt projekt? (Nielsen, 1994)
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1. Affärsplanen

De planer och strategier bolaget har för verksamheten skall gå att utläsa i en 
affärsplan,  vilken  är  av  stor  betydelse  vid  finansieringen  (Garmer  & 
Kyllenius, 2004). Är den välformulerad och har klara mål underlättar det 
alltid  möjligheterna  till  finansiering  (Ekberg,  2003).  Affärsplanen  skall 
enligt Garmer och Kyllenius (2004) skrivas ur en realistisk synvinkel utan 
försköningar. En tumregel är att den skall vara på 15-30 sidor och ju mer 
kapital som söks desto mer ingående bör den vara. Affärsplanen blir aldrig 
helt färdig utan kommer att byggas på alternativt utvecklas i takt med att 
verksamheten framskrider (Ibid). Det som riskfinansiären frågar sig är som 
tidigare  nämnts,  kommer  bolaget  tjäna  tillräckligt  mycket  pengar  på 
affärsidén? Därutöver fokuserar riskfinansiären på konkurrensfördelarna och 
tillvägagångssättet för att locka kunder till sig (Nielsen, 1994).

2. Ekonomi

Den här delen har riskfinansiären med för att se så de ekonomiska resurserna 
bolaget har räcker för att uppnå målen med verksamheten. Ofta då det rör sig 
om nyföretagare kan de vara kostnadsoptimistiska och undervärdera vissa 
utgifter. En fördel här är om bolaget kan uppvisa konkreta bevis för att det 
uppfyllt tidigare års mål med en viss mängd likvida medel. Vidare granskas 
de poster som utgör kostnader och riskfinansiären säkerställer att alla sådana 
finns med (Nielsen, 1994).

3. Människorna i projektet

Här  granskar  riskkapitalisten  de  personer  som finns  inom projektet  eller 
företaget  och  bland  annat  betraktas  hängivenheten  hos  beslutsfattarna, 
realismen hos desamma samt tidigare åstadkommanden i livet. På så sätt får 
de reda på om de har någon erfarenhet om liknande uppdrag och även ifall 
de varit lyckosamma eller inte (Ibid).

4. Människorna bakom projektet

Riskfinansiären kontrollerar under den här punkten att rätt kompetens finns 
inom bolaget och ser till så att visionen kan uppnås. För att få fram den här 
informationen  tar  investeringsföretaget  reda  på  vilka  som haft  en  tro  på 
projektet, eller bolaget och vilka som inte har haft det. Det viktigaste är dock 
att få fram underlag till varför vissa haft förtroende och varför övriga inte 
har haft det (Ibid).

13



5. Vi som riskfinansiär

Här vill riskkapitalbolaget försäkra sig om att de inte är det sista i raden av 
många riskkapitalbolag som kontaktats. Ett sätt att gå tillväga kan vara att ha 
en ingående dialog med det bolag som ansökt om riskkapital och därigenom 
få deras syn på saken. Dessutom är det av stort intresse att få raka besked om 
när och hur riskkapitalet med avkastning skall återbetalas (Ibid).

6. Hjärna & Hjärta

Det är under den här punkten som beslutet fattas. Då riskkapitalbolaget ofta 
har en viss erfarenhet, har även de som verkar inom bolaget skapat sig en 
intuitionsförmåga. Det är den, tillsammans med en professionell bedömning 
som ligger till grund för det slutliga beskedet, huruvida en finansiering skall 
ske eller inte (Ibid).

2.3.2 Konjunkturpåverkan
Den konjunktur som för stunden råder på marknaden sätter ofta sin prägel på 
mängden riskkapital  som satsas.  Särskilt  berörs  de  bolag som beskrevs  i 
samband  med  venture  capital,  alltså  sådana  bolag  som  befinner  sig  i 
inledningsfasen.  Riskkapitalbolagen  tenderar  att  undvika  nyinvesteringar 
under  de  förhållanden  som  en  lågkonjunktur  bringar.  Istället  satsar  de 
riskkapitalet på ett mer traditionellt vis, alternativt att de fortsätter finansiera 
tidigare investeringar för att tillfredställa portföljbolagens kapitalbehov, så 
kallad följdfinansiering (Garmer & Kyllenius, 2004).

Portföljbolag  är  sådana  bolag  som  riskkapitalbolaget  gjort  tidigare 
investeringar i, men som de ännu inte avyttrat. En högkonjunktur innebär allt 
som  oftast  också  en  större  investeringsvilja  hos  riskkapitalbolagen. 
Dessutom kan bedömningen av olika bolag också ske med mindre kritiska 
ögon, något som även det leder till ökade investeringssummor (Ibid).

2.3.3 Riskbedömning
Då ett rikskapitalbolag beslutar om huruvida det skall finansiera ett mindre 
bolag eller inte söker de sällan, eller aldrig, säkerhet för sin investering så 
som banker gör. De räknar alltid med en vinst och den absolut viktigaste 
bedömningen som sker är hur företaget kommer att gå i framtiden och hur 
mycket  pengar  företaget  kommer  att  tjäna.  Vidare  granskar  de  inte 
samhällsnyttan  som företaget  bidrar  till,  förutsatt  att  det  inte  rör  sig  om 
miljöskadlig verksamhet eller annan sådan som ger dålig publicitet (Ibid).
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Beslutsprocessen  inleds  med  en  due  diligence,  som  innebär  att  en  total 
genomgång görs av företaget. Den här delen är viktig för att upptäcka ifall 
bolaget  som är  tänkt  att  finansieras  har  mörka  moln  hängande  över  sig. 
Sådana  kan  röra  exempelvis  rättighetsfrågor,  äganderätt  eller  liknande 
(Camp, 2002). Vanligtvis delas due diligencen upp i två delar, en finansiell 
och  en  juridisk.  Enligt  Wiik2 genomförs  den  finansiella  delen  oftast  av 
revisorer eller andra ekonomer, medan den juridiska handhas av advokater. 
Om  det  rör  sig  om  ett  medelstort  företag  kan  många  personer  behöva 
involveras i due diligence-förfarandet, eftersom många kompetensområden 
krävs. Det finns ingen manual för hur en sådan genomförs bäst, utan inget 
fall är ett annat likt och därför situationsanpassas arbetet helt och hållet.

2.3.4 Ägandeformer
Då ett riskkapitalbolag gått in med en viss mängd pengar i ett företag i form 
av finansiering varierar  aktivitetsgraden väldigt  mycket.  Vissa  vill  enbart 
investera kapital och därefter låta företaget sköta sig självt, mer eller mindre. 
Sedan finns naturligtvis motsatsen, att riskkapitalbolaget vill vara med i alla 
beslut  och  vara  ett  stöd  i  det  dagliga  arbetet.  Normalt  är  att  ett 
riskkapitalbolag  kräver  åtminstone  minst  en  plats  i  styrelsen.  Ofta  är 
investeringens storlek avgörande för hur stort inflytande riskkapitalbolaget 
skall få i företaget, men även hur parterna känner att riskkapitalgivaren kan 
bidra  med  kompetens  (Nyman,  2002).  Ägandeformen  varierar,  men  de 
vanligaste presenteras under de två nästkommande rubrikerna.

2.3.4.1 Nyemission
En nyemission innebär att ett företag erbjuder nya aktier för försäljning och 
är  den  vanligaste  formen  vid  investeringar  i  företag,  enligt  Garmer  och 
Kyllenius (2004). För att en sådan skall bli aktuell krävs att båda parterna är 
överens och nöjda med priset på aktierna. Då de kommit överens om priset 
sker en riktad nyemission, vilken ger de intresserade investerarna rätten att 
teckna och  sedermera  köpa  aktierna,  förutsatt  att  bolagsstyrelsen  hos  det 
nyemitterade bolaget gett klartecken. Efter att köpet registrerats hos Patent- 
och registreringsverket är kapitalet tillgängligt för bolaget som sålt aktierna 
(Smiciklas, 2006).

2 Intervju den 14 mars 2007 med Michael Wiik, advokat på Gärde Wesslau 
Advokatbyrå. 

15



2.3.4.2 Förlagslån och konvertibler
Förlagslånet utnyttjas ofta som ett substitut till nyemissionen. Det inträffar 
när ett företag lånar kapital av en investerare mot ränta. Därefter, i händelse 
av  att  bolaget  hamnar  på  obestånd  kommer  förlagslångivaren  med  stor 
sannolikhet förlora hela insatsen, eftersom fordringen har lägre prioritet än 
övriga lån. Med anledning av den klart större risk som ett riskkapitalbolag 
har vid den här typen av finansiering är räntan avsevärt högre än vad fallen 
vanligtvis är vid banklån. Eftersom det inte rör sig om traditionella lån intar 
förlagslånen en form av mellanställning och i  en balansräkning anses det 
ligga mellan eget kapital och skulder (Nyman, 2002).

I en del fall kombineras det här lånet med en så kallad konvertibelmöjlighet. 
Långivaren  får  då  ett  skuldebrev  som bevis  på  att  en  utlåning  ägt  rum. 
Brevet kan därefter komma att konverteras till aktier. Skillnaden mot vanliga 
aktier är att konvertibeln ger ränta oavsett om det sker aktieutdelning eller ej. 
För att emissionen av skuldebrevet skall vara tilltalande sätts oftast priset på 
konvertibeln något under rådande aktiepris. Därefter finns det i konvertibeln 
en tidsgräns där ägaren måste fatta ett beslut om den skall konverteras till 
aktier eller inte (Johansson, 2002). Ifall bolaget som utfärdat konvertibeln 
börjat gå dåligt får innehavaren ut skuldebrevets nominella värde, förutsatt 
att  inte  en  konkurs  ägt  rum.  Den  här  typen  av  konvertibla  skuldebrev 
används ibland som belöningssystem för de anställda (Johansson, 2002).

2.3.5 Riskkapitalbolagets avslut
Tidpunkten för vilken investeraren, riskkapitalbolaget, avslutar sitt ägande 
benämns  ”exit”.  Investeringen  är  ofta  tidsbegränsad  och  för  att 
riskkapitalbolaget ens skall göra en investering krävs att villkoren för exit är 
acceptabla.  De  två  vanligaste  tidpunkterna  för  exit  är  då  företaget 
marknadsnoteras  på  börsen,  eller  då  företaget  säljs  vidare  i  sin  helhet 
(Garmer & Kyllenius, 2004).

Till det här finns ytterligare två varianter, även om de inte är lika frekvent 
förekommande. De två är refinansiering och återköp. Det förstnämnda syftar 
till  att  investeraren  säljer  vidare  sin  andel  till  en  annan  investerare  och 
återköp innebär att bolaget själv köper tillbaks sin andel av finansiären. De 
nämnda  är  ofta  positiva  avslut,  de  mer  negativa  kan  vara  i  form  av 
företagsrekonstruktion, likvidation samt konkurs (Ibid).

16



2.4 Aktiebolag

Att  aktiebolagsformen  är  den  vanligaste  bolagsformen  beror  enligt 
Johansson (2002) på dess flexibilitet, eftersom den kan bedrivas i allehanda 
typer  av  näringsverksamhet.  Vidare  menar  Johansson  (2002)  att  de 
förmånligare skattereglerna som råder, i jämförelse med övriga bolagsformer 
också utgör ett av skälen. Den nuvarande lagen innehåller ingen definition 
av vad ett aktiebolag är, utan när termen aktiebolag används i ABL syftar 
den på ett bolag som bildats enligt ABL: s regler (Lundén, 2006).

De regler  som tillämpas vid bildandet  har,  enligt  Svensson och Danelius 
(2005), i 2005 års aktiebolag anpassats till hur ett bolag i praktiken brukar 
bildas,  vilket  innebär  att  allt  kan verkställas  i  ett  sammanhang,  så kallad 
simultanbildning.  Smiciklas  (2006)  påpekar  att  det  är  oerhört  viktigt  att 
reglerna följs, då avvikelser innebär att registreringen kan avslås. Den eller 
de som bildar ett bolag kallas för stiftare och de kan vara såväl fysiska som 
juridiska personer  (Johansson,  2002).  Fysiska  personer  skall  vara  bosatta 
inom det  Europeiska  Ekonomiska  Samarbetsområdet  (ESS)  och  juridiska 
personer skall enligt lagstiftningen ha bildats i ett land inom ESS-området 
och ha sitt huvudkontor, sin huvudsakliga verksamhet eller styrelsens säte i 
ett sådant land (SFS 2005:551).

Stiftarnas  uppgift  är  sen,  enligt  Lundén  (2006),  att  ange  villkoren  för 
bolagsbildningen samt upprätta en stiftelseurkund. Här skall information ges 
om hur mycket en aktie skall kunna tecknas för. Den skall även innehålla en 
bolagsordning, vilken ses som ett samarbetsavtal mellan aktieägarna. Enligt 
ABL 3:1 § skall vissa obligatoriska uppgifter finnas med i bolagsordningen, 
till  exempel  dess  namn och  säte  (SFS 2005:551).  Stiftelseurkunden skall 
sedan undertecknas av stiftaren och skickas in till bolagsverket (Smiciklas, 
2006).

De två formerna som finns är privata och publika bolag (SFS 2005:551). 
Privata  bolags  aktiekapital  måste  minst  uppgå  till  100 000  kronor  och 
bolagets  aktier,  teckningsrätter  eller  skuldebrev  och  liknande  skall  inte  i 
någon större  mängd kunna omsättas  på marknaden (Smiciklas,  2006).  Är 
bolaget  av  karaktären  publikt  skall  minst  500 000  kronor  finnas  som 
aktiekapital (SFS 2005:551). Ett publikt bolag har rätt att verka på en börs 
eller  annan  organiserad  marknad  och  erbjuda  allmänheten  sina  aktier 
(Smiciklas, 2006).

Det finns även ett annat alternativ till att bilda ett aktiebolag själv, nämligen 
att  köpa ett  så  kallat  lagerbolag  (Sandström,  2007).  Ett  lagerbolag är  ett 
färdigregistrerat aktiebolag som ligger vilande och kan börja användas direkt 
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när någon övertagit det och vill bedriva verksamhet. Fördelen är att de här 
redan har färdigregistrerade namn, styrelse och revisor, uppgifter som kan 
ändras efter bolagsövertagarnas önskemål (Lundén, 2006).

2.4.1 Startbudget
Vid starten är det oerhört viktigt att veta hur mycket pengar som kommer att 
behövas, och således behöver en startbudget upprättas (Ekberg, 2003). Den 
skall innehålla alla kostnader som uppstår i början, även de som uppkommer 
under företagsdriftens första månader eftersom det då oftast saknas intäkter. 
Kostnaderna räknas ihop och skall enligt, Ekberg (2003), adderas med tio 
procent för de merkostnader som oftast tillkommer. Han menar även att de 
säkra intäkter som finns samt de egna pengarna som tänkts satsas räknas bort 
från kostnaderna. Vidare påpekar Ekberg (2003) att det är viktigt att göra en 
realistisk prognos och inte räkna med affärer som någon lovat göra, utan 
bara redan avslutade affärer.

2.4.2 Finansieringen med hjälp av bank
Att ha egna pengar som satsas i det nya bolaget är det idealiska. Pengarna 
symboliserar att bildarna själva vågar satsa, vilket innebär stora fördelar när 
mer  kapital  skall  anskaffas,  såväl  hos  banker  som  hos  riskkapitalbolag 
(Ekberg, 2003). Enligt Garmer och Kyllenius (2004) är det oerhört svårt för 
banker att bedöma kreditvärdigheten för ett företag som är i ett tidigt skede. 
Därför kan banker verka ha en kritisk inställning till det hela, men givetvis är 
de intresserade av nya kunder.

När  lån  skall  göras  är  det  viktigt  att  förbereda  sig  väl,  inga  banker  är 
intresserade av att låna ut kapital som de inte tror sig kunna få tillbaka och 
dessutom tjäna pengar på. Faller valet på bankfinansiering bör den bank där 
de privata kontona finns kontaktas först, men sedan ytterliggare några för att 
på så sätt kunna bedöma vilken bank som erbjuder mest fördelaktiga villkor. 
Viktigt att tänka på om valet på finansiär faller på en bank är vilka kostnader 
och risker som han/hon ställs inför, de intäkter som lånet genererar måste 
ställas i relation till dess kostnader (Garmer & Kyllenius, 2004). Den största 
risken som låntagaren bör ta ställning inför är, enligt Garmer och Kyllenius 
(2004), vad som händer om möjligheten till att betala av lånet försvinner. 
Något som kan få förödande konsekvenser om ett borgensåtagande finns. 

2.4.3 Finansiering med hjälp av riskkapitalbolag
Viktigt att ta hänsyn till vid utnyttjande av riskkapitalbolag är att inte tillföra 
mer kapital än nödvändigt och särskilt att inte ge bort för många andelar i 
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företaget i  ett  tidigt skede (Garmer & Kyllenius, 2004). Något som skall 
beaktas, enligt Ekberg (2003), är hur kunniga riskkapitalbolagen är inom den 
tänkta  branschen.  Intresse  hos  riskkapitalbolagen  skall  visas  genom 
engagemang och inte bara med den finansiering de kan erbjuda.

Vidare är  det viktigt att  en bra presentation kan göras så att  intresse hos 
riskkapitalbolaget  väcks.  Som  tidigare  nämndes  vid  finansiering  med 
banklån är även här affärsplanen viktig. Dock inte i lika stor utsträckning, 
menar  Garmer  och  Kyllenius  (2004),  utan  de  nöjer  sig  oftast  med  en 
sammanfattning för att bilda sig en uppfattning och därefter ta ställning till 
om fortsatt intresse finns. Ur ett nystartat aktiebolags synpunkt är den största 
fördelen  med  riskkapitalbolag  att  bolaget  tillförs  kapital  utan  ränta  eller 
amortering (Ekberg, 2003). Garmer och Kyllenius (2004) framhäver också 
den kompetens som tillförs bolaget. Det här i sin tur leder till att förtroendet 
för  företaget  ökar  då  eventuellt  välkända  investerare  förknippas  med 
företaget och har en tilltro till bolaget som sådant.

En nackdel kan vara att investerarna inte fungerar ihop med de ursprungliga 
ägarna och företagets utveckling kan hämmas (Garmer & Kyllenius, 2004). 
Ytterligare  en  nackdel,  enligt  Garmer  och  Kyllenius  (2004),  är  den  rent 
ekonomiska biten, vid en eventuell försäljning kommer fler att göra anspråk 
på  försäljningssumman.  De  påpekar  också  att  kapital  mot  ägande  är  en 
relativt  dyr  form  av  finansiering,  varför  andra  finansieringsformer  bör 
undersökas vid starten.
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3 Metod
Under  följande  kapitel  presenteras  vilka  metoder  som  använts  vid  
informationsinsamlingen samt det tillvägagångssätt som uppsatsen har haft.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  bygger,  enligt  Alvesson  och  Sköldberg 
(1994),  på  att  forskarens  syn  av  verkligheten  skall  vara  subjektiv,  där 
verkligheten skall tolkas. Vi är medvetna om att vår förförståelse, som vi fått 
genom den kunskap som vi redan besitter kan påverka de bedömningar som 
gjorts.  För  att  öka förförståelsen  har  relevant  litteratur  och vetenskapliga 
artiklar studerats så att uppsatsen har fått en så subjektiv bedömning som 
möjligt. Att ha en viss förförståelse kan anses som något positivt, en tillgång, 
för  att  tolka  och  förstå  forskningsobjektet  på  bästa  sätt.  Forskarens 
förförståelse kan ses som den hermeneutiska spiralens utgångspunkt där de 
data  som  samlas  in  blev  input,  samtidigt  som  de  tolkas  (Eriksson  & 
Wiedersheim-Paul, 2006).  Anledningen är att den påverkar den insamlade 
datan i ett initialskede. Enligt Makhloufi3 kommer det också bli så att den 
insamlade datan i ett senare skede kommer att påverka den förförståelse som 
fanns  i  början  av  undersökningen.  Något  som  anses  negativt  med  det 
hermeneutiska  förhållningssättet  är  att  studien  inte  kan  generaliseras 
(Ramírez, 1993). Tanken med uppsatsen har aldrig varit att generalisera utan 
istället att skapa en större förståelse för företeelsen.

Hermeneutiken ligger även till grund för en kvalitativ metodteori. Begrepp 
som,  försöka  förstå,  studera  och  tolka  när  det  gäller  den  mänskliga 
existensen  innebär  att  forskaren  har  en  hermeneutisk  syn  (Lundahl  & 
Skärvad,  1982).  Genom  att  vi  gjort  djupintervjuer  med  två  banker, 
riskkapitalbolag och nystartade aktiebolag vilka har spelats in, är vi säkra på 
att  förståelsen stärkts.  För oss var det viktigt att  hela tiden kunna pendla 
mellan teori och empiri för att åstadkomma en fullkomlig förklaring, vilket 
mer konkret innebär att helheten ställdes i relation till delarna. En fördel med 
hermeneutiken  är,  enligt  Ramírez  (1993),  att  den  ger  en  noggrann 
beskrivning av fenomenet ifråga vilket är något vi eftersträvat i uppsatsen.

3.2 Vetenskapligt angreppssätt

3 Bassim Makhloufi Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning den 2 
februari 2006

20



Eftersom  studien  präglats  av  det  hermeneutiska  förhållningssättet  blev 
således  valet  av  angreppssätt  kvalitativt  (Backman,  1998).  I  metoden 
används  siffror  och  statistik  i  liten  utsträckning  beroende  på  att 
kunskapssyftet är förståelse och metoden karaktäriseras av att  den går att 
beskriva (Andersen, 1998). En kvalitativ metods utgångspunkt präglas av att 
varje företeelse består av något som inte går att mäta eller väga (Andersen, 
1998) Då uppsatsens syfte har varit att skapa förståelse för de problem som 
nystartade aktiebolag kan ha med sin finansiering i uppstartsfasen och inte 
ha varit  att  försöka dra några generella slutsatser  har  en kvalitativ metod 
varit att föredra. Beroende på att metoden används för att skapa förståelse, 
vilket innebär att fokus inte ligger på att hitta en generell giltighet kring den 
informationen  som  framkommer  utan  istället  skapa  en  djupare  insikt  i 
problemområdet (Holme & Solvang, 1997).

De intervjuer som genomförts har vi försökt styra så lite som möjligt. Enligt 
Halvorsen (1992) är det  här ett  vanligt  tillvägagångssätt  vid en kvalitativ 
metod. Givetvis har färdiga frågor funnits med vid intervjutillfällena för att 
på  så  sätt  skapa  en  dialog  som kan  likna  ett  vanligt  samtal.  Holme och 
Solvang (1997) menar att liknandet av en vardagssituation är en styrka i en 
kvalitativ metod.

3.3 Forskningsansats

Den  induktiva  ansatsen  är  ett  tillvägagångssätt  som  kan  användas  när 
vetenskapliga  slutsatser  skall  göras  (Andersen,  1998)..  Utifrån 
problemformuleringen har vår tanke varit att samla in information om vårt 
problem  och  därmed  skaffa  oss  förståelse  kring  ämnet.  Därefter  har 
djupintervjuer  gjorts  med berörda  parter,  vilka  har  varit  till  hjälp  då  vår 
frågeställning besvarats. Efter att ha analyserat empirin och ställt den mot 
teorin i analysen har slutsatser dragits utifrån den framkomna informationen 
kring  vilken  hjälp  nystartade  aktiebolag  kan  få  med sin  finansiering  och 
därefter har vi skapat oss en egen teori. Enligt Backman (1998) är det här det 
tillvägagångssätt som en induktiv ansats medför.

Att  induktionen  inte  utgår  från någon fastslagen teori  innebär  inte  att  vi 
arbetade  helt  förutsättningslöst.  Vi  har  givetvis  haft  egna  idéer  och 
föreställningar  som  speglat  den  teori  som  senare  har  skapats  (Patel  & 
Davidson,  1994).  En  svaghet  med  ansatsen,  enligt  Eriksson  och 
Wiedersheim-Paul (2006), är att inga generaliseringar kan göras utifrån det 
empiriska materialet då metoden bygger på för få observationer. Däremot 
kan det, enligt Andersen (1998), med flera upprepade studier leda fram till 
en generalisering. En negativ sida med metoden är, enligt Andersen (1998), 
att förhastade slutsatser lätt dras då den inte kan täcka in alla områden.
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3.4 Datainsamling

Vid insamlandet av data finns det två olika typer, primär- och sekundärdata 
(Lundahl  &  Skärvad,  1982).  Vi  har  använt  oss  av  både  primär-  och 
sekundärdata i vår rapport. Informationen som går att läsa i empirikapitlet 
har arbetats fram med de djupintervjuer som gjorts, vilka blev uppsatsens 
primärdata. De böcker, de artiklar och annat material som vi använt oss av 
till  rapporten  har  således  varit  vår  sekundärdata.  Skillnaden  i  metoderna 
ligger i insamlandet av datan ifråga. Är det forskaren själv som arbetat fram 
informationen  kallas  det  för  primärdata  (Dahmström,  2000).  Vad  gäller 
sekundärdata  så  är  det  data  som redan  samlats  in  av  andra  och  som en 
utomstående tredje part, i ett senare skede, väljer att ta del av (Andersen, 
1998). För att få så aktuell information som möjligt har vi hela tiden försökt 
jobba med de senaste upplagorna och nyaste artiklarna.

3.5 Tillvägagångssätt

Arbetet präglas av den litteratur som vi funnit intressant och relevant för att 
på bästa sätt kunna hålla oss inom uppsatsens syfte. Litteraturen som använts 
har till största delen samlats in från högskolans bibliotek, men även olika 
vetenskapliga artiklar och lagar har använts till den teoretiska referensramen. 
Den information som vi tagit del av har legat till grund för den empiriska 
undersökningen som skett med de sex olika respondenterna.

Det  empiriska  materialet  har  samlats  in  genom djupintervjuer  med  varje 
respondent.  Intervjuerna med de två  riskkapitalbolagen skedde dock över 
telefon då det inte fanns någon möjlighet till  personligt möte. Något som 
kunde  ordnas  med  de  övriga  fyra  respondenterna.  Efter  att  intervjuerna 
renskrivits  ordagrant  skickades  de  tillbaka  till  respondenterna  för 
kommentarer och utlåtande, allt för att undvika eventuella feltolkningar.

Då intervjuerna var  färdigställda  i  empirikapitlet  gjordes analysen där  en 
jämförelse  åstadkoms,  dels  mellan  respondenter,  dels  mellan  empiri  och 
teori.  Den  framarbetade  analysen  utgjorde  sedan  grunden  när 
problemformuleringen besvarades i form av de dragna slutsatserna.
 

3.6 Urval
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När urvalet  gjordes om vilka  som skulle tillfrågas om att  medverka som 
respondenter  till  uppsatsen var inte  tillvägagångssättet  samma för de  ”tre 
grupperna”.  När  bankerna  valdes  gjordes  inget  direkt  urval  utan  de  som 
medverkar här är helt enkelt de två första som kontaktades, då vi fick gehör 
direkt  från  dem.  De  två  var  Handelsbanken  och  FöreningsSparbanken 
Sjuhärad.  Innan  riskkapitalbolagen  skulle  kontaktas  valdes  endast  de 
riskkapitalbolag ut som kunde tänka sig att investera i nystartade aktiebolag. 
Innan vi lyckades få två respondenter att ställa upp hade sammanlagt åtta 
riskkapitalbolag kontaktats. De två som visade intresse var Ledstiernan och 
Emano.

Urvalet till  vilka nystartade aktiebolag som skulle kontaktas var en aning 
mer problematiskt. Då tanken var att få så nystartade företag som möjligt 
ställde vi som krav att bolaget inte skulle ha bildats före år 2003. För att 
slippa ringa runt  till  massa olika aktiebolag på chans kontaktades istället 
bolagsverket. Av dem fick vi ta del av hundra nystartade aktiebolag under 
perioden 2003-2005, vilka samtliga var belägna i Borås. Även här var det 
svårt, dels att få kontakt med bolagen, dels att få någon person ifråga att 
ställa upp. Men efter att otaliga bolag kontaktats fanns till slut två frivilliga 
respondenter, Acre Skogstjänst AB och Ullharen AB.

3.6.1 Intervjuteknik
Vår  initialtanke  var  att  genomföra  samtliga  intervjuer  genom  personliga 
möten,  för  att  på  så  vis  få  till  stånd  en  bättre  diskussion  kring  ämnet 
finansiering. Dock var den här intervjutekniken omöjlig att genomföra med 
riskkapitalbolagen,  på  grund  av  en  betydande  geografisk  distans. 
Intervjuerna  med  bankerna  samt  aktiebolagen  genomfördes  däremot  som 
planerat. Under de här personliga mötena uppstod en diskussion kring ämnet 
snarare än en intervju och det framgår i bilagorna där vi skrivit ned dem i sin 
helhet, allt för att  öka uppsatsens trovärdighet. Något som gavs möjlighet 
till,  då  samtliga  intervjuer  spelades  in  på  bandspelare.  Intervjuerna  med 
riskkapitalbolagen  skedde med hjälp av telefon  och  gav på inget  sätt  en 
sämre diskussion eftersom högtalartelefon användes och möjliggjorde båda 
uppsatsskribenternas medverkan.

De  frågor  vi  ställde  hade  i  förväg  skickats  ut  till  bankerna  och 
riskkapitalbolagen eftersom det fanns vissa begrepp i dem som vi inte var 
säkra på att de var familjära med. Direkt efter intervjuerna skrev vi ner allt 
som  framkommit  ordagrant  och  skickade  tillbaks  till  respondenterna  för 
synpunkter. Då vi givits klartecken och inga missförstånd uppkommit skrev 
vi  ned  de  sammanfattningar  som följer  under  resterande  del  av  det  här 
kapitlet.  Även  då  de  här  var  färdigställda  skickades  de  tillbaks  till 
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respondenterna för att än en gång säkerställa att inga missförstånd uppstått 
eller tolkningsfel gjorts.

3.7 Validitet

Vad som avses med validitet kan sägas vara i hur hög grad undersökningen 
mäter det som från början varit tänkt att mätas och inget annat (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul,  2006).  Validitetsbegreppet  kan  vidare  delas  upp  i 
ytterligare  två  begrepp,  giltighet  och  relevans  (Winter,  1992)  Vid 
användande av en kvalitativ metod menar Holme och Solvang (1997) att det 
inte är några problem för forskaren att få fram giltig information. Antagandet 
bygger på att forskaren har en nära relation till intervjuobjektet, vilket gör att 
respondenten själv kan styra intervjun till viss del. Respondenterna har tagit 
del av frågorna i förväg för att de skall vara så väl förberedda som möjligt. 
Under intervjun fanns en viss risk att vi tolkade någonting fel, men för att 
minimera  risken  för  feltolkningar  har  informationen  sammanställts  och 
skickats tillbaka till respondenterna för kommentarer.

Validiteten kan även delas upp i  inre och yttre, där inre föreligger då till 
exempel  frågeformulär  används  i  enkätundersökningar  och  mäter  vad  de 
avser att mäta (Lundahl & Skärvad, 1982). Den inre validiteten har stärkts 
genom  att  vi  i  största  möjligaste  mån  har  använt  oss  av  så  relevant 
information  som  möjligt.  Yttre  validitet  syftar  till  hur  det  framtagna 
resultatet  kan  generaliseras  till  andra  situationer  och  inte  enbart  till  den 
specifika som undersökts. Eftersom vi inte gjort  några generaliseringar är 
den yttre validiteten även den godtagbar. För att undvika en låg sådan gäller 
det  att  se  till  så  att  informationen  som  insamlas  inte  är  felaktig  eller 
ofullständig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).

3.8 Reliabilitet

En godtagbar reliabilitet  uppnås genom att  undvika slumpmässiga mätfel. 
För att en mätning skall ge en godtagbar reliabilitet krävs det att den inte 
påverkas av vem den utförs av eller under vilka omständigheter den sker 
(Lundahl & Skärvad, 1982). Enligt Andersen (1998) gäller det att se till så 
inte  mätningarna  innehåller  otillförlitliga  förhållanden  samt  att 
informationen inte kodas eller registreras på ett felaktigt sätt.

Vi har  uppnått  en godtagbar  reliabilitet  genom att  de  djupintervjuer som 
genomförts inte har varit alltför styrda, främst genom att ha frågeformuläret 
som hjälpmedel  till  att  skapa en dialog. För att  stärka reliabiliteten lät  vi 
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respondenterna ta del av frågorna i förväg. Dessutom skickades intervjuerna, 
efter det att de skrivit ned i sin helhet, tillbaks till respektive respondent för 
kommentar. 

3.9 Källkritik

De källor som vi använt oss av i uppsatsen består till största del av böcker, 
men även några vetenskapliga artiklar och viss lagtext. Vi har försökt att 
använda oss av så många olika källor som möjligt för att  på så sätt  göra 
uppsatsen objektiv i största möjliga mån. Vi har även använt oss av så ny 
litteratur  som  möjligt  vilket  gör  att  den  information  som  går  att  läsa  i 
uppsatsen stärks.

Det empiriska materialet har samlats in från väl insatta personer i ämnet, 
något som ökar tillförlitligheten. Då intervjuerna har skrivits ned i sin helhet 
och bifogats som bilagor för att stärka den empiri som presenterats anser vi 
att empirin är mycket trovärdig. 

25



4 Empiri
I  det  här  kapitlet  presenteras  resultaten  från  de  empiriska  
undersökningarna. Intervjuerna finns att läsa, i sin helhet, som bilagor.

4.1 Empirins tillvägagångssätt

Vi har valt att skriva empirikapitlet i form av löpande text då vi tycker att det 
ger  en  trevligare  läsning,  men  också  att  innerbörden  av  svaren  från 
respondenterna  blev  lättare  att  förstå.  Vi  har  medvetet  lämnat  frågorna 
utanför texten, allt för att läsningen skall löpa så friktionsfritt som möjligt. 
De delar som framgick under intervjuerna och de delar som vi ansåg vara 
viktigast,  utifrån  vår  problemformulering  är  också  de  som  framgår  av 
resterande  textdel  i  det  här  kapitlet.  Eftersom  fokus  under  intervjuerna 
hamnade  på  olika  saker  valde  vi  att  under  empirikapitlet  använda  olika 
rubriker i de olika intervjuerna. Något som gjordes för att framhäva vad som 
varit viktigt under respektive intervju. 

4.2 Intervju med Magnus Liman, företagsrådgivare hos 
Handelsbanken i Borås, den 20 april.

Handelsbanken  är  en  så  kallad  ”universalbank”,  vilket  innebär  att  de 
levererar tjänster inom samtliga bankområden. Handelsbanken startades år 
1871 och har därefter växt till en av Sveriges största banker med 458 kontor 
i dagsläget (Handelsbanken, 2007). 

4.2.1 Vanligaste säkerheterna
Den  första  januari  2005  kom  förutsättningarna  att  ändras  en  aning  för 
bankerna,  enligt  Liman.  Anledningen  var  en  ändring  som  gjordes  i 
förmånsrättslagen. Innan nämnda datum hade bankerna haft förmånsrätt på 
100 % av företagshypotek, det vill säga pantsättning av en näringsidkares 
lösa egendom, efter det att konkursförvaltare fått sin beskärda del av kakan 
samt hyresvärden fått tre månadshyror. 

Ändringen i lagen gjordes då för att få till stånd en bättre fördelning mellan 
samtliga  fordringsägare  och  innebar  att  förmånsrätten  på 
företagsinteckningar  sänktes  till  55  %  och  att  hyresvärden  inte  hade 
företräde till några medel överhuvudtaget. Den enda effekt som Liman kände 
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att den här ändringen föranledde var att bankerna därefter ställde ännu större 
krav på säkerheter eftersom en bank gör affärer med insättningspengar och 
därmed inte kan ta alltför stora risker och på så sätt riskera privatpersoners 
besparingar bland annat. 

Den absolut vanligaste formen av säkerhet som lämnas för ett  banklån är 
emellertid, enligt Liman, företagsinteckningar och ofta i kombination med 
en borgen, vilken ensam inte kan räknas som en säkerhet. Eftersom banken, 
vid en konkurs, får en betydligt mindre andel av tillgångarna än vad som 
varit fallet tidigare kompletteras eventuellt de här bitarna med värdepapper, 
till  exempel  pantbrev,  allt  för  att  kunna  säkra  en  relativt  stor  del  av 
utlåningen.

4.2.2 Ansökning om lånemedel
Då ansökningen om banklånet  sker av en,  för  banken,  okänd person vill 
Liman att han/hon gör en presentation av affärsplanen eller affärsidén och 
gärna uppvisar olika budgetar, helst med en likviditetsprognos. Vidare ser 
Liman gärna att den sistnämnda sträcker sig över en tvåårsperiod, men är 
samtidigt mycket medveten om att en sådan uppskattning kan vara oerhört 
svår att göra och därför accepteras även en genomtänkt ettårsprognos. För att 
samtliga parter skall stå väl rustade mot diverse skeenden skall prognoser för 
flera olika scenarion upprättas och de är i tur och ordning ett normalscenario, 
ett negativt och ett  positivt. Hjälp med att  upprätta sådana kan sökas hos 
bland  annat  ALMI  företagspartner  AB.  Ifall  bildaren  hämtat  hjälp  hos 
exempelvis  ALMI  företagspartner  AB  kan  det  tolkas  som  en  liten 
kvalitetssäkring, alltså att det gjorts på rätt sätt.

Siffrorna i all ära, men det absolut viktigaste beslutsunderlaget för banken är 
hur personen som ansöker om lånemedel är. Frågor som bankens bedömare 
ställer sig är bland annat ”vad är det för person vi har att göra med”?  Och 
”Tror vi på personen”? För att få en så riktig bedömning som möjligt om 
personen i fråga och hela affärsidén, rådfrågas medarbetare inom banken och 
på så vis kan relevant information arbetas fram. Om banken skulle ha att 
göra  med en  person  som varit  inblandad  i  exempelvis  skattehärvor  eller 
liknande  omständigheter  som  gör  det  omöjligt  för  banken  att  fullfölja 
samarbetet, brukar sådana uppgifter komma till bankens kännedom. Om de 
tror på personen, då kan de gå vidare och granska affärsidén samt se hur 
sannolik och trolig den är.

Om det rör sig om en befintlig kund hos Handelsbanken, vilken ansöker om 
lån till  sitt  nystartade aktiebolag underlättar den tidigare kännedomen om 
denne avsevärt. På frågan om det är enklare för en redan befintlig bankkund 
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att  beviljas  lån  svarar  Liman:  ”Det  är  betydligt  enklare…  har  man  en  
bankkontakt så blir det alltid lättare, det är ju så.”

4.2.3 Riskbedömning
I  bankens bokslut  står  det  att  läsa om deras arbetsgång,  den omfattar  en 
beskrivning  om  varför  de  lånar  ut  pengar,  vad  det  är  för  risker  och 
möjligheter de ser. För att underlätta bankens arbete råder de sina kunder, 
särskilt  de  som söker  lån  för  nystartade  aktiebolag,  att  göra  en  skriftlig 
ansökan och i  den beskriva  företaget  som sådant,  vad det  gör,  vem som 
startade det  och liknande.  De här delarna,  i  kombination med affärsidén, 
analyseras  och bedöms utifrån hållbarhetssynpunkt.  Alltså  om det  går  att 
driva en verksamhet med de förutsättningarna.

För  att  få  en  så  bra  bedömning som möjligt  tar  Liman ofta  hjälp  av  en 
medarbetare och tillsammans med denne granskas dokumenten. Utifrån den 
typen av verksamhet företaget ämnar bedriva, väljer Liman ut en lämplig 
person  att  utföra  uppgiften  tillsammans  med.  Tanken  är  att  de  båda 
personerna skall  kunna komplettera varandra på ett  effektivt  och bra sätt, 
främst  genom olika  kompetensområden.  Då  det  handlar  om företag  som 
verkat på marknaden en viss tid ser tillvägagångssättet en aning annorlunda 
ut. Normalfallet är då att Liman ensam bedömer bolaget samt lägger mer 
fokus på de siffror och värden som finns i bolaget. Till exempel om de har 
möjlighet  att  kostnadsanpassa sig genom ett  lager som lätt  kan avvecklas 
eller om de kan dra ned på befintliga lokaler.

Vidare tittar Liman på eventuella nyckelpersoner i bolaget och hur troligt det 
är att de stannar kvar inom organisationen. För att göra en sådan bedömning 
så bra som möjligt granskas diverse incitament för att han/hon skall stanna 
kvar.  Exempel  på  sådana  kan  vara  en  lukrativ  pensionslösning, 
optionsprogram,  hög  lön  eller  andra  förmåner.  De  faktorerna  utgör  i 
normalfallet skäl nog för personen i fråga att stanna kvar hos företaget.

4.2.4 Rating
Ytterligare  något  som  hamnar  under  Handelsbankens  granskningsljus  är 
bolagets  finansiella  motståndskraft.  De  punkter  som  faller  under  den 
kategorin är exempelvis:

• Företagets likviditet
• Bundna likvider inom bolaget
• Har de någon maskinpark som skulle kunna avyttras?
• Har de möjlighet att få riskkapital?
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• Har ägaren så mycket pengar att  denne kan täcka upp eventuella 
svårigheter?

Alla frågor av den karaktären sammanställer Handelsbanken till  en rating 
och  då  kontrolleras  soliditeten,  räntabiliteten  och  räntetäckningsgraden. 
Ratingen sker sedan på en skala ett till fem, med två betygsskalor. Den första 
bedömer  risken  för  finansiella  påfrestningar  och  den  andra  siffran  visar 
vilken  finansiell  motståndskraft  bolaget  besitter.  Således  är  det  högsta 
betyget som kan tilldelas ett företag 1:1. Beroende på ratingen som bolaget 
givits  sätts  upplåningskostnaden,  det  innebär  att  det  blir  billigare  för  ett 
bolag som har 1:1 att låna pengar från Handelsbanken än för ett bolag med 
ratingen 3:3.

Då  ratingen  sker  av  ett  nystartat  aktiebolag  är  beslutsunderlaget  av 
förklarliga skäl något tunnare. Här synar Liman prognoserna som ägaren till 
bolaget själv gjort samt sätter dem i relation till bankens egen bedömning 
och får på så vis fram en rating. Då banken tror på affärsidén, utan att den är 
särdeles  märkvärdig,  och  bolaget  som  sådant  samt  att  ägarna  har  en 
normalekonomi,  sätts  ratingen  till  3:3,  vilket  anses  som  ”normalt”.  Om 
banken märker att ägaren är väldigt stark och driven kan ratingen sättas till 
exempelvis 3:2, eller bättre. I normalfallet tar inte Handelsbanken in en ny 
kund där ratingen bedöms vara 4:4 eller sämre, just på grund av att risken då 
blir för stor. 
 
Utöver  Handelsbankens  egna  ratingsystem,  tar  de  även  till  sin  hjälp  två 
stycken  externa  ratinginstitut,  ”Standard  &  Poor”  och  ”Moodys”.  Dock 
används de här mer frekvent då det handlar om bedömning av befintliga, 
etablerade,  bolag  eftersom  de  mycket  sällan  eller  aldrig  har  någon 
information om nystartade bolag

4.2.5 Finansieringsformer
Oftast då ett nystartat aktiebolag tar ett banklån är det en kombination av 
investeringskredit  och  rörelsefinansiering.  Det  kan  vara  så  att  bolaget 
behöver köpa in inventarier eller maskiner för att få igång verksamheten på 
allvar samtidigt som de behöver medel för att betala ut de första lönerna eller 
hyrorna eftersom intäkterna inte infinner sig förrän efter ett halvår eller mer, 
i normalfallet.

Handelsbanken tar hänsyn till vilken typ av finansiering det rör sig om och 
då det handlar om mindre summor ser de gärna att ALMI Företagspartner 
AB är med och finansierar en del och på så vis delar risken. Dessutom är det 
positivt ifall ägaren gått in med en betydande del kapital. Anledningen till 
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det är att denne skall känna ett större engagemang för verksamheten. Om det 
är  så  att  banken  finansierat  rörelsen  med  100  %  och  bara  tagit 
företagshypotek som säkerhet och bolaget därefter går i konkurs så drabbas 
inte ägaren på något sätt privat, förutsatt att ingen borgensförbindelse råder. 
Ett  borgensåtagande  gentemot  bolaget  förbättrar  möjligheterna  till  lån 
avsevärt.  Det  gör  att  ägaren  normalt  sett  är  mer  öppen  och  kommer  till 
banken så  tidigt  som möjligt  ifall  problem uppstår.  På  så  sätt  förbättras 
chanserna att lösa dem markant.

Någon övre gräns för hur stor del av finansieringen Handelsbanken skall stå 
för  genom ett  lån  finns  alltså  inte,  men  att  det  skulle  röra  sig  om hela 
kapitalbehovet sker endast i undantagsfall. Varje ärende bedöms utifrån dess 
unikhet och därför finns det inga direkta regler för vad som gäller.

4.2.6 Tids- och realisationsrisken
Även den här biten är väldigt branschanpassad.  Liman framhävde att  om 
bolaget  sitter  på  ett  tyglager  är  det  inte  så  roligt  eftersom  det  ofta  blir 
inaktuellt  i  och  med utgången av  en  viss  säsong.  Genomgående,  oavsett 
vilken konkurs det rör sig om, är det bäst att avveckla lagret så snabbt som 
möjligt eftersom alla parter vet att det inte kommer att bli mer värt framöver. 
Har Handelsbanken ett lån utställt på till exempel 500 000 kronor, kan de 
endast räkna med att få tillbaks en liten del vid konkurs. Först i ledet för 
utbetalning står konkursförvaltaren och om denne lagt ned mycket tid kan 
arvodet  uppgå  till  ett  betydande  belopp.  Därefter  skall  diverse  andra 
kostnader betalas och då kan det gå fort till det att inga medel finns kvar i 
konkursboet. I sådana fall är det viktigt att en borgensförbindelse förelegat. 
Då hade möjligheterna att lösa problemet tidigare funnits, exempelvis genom 
att banken gett anslag på amorteringar eller att de haft någon i sitt kontaktnät 
som kunnat hjälpa till. 

4.2.7 Återbetalningsplan
Den absolut vanligaste är rak amortering. Faktum är att Handelsbanken så 
gott  som aldrig  upplever  annuitetslån  längre.  Anledningen  till  det  är  att 
medvetandegraden kring annuitetsmetoden blivit större. Tidigare hade inte 
så många, främst privatpersoner, någon förståelse för just den metoden. När 
räntorna var höga och höjdes ytterligare förlängdes kredittiden så att det efter 
ett tag enbart var ränta som betalades, alltså ingen amortering. Dessutom vill 
banken  försäkra  sig  om  att  amorteringen  går  i  takt  med  företagets 
avskrivningar eller i de förmåner som investeringen skett.
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4.3 Intervju med Peder Wiland, företagsrådgivare hos 
FöreningsSparbanken Sjuhärad, den 20 april 2007.

Föreningssparbanken i Sjuhärad är en fristående bank och har så varit sedan 
grundandet år 1831. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och resterande del 
ägs  av  Swedbank  AB.  Runt  sjuhäradsbygden  har  banken  12  kontor  till 
antalet, vilka sysselsätter omkring 200 personer. Bolagsstyrelsen har sitt säte 
i  Borås  och  verkar  inom  både  företags-  och  privatmarknaden 
(Föreningssparbanken i sjuhärad, 2007).

4.3.1 Beslut om utlåning
Då det handlar om banklån eller någon annan form av finansiering är  de 
vanligaste  säkerheterna,  hos  FöreningsSparbanken  Sjuhärad,  personlig 
borgen samt företagsinteckning. Wiland framhävde även att det i vissa fall 
kan handla om fastighetsinteckningar,  fakturafordringar samt leasing- och 
avbetalningsobjekt, men att de då inte är lika vanligt förekommande. Då en 
representant för ett nystartat aktiebolag ansöker om lånemedel presenterar 
ägaren  till  bolaget  de  viktigaste  delarna  för  en  eller  två  företrädare  hos 
FöreningsSparbanken Sjuhärad.  Vidare  sker  en  viss  kontroll  av  personen 
som ansöker om lånet i  det avseendet  att  en rundfrågning, inom bankens 
kontaktnät,  äger  rum.  Allt  för  att  försäkra  sig  om vad  det  är  för  typ  av 
människa de har att göra med. 

I de fall de, inom banken, inte kan skaffa information om ägaren av bolaget 
kan de fråga om referenser,  det  kan vara i  form av tidigare arbetsgivare, 
gamla  kompanjoner  eller  liknande.  Eventuella  betalningsanmärkningar  är 
även det något som banken gör en kontroll kring, dock kontrolleras i regel 
inte brottsregistret.

Gällande de mjuka värdena ser Wiland en risk i att förlita sig alltför mycket 
på det som sagts i presentationen av företaget. Det gäller, från bankens sida, 
att ha ett kritiskt förhållningssätt. I vissa fall kan affärsidén och affärsplanen 
verka lovande liksom allt runtomkring när det i själva verket berott på att 
företagsledaren  varit  bra  på  att  sälja  sin  idé  och  haft  en  god 
övertalningsförmåga.  Eftersom  banken  inte  själva  har  möjlighet  att 
genomföra en marknadsundersökning och se ifall idén håller blir det än mer 
viktigt att se på presentationen med rimligt kritiska ögon.

Då banken vill  skaffa sig en lite djupare förståelse för verksamheten och 
bolaget som sådant sker även ett företagsbesök. Det går vanligtvis till så att 
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en eller två bankföreträdare åker ut till  bolagets lokaler och bildar sig en 
uppfattning, vilken sedan ligger till grund för beslutet om låneutgivning.

4.3.2 Riskbedömning
Då det handlar om ett nystartat aktiebolag hamnar främst två saker i fokus. 
Det ena är själva företagsledaren och om denne är kapabel och tillräckligt 
kompetent  för  att  driva  verksamheten.  Är  han/hon  inte  det  är  det  inte 
aktuellt, för banken, att finansiera bolaget. Den andra delen är affärsidén och 
dess innehåll. Exempelvis om det finns kunder för deras produkt/tjänst, om 
det ens finns en marknad, om bolaget kan ta fram produkten/tjänsten och 
liknande. Det är de här punkterna som hamnar överst på agendan och först 
därefter kommer säkerheterna. En viktig fråga banken ställer sig själv är om 
de kan göra en bra affär på just den här utlåningen? Är svaret jakande, finns 
goda möjligheter för att en utlåning skall äga rum.

4.3.3 Rating
Då  FöreningsSparbanken  Sjuhärad,  vill  bilda  sig  en  uppfattning  om  ett 
bolag, tar de vanligtvis upplysningscentralen till sin hjälp. Den ger, enligt 
Wiland, en nästintill heltäckande bild av vad som går att finna i offentliga 
register. De delar banken får hjälp med hos den här organisationen är bland 
annat  betalningsanmärkningar,  eventuellt  ägda  fastigheter,  inblandning  i 
tidigare  konkurser  och  om  personen  i  fråga  äger  andra  bolag.  Wiland 
påpekar  dessutom  att  det  finns  en  form  av  ratingmodell  att  tillgå  hos 
upplysningscentralen, men att de normalt sett inte använder sig av den.

FöreningsSparbanken Sjuhärad och Swedbank använder sig av en egen form 
av  bedömningsmodell.  I  den  tar  banken  hänsyn  till  resultat-  och 
balansräkning  samt  det  likvida  flödet  inom  organisationen,  det  vill  säga 
cash-flow. Det är den ena parametern av två i bedömningssystemet och den 
andra utgörs av det värde som säkerheterna utgör. Dock är inte denna modell 
direkt  implementerbar hos nystartade bolag eftersom den kräver historisk 
information, något som av förklarliga skäl saknas hos sådana bolag.

4.3.4 Finansieringsformer
Vilken  av  investeringskrediter  och  rörelsefinansiering  som  är  vanligast 
kunde  inte  Wiland  svara  på,  dock  har  han,  under  sina  15  år  som 
företagsrådgivare, skaffat sig uppfattningen att det skett en viss förskjutning 
från  investeringskrediter  till  rörelsefinansiering.  Lagerfinansiering  är  i 
dagsläget  ingen  finansieringsform  som  används  i  någon  nämnvärd 
utsträckning för nystartade bolag. Wiland menar att det främst beror på att 
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förfarandet  är en aning krångligt,  men att  FöreningsSparbanken Sjuhärad, 
har funderat kring hur det kan göras lättare. Orsaken till att banken anser den 
vara  krånglig  är  att  just  den  finansieringsformen  inte  är  tillämplig  med 
rådande lagstiftning.

4.3.5 Lånestorlek
Swedbank har som sin övre gräns att inte bevilja lånemedel för mer än vad 
bolaget  behöver.  Vill  bolaget  ha full  rörelse-  och investeringsfinansiering 
kan det godkännas av banken, förutsatt att de tror på ägaren och affärsidén. 
Dock är inte utgångspunkten från bankens sida 100 %, utan de ser helst att 
en viss del finansierats med hjälp av egna medel. Skillnaden i förfarandet 
från  bankens  sida,  i  de  fall  då  låneansökningen  sker  av  ett  nystartat 
aktiebolag,  jämfört  med  ett  etablerat  är  att  en  något  mer  noggrann 
kreditprovning genomförs.

Ifall bolaget som ansöker om lån redan har ett befintligt lån hos en annan 
bank  är  det  svårt  att  beviljas  ytterligare  lån  hos  FöreningsSparbanken 
Sjuhärad. En förutsättning för att finansiering skall kunna ske i sådana fall är 
att  befintlig  finansiering  löses  bort.  Den  part  som  FöreningsSparbanken 
Sjuhärad arbetar tillsammans med är ALMI företagspartner AB, men att ha 
två banker i ett litet nystartat bolag är ytterst ovanligt, menar Wiland.

4.3.6 Tids- och realisationsrisk
Realisationsrisken är  mycket  beroende av vilken bransch det  rör  sig  om. 
Exempelvis fastighetsbranschen, som dock inte är så vanlig för nystartade 
aktiebolag, medför inte någon direkt realisationsrisk eftersom det till största 
grad handlar om värdebeständiga föremål i nuvarande marknad. För att hitta 
rätt köpare snabbt arbetar FöreningsSparbanken Sjuhärad aktivt och försöker 
ligga steget före genom att ha en nästintill färdig plan för de projekt som inte 
går som önskat. Främst upprättas sådana planer då banken givits indikationer 
på att det börjat gå sämre.

För  att  hantera  tidsrisken  försöker  FöreningsSparbanken  Sjuhärad  ha  en 
amorteringsplan,  för  banklånet,  som  överrensstämmer  med 
värdeminskningen tidsmässigt. Det finns dock ett problem i den här teorin, 
nämligen att det är oerhört svårt eftersom läget kan förändras extremt snabbt. 
Erfarenhet  och  historia  visar  dock  att  tidsrisken  för  ett  lager  är  oerhört 
mycket  större  än  densamma  för  exempelvis  tryckeri-  eller 
verkstadsutrustning.

33



4.3.7 Återbetalningsplan
Rak amortering är  den klart  mest  förekommande varianten, dock kan det 
finnas inslag av annuitet, men renodlade annuitetslån förekommer inte alls 
längre hos FöreningsSparbanken Sjuhärad. Dessutom brukar det vara jämn 
amorteringsplan, trots att en viss frihet råder för låntagaren genom att denne 
kan beviljas högre eller lägre amortering i början av återbetalningsperioden. 
Avslutningsvis  skall  det  nämnas  att  företagskrediter,  bortsett  från 
fastighetskrediter, så gott som alltid innebär en rörlig ränta.

4.4 Intervju med Simon Gunnarsson, analytiker på 
Ledstiernan, den 19 april 2007.

Ledstiernan är ett publikt aktiebolag och återfinnes på den nordiska listans 
”small  cap”,  vilken  även  kallas  småbolagslistan  och  har  varit  noterat  på 
Stockholmsbörsen  sedan  1999.  Bolaget  är  ett  riskkapitalbolag  och 
etablerades år 1994. De har ett brett spektra, inom vilket de arbetar. Dock 
sker investeringarna huvudsakligen i  entreprenörsbolag som befinner sig i 
tidiga faser (Ledstiernan, 2007).

4.4.1 Investeringsfokus
Gunnarsson  påpekade  att  Ledstiernan  belyser  en  rad  saker  då  beslut  om 
investering skall fattas. Då bolagen ofta befinner sig i en expansionsfas är 
entreprenören oerhört viktig. Det är viktigt att han/hon har den drivkraft och 
kompetens som krävs för att göra företaget framgångsrikt.  Oftast bedöms 
helhetsbilden  som  givits  av  företaget,  främst  baserad  på  det  som 
entreprenören  sagt,  alltså  hur  denne  sålt  sin  idé.  Även  som Gunnarsson 
uttryckte det: ”Vi tittar på en helhet och det är svårt att peka på en sak. I  
tidiga skeden är dock nyckelpersonerna otroligt viktiga.” Utöver den här 
biten läggs stor vikt vid finansiella samt juridiska avväganden, vilket syftar 
till att i den mån det är möjligt bedöma om projektet är lönsamt, samt att det 
inte finns några rättsliga hinder, såsom rättighetsfrågor och liknande.

Tidigare var Ledstiernan mer intresserade av att satsa pengar i företag som 
besatt en hög teknologisk potential, men den inriktningen har frångåtts en 
aning. Därmed inte sagt att de lämnat den helt, utan snarare att det skett en 
viss  förskjutning  därifrån.  Just  den  strategiändringen  gjordes  under 
sommaren 2006.

Anledningen  till  att  bolaget  ändrade  sin  strategi  en  aning  kunde  inte 
Gunnarsson svara på exakt, men ansåg att tidigare investeringar som gjorts 
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legat rätt i tiden, särskilt med tanke på den IT-hysteri som världen upplevde i 
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Under den tiden togs många 
och stora risker, samtidigt som investeringarna gjordes i mycket tidiga faser 
hos bolagen och då de här tar överhanden blir risken extremt hög. Eftersom 
pengar löpande behövdes skjutas in i olönsamma projekt togs beslutet att 
Ledstiernan skulle sträva efter en något mer balanserad portfölj. Något som 
föranlett  de investeringar som idag kan ske hos bolag som befinner sig i 
mognare faser.

4.4.2 Kontroll
Ledstiernan  utför  inte  någon  systematisk  granskning  av  personerna  som 
ansöker  om  riskkapital,  dock  menade  Gunnarsson  att  de  kan  göra  lite 
förfrågningar inom kända kretsar, för att kontrollera ryktet, men att det inte 
sker i någon nämnvärd utsträckning. Vidare påpekade Gunnarsson även att 
de alltid, vid nyinvesteringar, har jurister inblandade och att  de eventuellt 
gör en kontroll över möjliga betalningsanmärkningar, det troliga är dock att 
granskningen snarare omfattar företaget.

Gunnarsson nämnde ett intressant exempel som exemplifierar importansen 
av entreprenörernas rykte. Det var angående en investering som Ledstiernan 
gjort i ett helt nystartat bolag, något som inte hade gjorts om det inte varit 
tack vare företagsbildarnas goda rykte. De hade nämligen gjort mycket bra 
jobb tidigare, i andra bolag, och besatt en hög kompetens.

4.4.3 Riskbedömning
Ledstiernan  har  inte  något  fastställt  tillvägagångssätt  för  hur  en 
riskbedömning  skall  gå  tillväga.  De  delar  som granskas  är  den  juridiska 
biten, företagets historik, om det finns någon sådan och om det inte gör det 
är det istället personen bakom det nystartade företaget som faller in under 
granskningen. Vidare görs en analys av den bransch som företaget verkar i. 
För  att  möjliggöra  en  sådan  bedömning  krävs  information  om 
konjunkturförhållanden, säsongsberoende och liknande.

Ett  exempel  var  en  nyinvestering  som  gjorts  hos  ett  bolag  som  heter 
Katshing, de har en teknikdel som är ytterst viktig för deras verksamhet och 
inför just den investeringen gjordes en något mer noggrann granskning av 
IT-plattformen. Det här uppdraget tilldelades ett antal konsulter som enbart 
hade i uppgift att se över den här biten. Ungefär vid samma tidpunkt skedde 
en investering i ett industrirelaterat bolag, Pallco, där den typen av analys 
inte ägde rum. Med den biten i beaktning kan det sägas att varje projekts 
riskbedömning skräddarsys och det finns inget färdigt program på förhand.
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Hur Ledstiernan upplever lågkonjunkturer kunde inte Gunnarsson svara på 
av två anledningar. Dels för att han inte varit i bolaget tillräckligt länge för 
att  kunna ge ett  generellt  svar,  dels  för  att  företaget  ändrat strategi  och i 
dagsläget  inte  har  någon  färdig  plan  för  hur  de  skall  handskas  med  en 
lågkonjunktur. Den biten kommer de att lägga fokus på framöver. Dock är 
Gunnarsson  av  den  uppfattningen  att  högkonjunkturer  medför  fler 
riskkapitalansökningar, utan att för den sakens skull ha bevis för antagandet.

4.4.4 Finansieringsinstrument
Sättet för hur finansieringen går tillväga skiljer sig även det väldigt mycket 
beroende  på  situationen.  Gunnarsson  gav  några  exempel  som  väl 
exemplifierar det. En av de senaste investeringarna gick till väga så att de 
betalade aktiekapitalet och därutöver gav bolaget ett lån på ett antal miljoner 
kronor.  Det  lånet  är  av  den karaktären  att  Ledstiernan har  företrädesrätt, 
alltså att de får tillbaks pengarna innan övriga aktieägare har rätt till sin del. 
Vanligtvis då de gör förlagslån eller ”bridgelån”, vilket innebär att de skjuter 
in pengar för att klara en tillfällig likvid krissituation, tar de ut en ränta som 
är densamma oavsett typ av bolag. Huruvida lånet som gavs i ovannämnda 
fall var räntebelagt kunde Gunnarsson dock inte svara på.

Investeringen i Fallco var ett rent förvärv, där de köpte in 100 % av bolaget 
och  sålde  vidare  70  %  till  Polstiernan,  en  av  Ledstiernan  ägd 
industriplattform, resterande 30 % såldes ut till marknaden. Katshing å sin 
sida var inte i behov av kapital utan snarare strategisk kunskap och annan 
kompetens.  Därför  köptes  enbart  20  % av  aktierna,  för  att  på  så  vis  få 
inflytande över verksamheten. Om Ledstiernan inte tilldelas styrelseposter 
och  möjlighet  att  påverka  verksamheten  är  en  eventuell  investering 
fullständigt ointressant för dem.

Eftersom Ledstiernan investerar i  en rad olika företag med olika karaktär 
finns  ingen  direkt  mall  för  hur  ett  beslut  om exit  skall  fattas.  Det  som 
Gunnarsson kunde säga var att de alltid tänkte i ett ”exitperspektiv”, allt för 
att  försäkra  sig  om att  det  finns  möjlighet  att  sälja  vidare sin andel  i  ett 
senare  skede.  Oftast  kopplas  rådgivare  in  en  viss  tid  efter  det  att 
förstainvesteringen gjorts, för att ge Ledstiernan fler infallsvinklar. Vidare 
nämndes Polstiernans exit som en tänkbar börsintroduktion, inte för att det 
på något sätt är definitivt, utan snarare att det kan vara så. Det symboliserar 
en  hel  del  sättet  på  vilket  Ledstiernan  jobbar.  De  har  inte  några  färdiga 
mallar utan mer ramverk, inom vilka det finns utrymme för flexibilitet.
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4.4.5 Finansieringsobjekt
Tidigare har det oftast varit företagen som sökt riskkapital som kommit till 
Ledstiernan och presenterat sin idé. Det här mönstret har avtagit en aning 
under senare  år  i  och med att  bolaget  profilerat  sig  mer aktivt  inom fler 
områden. Det har bidragit till att diverse rådgivare och liknande kommit till 
bolaget och sagt att de sett att Ledstiernan finansierat bolag inom en viss 
bransch och att  de uppmärksammat ytterligare ett  intressant  projekt  inom 
samma  område.  Att  Ledstiernan  själva  går  ut  och  aktivt  letar 
finansieringsobjekt är dock i dagsläget inte alltför vanligt.

Då förvärvet skall bedömas och due diligencen genomförs håller Ledstiernan 
alltid i  den själva. Det  innebär en analys av vilka delar som måste ingå, 
specificering av storlek på själva förvärvet samt specificering på vilka delar 
rådgivare  skall  lägga  fokus.  Själva  analysen  utförs  därefter  av  externa 
experter,  såsom  revisorer  och  jurister.  Den  analys  som  de  här  parterna 
rapporterar in till Ledstiernan ligger till grund för bedömningen som bolaget 
själva genomför. Som Gunnarsson uttryckte det: ”Vi är kompetenta att styra 
den så att säga, men däremot finns det sådana som är bättre på att styra 
detaljerna.”

4.5 Intervju med Peter Knutsson, investeringsansvarig 
på Emano, den 20 april 2007.

Emano är ett riskkapitalbolag beläget i Umeå och är ett så kallat ”venture 
capital”-bolag.  De  investerar  först  och  främst  i  företag  som har  en  viss 
anknytning  till  norra  Sverige.  De  fokusområden  som  bolaget  har  är 
kommunikationsteknologi  och  programvara  samt  Industriell  högteknologi 
och grön energiteknik (Emano, 2007).

4.5.1 Investeringsfokus
Då Emano gör nyinvesteringar i bolag har de tre punkter som de utgår ifrån. 
Det  är  teknologin,  produkten  samt  entreprenören.  Den  förstnämnda  är 
väldigt viktig eftersom bolaget investerar i teknologibolag. För att Emano 
skall  bli  fullt  ut  intresserade krävs  det  att  teknologin och produkten som 
erbjuds marknaden löser ett stort och viktigt behov hos en stor skara kunder. 
Marknadspotentialen är med andra ord mycket viktig. Den tredje och sista 
delen  är  entreprenören  och  där  granskas  tidigare  åstadkommanden  inom 
näringslivet. Knutsson nämnde också att det fanns ett antal andra punkter 
som togs i beaktning, men att det var de tre ovannämnda som var absolut 
viktigast.
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Då Emano inleder  ett  samarbete  med en ny kund har  de  inte  något  fast 
tillvägagångssätt, genom vilket de granskar personen i fråga. Däremot äger 
en diskussion mellan bolaget och entreprenören rum, som i stora drag går ut 
på att försäkra sig om dennes intentioner och även lite kort bakgrund och hur 
denne är som person och liknande. Det anser Knutsson vara betydelsefullt 
eftersom de blir kompanjoner och att det därför är mycket viktigt att båda 
parterna strävar efter samma mål.

I  vissa  fall  sker  en  mer  omfattande  kontroll  av  personen  och  då  kan 
etablerade tjänsteföretag anlitas. De här har vanligtvis väldigt bra koll på de 
spår som personen i fråga lämnat omkring sig. Det kan vara mål som denne 
varit part i hos tingsrätten, det kan även röra sig om tidigare inblandning i 
andra bolag. Dock kostar den här typen av tjänster en del och används därför 
inte som regel av Emano, utan snarare som undantag.

Bolaget letar till och från aktivt själva efter projekt att investera i. Mycket 
beror på vad som finns i portföljen just för stunden på grund av att de jobbar 
väldigt mycket med följdinvesteringar av redan befintliga projekt, därför är 
sökandet inte lika aktivt då portföljen omfattar flera engagemang. Just vid de 
tidpunkter  då  de  rör  sig  på  marknaden och  letar  efter  investeringsobjekt 
brukar  bolaget  också  märka  ett  ökat  inflöde  på  riskkapitalansökningar. 
Avslutningsvis skall det, angående det här ämnet, sägas att bolaget alltid har 
”dörren  öppen”,  men att  aktivitetsnivån  på  sökandet  varierar  från  tid  till 
annan.

4.5.2 Lågkonjunktur
Då Knutsson inte granskat någon statistik över investeringarna de senaste 
fem till tio åren kunde han inte försäkra sig om att Emano påverkades av 
lågkonjunkturer.  Den  senaste  utbildningsboomen  som  skett  i  och  med 
utbyggnationen  av  universitet  och  högskolor  tror  Knutsson  skapat  fler 
affärsmöjligheter, då även för Emano.

Av det som framgått av föregående stycke är det relativt klart att bolaget inte 
har någon särskild strategi för hög- respektive lågkonjunkturer. De tänker, 
oavsett rådande förhållanden, på teknologin, entreprenören och om de kan 
erbjuda marknaden något den vill ha, samt om Emano själva kan göra en 
lönsam affär. Dock påpekar Knutsson att möjligheterna att sälja vidare bolag 
eller bolagsandelar är större under en högkonjunktur eftersom det råder mer 
omfattande ekonomiska aktiviteter på marknaden. Även om konjunkturen är 
hög kan det råda tillfälliga branschsvackor, som i så fall kan drabba Emano 
mer.
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Gällande riskbedömningen, så använder sig Emano inte av någon speciellt 
framarbetad modell. Här förlitar sig bolaget på medarbetarnas kompetens. 
Eftersom de här personerna ständigt utvecklat en erfarenhet samt metodik 
som väl  räcker  har  de  tillräcklig  kompetens  för  att  på ett  bra  sätt  kunna 
analysera varje fall utifrån egna bedömningar.

4.5.3 Finansieringsinstrument
Då Emano går in med kapital i bolag sker det främst genom fyra varianter. 
Det första, och vanligaste, är att bolaget som ansökt om riskkapital gör en 
riktad nyemission till Emano. Den andra varianten är lån och konvertibler, 
vilka  senare  kan  komma  att  omvandlas  till  aktier.  Innehavaren  av 
skuldebrevet  kan  då  ge  bolaget  möjlighet  att  omvandla  konvertibeln  till 
aktier alternativt få ut pengar för den. Att konvertera skuldebrevet till aktier 
är  i  normalfallet  mer  fördelaktigt.  Det  tredje  tillvägagångssättet  som 
förekommer är så kallade preferensaktier. De innebär att innehavaren har rätt 
till en viss avkastning, innan ägarna till stamaktierna. Det fjärde och sista 
förfarandet  är  en  blandning  av  de  tidigare  nämnda  varianterna  och  kan 
exempelvis vara genom att arbeta med reverser och korta lån, för att på så 
sätt vinna tid för att kunna arbeta fram en mer långsiktig lösning.

Då  Emano  gör  en  investering,  och  tilldelas  aktier,  upprättas  ett 
aktieägaravtal. I det här regleras det inflytande som Emano ges, hur och när 
aktier samt annat skall säljas vid en exit och liknande. Knutsson påpekar att 
de sällan har majoritet på bolagsstämmor och endast har ett så kallat negativt 
inflytande. Det innebär inte negativt i den bemärkelsen, utan att de istället 
har vetorätt i vissa frågor.

En investering i ett bolag som inte erbjuder något inflytande överhuvudtaget, 
utan  att  de  enbart  söker  kapital  är  inte  tänkbart  för  Emano.  Knutsson 
likställer det med ett banklån där ingen amortering sker, ingen ränta betalas 
samt att ingen säkerhet lämnas. Medarbetarnas kompetens och kunnande är 
projektets  säkerhet  som  Knutsson  uttryckte  det.  Den  erfarenhet  och 
kompetens  som  Emano  besitter  angående  hur  ett  företag  bedrivs  på  ett 
effektivt och lyckosamt sätt saknar många gånger entreprenörerna. Därför 
anser Knutsson att ett delat inflytande är oerhört viktigt och att parterna på 
så  vis,  tillsammans,  kan  skapa  något  värdefullt.  En  kommentar  som 
Knutsson fällde är signifikativ för just detta: ”en passiv ägare, är ingen bra  
ägare”.

Den due diligence som genomförs sköts oftast av en extern tredje part, men 
att de handhar vissa delar själva. Ofta anlitas andra experter för att bolaget 
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skall ges en ny infallsvinkel, men för vissa områden, såsom patentfrågor och 
teknikfrågor  krävs  absolut  spetskompetens.  Då  det  rör  sig  om  bolag  i 
uppstartsfasen är en due diligence inte lika omfattande eller ens lika viktig 
eftersom de inte har någon lång historia som kräver granskning. Analysen i 
de här fallen inriktas istället på att säkerställa att tekniken är ledande och att 
produkten har en marknad där en tillräckligt god betalningsvilja återfinnes.

4.5.4 Exit
Det  här  beslutet  innefattar  en  del  inskränkningar  eftersom  det  är  en 
omöjlighet att sälja ett onoterat bolag precis då det önskas. Handlar det om 
ett noterat bolag, vilket det sällan gör för riskkapitalbolag, är möjligheterna 
betydligt  mycket  bättre.  Det  som Emano gör  är  att  diskutera  med andra 
investerare och ägaren till  investeringsobjektet om hur bolaget  skall  föras 
framåt.  Vanligtvis sätts  också av praktiska skäl  ett  visst  datum, vilket  de 
skall arbeta mot. Efter det här datumet är det tänkt att en process för att sälja 
bolaget  skall  påbörjas,  förutsatt  att  det  inte  skett  något  oförutsett  under 
vägens gång.

Något som är viktigt att ha i åtanke är att inte sätta det datumet för nära 
eftersom det är viktigt att ha skapat sig en kundkrets som kan gå i god för att 
teknologin, som projektet erbjuder marknaden, är värd att satsa på. Samtidigt 
får  datumet inte  vara  för  långt  fram i  tiden eftersom investerarna då  har 
tappat avkastningen i viss mån. Knutsson hävdade att tiden är avkastningens 
värsta  bov  och  ju  snabbare  något  kan  säljas  av,  desto  bättre  avkastning 
erhålls.

4.6 Intervju med Joakim Svensson, ägare till Acre 
skogstjänst AB, den 19 april 2007.

Företaget Acre skogstjänst AB startades först som enskild firma i oktober 
2002 och övergick till aktiebolag i april 2003 och tillhandahåller alla typer 
av  tjänster  inom  skogsröjning,  framförallt  till  kraftbolag.  De  största 
kunderna är Vattenfall, E-On, Göteborgs Energi och Telia. Det går även bra 
att som privatperson utnyttja Acres tjänster men till 95 % är kunderna olika 
energibolag  som Acre  har  avtal  med,  vilka  oftast  löper  på  minst  ett  år. 
Svensson är själv i bolaget men bedriver ett väldigt nära samarbete med en 
annan  kille  vilket  gör  att  de  räknar  hem  jobben  ihop.  Anledningen  till 
samarbetet grundar sig på att det är väldigt dyrt att anställa.
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4.6.1 Startfasen
Vid övergången till aktiebolaget upprättades ingen direkt budget. Däremot 
gjordes en sådan när den enskilda firman startades. Svenssons tanke var då 
att slippa ta banklån, trots att han inte var beviljad något bidrag då han gick 
från en fast anställning till  att  bli  enskild näringsidkare. Den budget som 
gjordes  var  för  att  kontrollera  att  företagets  kostnader  var  så  små  som 
möjligt.  Dessutom ökade det här hans möjlighet att  se vad han maximalt 
kunde ta ut i lön samt hur stora intäkterna behövde vara för att klara av de 
löpande  kostnaderna.  Något  som förklarar  att  budgeten  inte  gjordes  mer 
ingående av honom själv är  att  Svensson till  sin hjälp hade en kille som 
assisterade med den ekonomiska planeringen.

4.6.2 Banklån eller riskkapitalbolag?
På frågan om det i startskedet fanns några funderingar angående finansiering 
från  ett  riskkapitalbolag  svarade  Svensson  nekande  med  argumentet  att 
tanken från början var att starta i en relativt liten skala och då kändes inte 
riskkapital aktuellt. Svensson påpekade även att han inte var speciellt insatt i 
vad det innebär att ha ett riskkapitalbolag som finansiär. En uppfattning om 
riskkapitalbolag  som  han  hade  var  att  det  kändes  väldigt  krångligt  och 
dessutom svårt att medges finansiering. Dessutom så var han inte speciellt 
intresserad  av  att  förlora  inflytande  i  företaget,  utan  ville  bibehålla 
kontrollen helt själv. Framförallt ville Svensson att de pengar som tjänades 
skulle tillfalla honom själv.

När banklånet  skulle tas kontaktades samma bank som Svensson själv är 
privatkund hos. Den största anledningen var att hans föräldrar haft och har 
en god relation med bankchefen på den berörda banken. Banken ifråga är 
belägen  i  Småland,  där  Svensson  är  uppväxt,  och  då  var  det  av  den 
anledningen helt naturligt för honom att gå till samma bank, trots att den inte 
var belägen i Borås. Någon nackdel i att ha en bank så pass långt bort fann 
inte Svensson, utan allting sköttes på ett, enligt honom, väldigt smidigt sätt 
genom  telefonkontakt.  Funderingar  på  att  kontakta  en  annan  bank  i 
Boråsområdet och jämföra möjligheter till  lån och dess olika räntor fanns 
inte utan han var nöjd med det som banken i Småland kunde erbjuda.

För att få igenom banklånet krävde bankchefen att Svensson uppvisade sin 
omsättning  samt  det  resultat  som  firman  gjort.  Bankchefen  var  av  den 
uppfattningen att Svensson eventuellt borde ha väntat lite med en övergång 
samt investerat i skog och på så vis breddat sin verksamhet. Steget till en 
investering  i  skog  tyckte  han  var  en  aning  stort  och  därför  bildades  ett 
aktiebolag som övertog verksamheten. Trots att de är goda vänner kollade 
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ändå  banken  upp  honom  hos  upplysningscentralen  så  att  inga 
betalningsanmärkningar fanns.

Något som kan tyckas att banken skall kräva vid utlåning är någon form av 
säkerhet,  i  Svenssons  fall  krävde  inte  banken  mer  än  ett  utlovande  från 
honom om att pengarna skulle betalas tillbaka. Orsaken till att banken inte 
krävde några konkreta säkerheter berodde, enligt Svenssons uppfattning, på 
den relation som bankchefen hade till Svenssons föräldrar. Banklånet ifråga 
var  på  100 000  kronor  och  gick  till  det  aktiekapital  som  krävs  för  ett 
aktiebolag.  Några  ytterligare  pengar  ansåg  han  inte  behöva  låna  då  de 
nämnda pengarna även kunde fungera som en checkkredit för honom.

4.6.3 Avbetalningen
Svensson fick själv välja hur lång tid lånet skulle betalas av på och frågan 
om vilken avbetalningsmetod som skulle tillämpas togs efter ett gemensamt 
beslut, valet blev rak amortering. Svensson påpekade att lånet är till bolaget, 
så avbetalningen sker inte av honom privat utan istället av företaget. Enligt 
Svensson  har  inte  banken  någon  större  form  av  uppföljning  om 
betalningarna sköts i tid. Det enda som krävs från bankens sida är att bolaget 
uppvisar varje års bokslut. Till sist påpekade Svensson att han tror att det 
ligger stora fördelar i att ha en bra personlig kontakt med sin bankman.

4.7 Intervju med Nils-Bertil Andersson, ägare till 
Ullharen AB, den 25 april 2007.

Ullharen AB är ett bolag som tillverkar kundanpassade räddningskläder, och 
tillsammans med brukarna utformas kläder efter deras behov.  De främsta 
kunderna är olika bärgare i Sverige, såsom Falck och Assistancekåren, men 
även en hel del till försvaret. Andersson är inte ensam på Ullharen utan har 
ytterligare en person som är deltidsanställd, själv jobbar han heltid. Ullharen 
AB  startades  som  ett  helt  nytt  aktiebolag.  Bakgrunden  till  att  företaget 
startades  berodde  på  att  Idefa,  där  Andersson  tidigare  jobbade,  gick  i 
konkurs. Andersson lyckades få över Assistancekåren som kund från Idefa 
till  sitt  bolag  som  han  startade  och  byggde  på  så  sätt  vidare  därifrån. 
Ullharen startades via en snabb lösning, genom att ett så kallat lagerbolag 
köptes.
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4.7.1 Riskkapitalbolag eller banklån?
Alternativet att finansiera med hjälp av riskkapitalbolag var inte aktuellt i 
Anderssons  fall  av  den  enkla  anledningen  att  han  inte  trodde  att  något 
riskkapitalbolag skulle vara intresserade, beroende på att det var en såpass 
liten  verksamhet.  Uppfattningen  Andersson  hade  om riskkapitalbolag  var 
den att de mestadels investerar i företag som har en uppfinning eller jobbar 
med innovationslösningar. Eftersom Ullharen AB är ett serviceföretag och 
väldigt  kundanpassat  finns  inte  den möjligheten till  en snabb utveckling, 
enligt Andersson.

Efter att lagerbolaget köpts gick Andersson till banken för vidare hjälp med 
finansieringen. Andersson hade förberett sig i tidigt skede genom att innan 
bolaget startades upprätta en startbudget. I den gick det att utläsa förväntad 
försäljning, vilka kostnader som skulle komma att belasta bolaget samt en 
likviditetsprognos, för att på så sätt se till så att det fanns tillräckligt med 
likvida medel i bolaget. Aktiekapitalet som fordrades vid starten finansierade 
Andersson själv med hjälp av släkt och vänner.

Det som Andersson tog hjälp av banken med, var en checkkredit på 400 000 
kronor.  Några  mindre  lån  hade  även  tagits,  men  de  var  inte  av  någon 
betydande storlek, vilket innebar att ingen affärsidé eller liknande behövdes 
visas upp vid nämnda tillfället. Men när checkkrediten skulle beviljas var 
han dock tvungen att presentera sin affärsidé, sina kalkyler samt en budget. 
Det räckte inte bara att visa upp sina planer, utan han var även tvungen att 
argumentera  för  som  gjorde  företaget  unikt  och  varför  han  skulle  få 
checkkredit hos banken. Det Andersson lade vikt vid var att företaget kunde 
kundanpassa  sig  och  göra  serier  i  mycket  mindre  omfattning  än  dess 
konkurrenter. Andersson var även tvungen att berätta vilka kunder han hade 
och vilka som skulle kunna vara potentiella köpare.

4.7.2 Val av bank
Banken som Andersson först gick till för att ansöka om sin checkkredit var 
inte samma bank som han hade privat. Anledningen var att Espira givit ett 
råd till honom att kontakta just den här banken. Andersson var dock inte helt 
nöjd med de villkor som erbjöds utan gick istället till ”sin egen bank”, där en 
mer fördelaktig ränta kunde erbjudas Ullharen AB. Att han var kund där 
sedan tidigare trodde han spelade en viss roll då låneräntan sattes. Ytterligare 
en  fördel  med  den  ”egna  banken”  var  att  den  hanterade  tjänster  för 
bankkonton utomlands på ett  bra sätt.  Något  som Andersson såg som en 
fördel då viss försäljning skedde till bland annat Norge.
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För att checkkrediten skulle beviljas krävde banken någon form av säkerhet. 
I  Anderssons  fall,  ingicks  en  borgensförbindelse  på  hela  beloppet,  vilket 
uppgick till 400 000 kronor. Kravet på säkerheter som banken ställde, kände 
Andersson  det  vara  meningslöst  att  förhandla  om,  då  han  hade  ett  helt 
nystartat aktiebolag utan vare sig bokslut eller historik bakom sig. Lånen, 
som var relativt små, betalades av via en rak amorteringsplan. Det förelåg 
inte någon form av diskussion överhuvudtaget kring den här biten, utan det 
skedde mest på rutin.

Något  som Andersson  upplevde  som problematiskt  var  då  verksamheten 
skulle  startas  och  han  inte  fick  klartecken  från  bolagsverket.  Då  ett 
lagerbolag  övertas  är  det  så  gott  som  alltid  i  behov  av  namnbyte, 
verksamhetsbyte, adressändring och nytt organisationsnummer. Allt det här 
drog ut på tiden och därför kunde inte verksamheten komma igång förrän 
efter flera veckor.

44



5 Analys
I det här kapitlet ställs teorin mot den insamlade empirin där skillnader och 
likheter mellan delarna kommer att belysas.

5.1 Analysmodell

Figur 4. Analysmodell

Av modellen framgår vilket tillvägagångssätt vi haft för att få åstadkomma 
en  bra  och  tillförlitlig  analys.  Inledningsvis  skapade  vi 
problemformuleringar, som vi kände var intressanta och för vilka vi sökte 
svar. Därefter insamlades och bearbetades relevant teori. När de här delarna 
var färdigställda kontaktade vi ett antal företag som skulle kunna ge oss ett 
annat  perspektiv  kring  saken.  Vi  jämförde  och  diskuterade  därefter 
intervjuresultaten,  helt  utan  inblandning  av  teorin,  och  skapade  en  större 
förståelse för likheterna och olikheterna i  svaren. Först därefter ställde vi 
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teoridelen mot empiridelen och gjorde utifrån den en analys som går att läsa 
i resterande del av det här kapitlet.

Analysen har delats upp på samma sätt som den teoretiska referensramen för 
att den skall bli mer överskådlig, vilket ger möjlighet för läsaren att på ett 
lättare  sätt  följa  med i  den  löpande  texten.  I  slutet  kommer  skillnaderna 
mellan bankerna och riskkapitalbolagen förtydligas. Anledningen är att  vi 
vill  ställa  dehär två emot varandra för att  se vilka krav som ställs  på ett 
nystartat aktiebolag hos respektive institut. 

5.2 Banker

Då lagen  om bank-  och  finansieringsrörelse  (SFS  2004:297) ersatte  den 
gamla bankrörelselagen samt då  förmånsrättslagen ändrades ledde det  till 
större  krav  på  säkerheter  hos  Handelsbanken.  Lagens  syfte  var  att 
åstadkomma en bättre fördelning mellan samtliga fordringsägare, dock blev 
inte  verkligheten,  enligt  Liman,  sådan.  Ändringarna i  de nämnda lagarna 
uppfyllde alltså inte sitt syfte.

Enligt Svedin (1992) kräver bankerna att det för varje lån ställs en eller flera 
säkerheter, motsvarande lånebeloppet. Enligt Garmer och Kyllenius (2004) 
är den vanligaste formen av säkerhet att en borgensförbindelse görs. Det här 
är något som Wiland kan styrka, men medgav även att företagsinteckningar 
förekommer  i  en  stor  skala.  Liman däremot  påpekade  att  den  vanligaste 
säkerheten  som ställdes  hos  Handelsbanken  var  företagsinteckning,  dock 
kombinerades  den  inte  sällan  med en  borgensförbindelse.  Här  skiljer  sig 
alltså förfarandet en aning, dels mellan de två bankerna, dels mellan teori 
och empiri.

Det är betydelsefullt att göra en grundlig bedömning, från bankens sida, av 
det  bolag  som  ansöker  om  lånefinansiering,  enligt  Hansson  (1998). 
Tillvägagångssättet  för  bankerna  att  bilda  sig  en  så  bra  uppfattning  som 
möjligt  av  företaget  skiljde  sig  åt  en  aning.  Initialt  ägde  alltid  en 
rundfrågning bland kollegor på kontoret rum, förutsatt att de själva inte hade 
någon kunskap eller vetskap om låneansökaren. Som gick att utläsa i teorin, 
menade Ingvarsson och Johansson (1996) att företagsbesök var ett bra sätt 
att bilda sig en uppfattning om företagets struktur, arbetssätt och liknande. 
Det här var något som FöreningsSparbanken Sjuhärad anammat och då det 
handlade om nya bolag utfördes, inte sällan, företagsbesök. Handelsbanken 
däremot  hade ett  något  annorlunda angreppssätt,  de  granskade företagens 
eventuella nyckelpersoner och deras incitamentsprogram.
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Gemensamt för de båda bankerna var de delar som hamnade i fokus vid ett 
utlåningsbeslut.  Som  nämndes  i  föregående  stycke  är  entreprenören  en 
nyckelperson och är även bankens första granskningsobjekt. Först därefter 
kom affärsidén och affärsplanen i fokus. Som tredje punkt nämnde Wiland 
att säkerheterna som bolaget kunde erbjuda. I teorin framgår det att sättet på 
vilket bolaget presenteras av ägaren/ägarna samt dess affärsidé är av största 
vikt,  enligt  Ingvarsson och Johansson (1996).  Det  överrensstämmer alltså 
inte med vare sig Limans eller Wilands syn på saken.

Gällande  användandet  av  ratinginstitut  utmärks  en  differens  mellan 
bankerna. Handelsbanken har exempelvis ett helt eget system, vilket används 
i samtliga fall. FöreningsSparbanken Sjuhärad däremot använder sig av en 
något annorlunda variant där de tar hänsyn till historisk fakta. Därmed är 
nystartade aktiebolag ej implementerbara i den här modellen.

Enligt Garmer och Kyllenius (2004) förekommer tre finansieringsformer och 
hos nystartade aktiebolag är det i stort sett endast investeringskrediter och 
rörelsefinansiering som används. Det är något som kan bekräftas av både 
Liman och Wiland. Liman menade att vilken typ som söktes spelade mindre 
roll.  Wiland däremot föredrog att  låna ut pengar som skulle användas till 
investeringar. Att finansiera ett aktiebolags uppstart till 100 % var inte något 
som Handelsbanken kunde tänka sig,  de ville  att  ägaren eller exempelvis 
ALMI  företagspartner  AB  skulle  stå  för  en  del  av  risken. 
FöreningsSparbanken  Sjuhärad  hade  däremot  en  något  annorlunda 
ståndpunkt. De såg inget hinder i att finansiera hela bolaget, förutsatt att alla 
delar verkade lovande. Dock var det ingen utgångspunkt och ägde endast 
rum i undantagsfall. Wiland påpekade dessutom att andra banklån hos det 
nystartade aktiebolaget skulle innebära problem. Anledningen till det var att 
han ansåg att  flera banklån hos ett litet  företag lätt skulle kunna medföra 
komplikationer,  särskilt  vid  ett  konkursförfarande.  Däremot  om  ALMI 
företagspartner AB stod för en viss delfinansiering var det snarare positivt än 
negativt, precis som Liman påpekade.

Broomé, Elmér och Nylén (1998) hävdar att en analys kring de säkerheter 
som ställs för lånemedel är nödvändig, från kreditgivarens sida. En sådan 
analys  genomförs  av  både  Handelsbanken  och  FöreningsSparbanken 
Sjuhärad. Det Handelsbanken har i  åtanke är att  inte acceptera säkerheter 
som är säsongsberoende. En säkerhet av den karaktären utsätts för både en 
tids-  och  realisationsrisk  i  och  med  att  den  snabbt  kan  tappa  i  värde. 
FöreningsSparbanken Sjuhärad är medvetna om att det, nästan uteslutande, 
hos  nystartade aktiebolag rör  sig  om säkerheter  som tappar  i  värde  över 
tiden. Därför har de för avsikt att få en amorteringsplan på lånet som följer 
värdeminskningen  hos  säkerheten.  Realisationsrisken  är  även  den,  enligt 
Broomé,  Elmér  och  Nylén  (1998),  en  överhängande  risk  för  bolag  som 
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finansierar nystartade företag. Det var båda bankerna medvetna om och då 
de uppmärksammade likvida problem hos bolag där de hade lån utställda var 
avsikten att så snabbt som möjligt avveckla de säkerheter som lämnats.

Då det handlade om återbetalning av lån skedde den nästintill i samtliga fall 
med en rak amorteringsplan. Lika vanligt var det med rörlig ränta. Garmer 
och Kyllenius (2004) menade att annuitetsmetoden var relativt vanlig, men 
så var det alltså inte i de fall vi undersökt.

5.3 Riskkapitalbolag

Den viktigaste delen att ta i beaktning för riskkapitalbolag då de tar ställning 
till nya projekt är entreprenören och dennes drivkraft, kompetens, erfarenhet 
och liknande. Det var gemensamt hos både Ledstiernan och Emano. I vissa 
fall  där  finansiering  skulle  ha  avslagits  kan  den  istället  medges  då 
entreprenören  är  välkänd  och  tidigare  drivit  lönsamma  företag.  Nielsen 
(1994)  menar  att  affärsidén  är  den  del  som fokus  bör  ligga  på.  Hos  de 
undersökta  rikskapitalbolagen  är  saken  alltså  en  annan  och  själva  idén 
hamnar i andrahand, därmed inte sagt att den inte är viktig.

Något  som  inte  behandlas  i  teori  i  allmänhet  är  vikten  av  teknologin. 
Knutsson hävdade att ett bolag som inte besitter någon form av teknologisk 
potential inte heller är ett intressant finansieringsobjekt. Dock innebär inte 
en  bra  teknologi  investering  per  automatik.  Bolaget  måste  även  ha  en 
konkurrenskraftig produkt och dessutom måste det finnas en marknad för 
densamma. Gunnarsson menade att  Ledstiernan haft samma attityd innan, 
men nu ändrat strategi en aning och försökt bredda sin portfölj.

Den  beslutsprocess  som  en  nyinvestering  medför,  föregås  av  en  due 
diligence, enligt Camp (2002). Wiik4 menar att den vanligtvis delas upp i två 
delar,  en  ekonomisk  och  en  juridisk.  De  här  båda  delarna  ingår  också  i 
Ledstiernan  och  Emanos  standardförfarande  och  utgör  även  två  av  de 
viktigaste delarna. Likartat för bolagen är att de håller och styr i själva due 
diligencen, men att många specifika delar, såsom den ekonomiska och den 
juridiska, utförs av externa parter.

Enligt Nielsen (1994), används inte någon strikt framarbetad mall för vilken 
hela riskkapitalbolaget utgår ifrån. Däremot finns det ett sexstegsprogram, 
som dock inget av de två bolagen använder sig av. Granskningen är helt och 
hållet situationsanpassad och därför aldrig lik från gång till gång. Knutsson 
4 Intervju den 14 mars 2007 med Michael Wiik, advokat på Gärde Wesslau 
Advokatbyrå.
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menade att de på Emano skaffat sig en sådan erfarenhet att de skapat en viss 
metodik, från vilken de utgår varje gång då en bedömning av ett nytt projekt 
skall  ske.  Ledstiernan  hade  ett  likartat  tillvägagångssätt  och  inte  sällan 
plockades  extern  expertis  in  för  att  kunna  ge  en  bra  bedömning  av 
komplicerade områden.

Som Nyman (2002) nämner kan ett riskkapitalbolag vara mer eller mindre 
aktiva ägare i det bolaget som finansieringen ägt rum. Vidare påpekas att 
vissa riskkapitalbolag vill vara helt passiva ägare och endast tillföra likvida 
medel. Det här var dock inget som varken Ledstiernan eller Emano kunde 
tänka sig. En tänkbar investering fallerar alltid då bolagets ägare vill behålla 
full kontroll över verksamheten. Knutsson påpekade att Emanos kompetens 
och erfarenhet verkar som en form av säkerhet för investeringen.

Då  Emano  finansierar  är  det  vanligaste  tillvägagångssättet  att  en  riktad 
nyemission görs till dem. Bolagets inflytande regleras i  det aktieägaravtal 
som upprättas. Garmer och Kyllenius (2004) nämnde även de, nyemissionen 
som den vanligaste metoden. Vidare använde sig Emano av i stort sett alla 
de former som avhandlades under teoriavsnittet.  Gunnarsson påpekade att 
förfarandet för finansieringen skiljer sig åt väldigt mycket, allt sker beroende 
på  de  förutsättningar  som  gäller  för  varje  specifik  situation.  Något  som 
kunde  ske  var  att  Ledstiernan  följdfinansierade  genom förlagslån.  Enligt 
Nyman (2002) är det här en relativt vanlig företeelse hos riskkapitalbolag. 
Just tillvägagångssättet för finansiering var likartat i både teori och empiri. 
Det gällde dessutom i både Ledstiernans och Emanos fall.

Konjunktursvängningar  är  något  som  varken  Ledstiernan  eller  Emano 
upplever.  Det  enda  är  att  båda  är  av  uppfattningen,  utan  att  helt  kunna 
garantera  uppgifterna,  att  högkonjunkturer  leder  till  ett  ökat  inflöde  av 
riskkapitalansökningar. Gunnarsson påpekade att det alltid är helheten som 
bedöms  och  att  ett  starkt  bolag  därför  skall  kunna  investeras  i,  en 
lågkonjunktur till trots. Knutsson och Emano lägger inte heller någon vikt 
vid  det  här  fenomenet  utan  märker  i  minst  lika  stor  mån  av  de 
branschsvackor som uppstår från tid till annan. Enligt Garmer och Kyllenius 
(2004)  tenderar  riskkapitalbolag  att  investera  mindre  pengar  under 
lågkonjunkturer. Istället menar de båda författarna att det sker en högre grad 
av följdinvesteringar. Det går därför att urskilja en klar differens mellan teori 
och empiri.

Tidpunkten för investeringens avslut är oftast, enligt Garmer och Kyllenius 
(2004), fastställd från början, det stämmer till en viss del överens med de 
intervjuade bolagen. De har från början en klar plan när de skall sälja vidare 
sin  del,  men  verkligheten  är  inte  sådan  att  en  försäljning  kan  äga  rum 
närhelst behagas. Gunnarsson nämnde att de på Ledstiernan ofta tog hjälp av 
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rådgivare  för  att  ges  en  neutral  bild  av  saken.  Emano  försökte  ha  sitt 
exitperspektiv ”lagom” långt fram i tiden eftersom bolaget missgynnas av att 
sälja det för sent, likväl som det missgynnas av att sälja det för tidigt. Med 
andra ord utgör teorin i det här fallet en förenkling av empirin.

5.4 Aktiebolag

Sättet på vilket aktiebolaget startades för de båda intervjuade skiljde sig åt en 
hel del. Svensson startade Acre AB efter att bolaget bedrivits som enskild 
firma under ett knappt halvår, medan Andersson valde en, enligt Sandström 
(2007), något snabbare och enklare väg. Han köpte ett lagerbolag och i det 
startade han verksamheten från grunden.

För att ha ett medvetande över bolagets intäkter samt kostnader är det, enligt 
Ekberg  (2003),  väldigt  viktigt  att  upprätta  en  startbudget.  Svensson 
upprättade  inte  någon  sådan,  av  den  noggrannare  karaktären.  Istället 
upprättades en mindre kostnadskalkyl för att ges en överblick och även veta 
vilken  lön  som  kunde  plockas  ut  ur  bolaget.  Dock  formulerades  en 
startbudget då den enskilda firman startades. Andersson däremot gjorde en 
sådan en kort tid innan verksamheten drog igång. Ekberg (2003) hävdar att 
en startbudget skall innehålla alla kostnader som uppstår i början, även de 
som uppstår innan företagsdriftens första månader. I den, som upprättades av 
Andersson, ingick de här delarna samt en likviditetsprognos.

Då beslutet om banklån alternativt riskkapital skulle tas var det egentligen 
ingen tvekan om saken. Båda kände att deras bolag var dels för litet, dels för 
okomplicerat för att någon riskkapitalist skulle fatta intresse. Som Ekberg 
(2003)  nämnde,  är  det  idealiskt  ifall  ägaren  själv  skjutit  in  pengar  i 
organisationen,  det  symboliserar  en  tilltro  till  verksamheten.  Svensson 
finansierade hela sin aktiekapitaldel  med banklån och upplevde inga som 
helst problem med att beviljas det. Andersson däremot hade självfinansierat 
aktiekapitalet  och  medgavs  utan  svårigheter  medel  för  de  återstående 
resursbehoven.

Enligt Garmer och Kyllenius (2004) erbjuder, vanligtvis, den bank som de 
privata kontona finns hos de mest fördelaktiga villkoren. Det här var något 
som Svensson tog fasta på och det fanns egentligen aldrig några funderingar 
kring att kontakta en annan bank eftersom han var välkänd hos banken sedan 
tidigare. Andersson däremot kontaktade först en annan bank, men var inte 
nöjd  med  deras  erbjudande.  Som  andra  bank  kontaktades  istället  hans 
privatbank och en överenskommelse kunde relativt snabbt ingås. Garmer och 
Kyllenius (2004) menar vidare att flera banker bör undersökas, även om bra 
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villkor erbjuds hos privatbanken. Det här var dock inget som var aktuellt i 
Svenssons fall.

Andersson  såg  en  klar  fördel  i  att  banken  hanterade  tjänster  med 
utlandsbaserade konton på ett bra sätt. Det var också en starkt bidragande 
orsak till att han inte sökte sig vidare och gjorde en förfrågan hos en tredje 
bank. Svensson har under sin tid som företagskund hos banken upplevt en 
klar fördel med att varit känd där sedan innan.

Som Svedin  (1992)  nämnde  krävs  säkerheter  för  varje  utställt  lån,  dock 
behövdes aldrig någon sådan då Svensson tog sitt, bortsett från ett löfte om 
att  betala  tillbaks  pengarna.  Det  har  aldrig  skett  någon  omfattande 
uppföljning i dennes fall, däremot vill banken se bokslutet varje år. Någon 
direkt säkerhet krävdes heller inte från Andersson då det gällde de små lånen 
han  tog.  Dock  krävdes  ett  borgensåtagande  för  den  checkkredit  som 
beviljades från banken. Frågan om borgen diskuterades inte överhuvudtaget 
med banken, utan det verkade vara något av ett standardförfarande, enligt 
Andersson.

Av de två återbetalningsmetoder som finns (Garmer och Kyllenius, 2004) 
förekom endast rak amortering, både för Svensson och för Andersson. Den 
förstnämnde  hade  en  valmöjlighet,  både  gällande  metod  samt 
återbetalningstid. I Anderssons fall diskuterades det inte alls.

5.5 Skillnader mellan banker och riskkapitalbolag

Bankernas och riskkapitalbolagens tillvägagångssätt skiljde sig åt en aning. 
Det som verkade som en gemensam nämnare var att båda satte entreprenören 
i fokus och som första granskningsmål. Därefter synades affärsidén och en 
bedömning  gjordes  ifall  bolaget  som sådant  och  produkten  eller  tjänsten 
hade  en  marknadspotential.  Emano  däremot  hade  ytterligare  ett  krav  på 
produkten, den var tvungen att ha någon form av teknologi som var, mer 
eller  mindre,  unik  och  besatt  en  hög potential.  Det  var  något  som även 
Ledstiernan haft som förutsättning för finansiering, men frångått. Därför kan 
det  tolkas  som  att  det  inte  är  ovanligt  att  riskkapitalbolagen  främst 
finansierar de bolag som besitter en teknologisk potential. Samma sak kan 
definitivt  inte  sägas  om banker,  de  har  inga  som helst  krav  av  den  här 
karaktären på bolaget som lånar pengar.

Den tredje granskningspunkten skiljde sig däremot åt helt  och hållet.  För 
banken är det bolagets möjlighet att lämna någon form av säkerhet för lånet 
och samma del utgjordes, i riskkapitalbolagens fall, av inflytande. På samma 
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sätt  som ett  större banklån inte kan medges utan säkerhet kan heller inte 
riskkapital utställas om riskkapitalbolaget inte erbjuds något inflytande över 
verksamheten. Den viktigaste delen för båda finansieringsinstituten är dock 
möjligheten att göra en bra affär på sin finansiering och i det fallet skiljer sig 
bankens och riskkapitalbolagets syn på saken, föga överraskande, inte åt.
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6 Slutsatser
Under det här kapitlet presenteras de slutsatser som dragits. Med hjälp av  
analysen  har  vi  kunnat  besvara  de  problemformuleringar  som återfanns 
under inledningskapitlet. Dessutom presenteras förslag på vidare forskning.

• Hur agerar kreditgivare, traditionella samt riskkapitalbolag, då 
nystartade aktiebolag ansöker om finansiering? 

Då en bank eller en kreditgivare får in en ansökan om finansieringen är deras 
tillvägagångssätt relativt likt till en början. Den första delen som granskas är 
själva låneansökaren, entreprenören, och om denne är driftig och kan göra 
bolaget  framgångsrikt.  En  bakgrundskontroll  på  personen  sker  också 
vanligtvis och en stor fördel är om denne i sitt tidigare arbetsliv lyckats bra i 
samma roll,  med andra  företag.  Om han/hon inte  verkar  lovande trycker 
finansiären på stoppknappen redan där. Om denne däremot verkar intressant 
och anses ha goda förutsättningar för att lyckas hamnar nästa brännpunkt i 
fokus, nämligen affärsidén. Den behöver vara något sånär unik,  det skall 
finnas en marknad för produkten eller tjänsten, kunder skall vara villiga att 
betala för det och den skall vara realistisk.

Därefter granskas den tredje biten och först här skiljer sig förfarandet mellan 
banker och riskkapitalbolag åt. Bankens tredje kriterie för utlåning är att en 
säkerhet för lånesumman kan ställas och då nystartade aktiebolag sällan har 
item som motsvarar  det  värdet  är  det  vanligaste  att  en  personlig  borgen 
ingås.  Av  de  empiriska  undersökningar  vi  genomfört  framgick  det  att 
utlåning kan ske utan säkerhet,  men för  det  krävs att  lånesumman är  av 
mindre betydande karaktär samt att entreprenören är nära bekant med någon 
inflytelserik  person  på  banken.  Dock  är  det  svårt  att  göra  någon 
generalisering kring det här påståendet, men klart är att det förekommer.

Det som riskkapitalbolaget granskar närmre efter de första två punkterna är 
teknologin.  Särskilt  betydande  var  det  här  för  ett  av  de  två  tillfrågade 
bolagen,  nämligen  Emano.  Knutsson  som  företrädde  dem  sa  att  de  inte 
kunde finansiera ett företag som inte besatt någon teknologisk potential och 
därmed inte kunde erbjuda marknaden någonting nytt. Eftersom Ledstiernan 
för bara ett år sedan hade samma krav på sina finansieringsprojekt är det inte 
otänkbart att samma sak gäller för många andra riskkapitalbolag. En sak som 
var helt och hållet gemensam för de båda riskkapitalbolagen var att de inte 
kunde acceptera finansiering utan att erbjudas någon form av inflytande över 
bolaget.  Just  inflytandet  var  något  som fungerade  som  substitut  till  den 
formen av säkerhet som banken kräver.

53



Alla de här  förutsättningarna befinner sig inom en helhetsbedömning där 
både banken och riskkapitalbolagen ställer sig frågan: Kan vi tjäna pengar på 
det här finansieringsprojektet? För att åskådliggöra det hela kommer de två 
institutens granskningsfokus här att spaltas upp.

Banken: Riskkapitalbolaget:

1. Entreprenören Entreprenören

2. Affärsidén Affärsidén

3. Säkerheter Teknologin

4. Inflytande

• Vilka problem möter nystartade aktiebolag med finansiering?

De problem som nystartade aktiebolag kan drabbas av då de ansöker om 
finansiering  är,  av  förklarliga  skäl,  ofta  sammanlänkade  med  de 
granskningspunkter som nämndes under föregående fråga. Det viktigaste för 
det nystartade aktiebolaget då de presenterar sin affärsidé för finansiären är 
att övertyga just den parten. En bra presentation där de säljer sin idé på ett 
bra sätt kan i vissa fall medföra att granskningen av affärsplanen sker i en 
något  mindre  omfattande  form.  Därmed  kan  en  dålig  presentation  av 
affärsplanen  leda  till  att  finansieringsansökan  avslås,  även  om  en  sådan 
mycket möjligt hade varit lönsamt för banken eller riskkapitalbolaget.

De tillfrågade bankerna går ogärna in och finansierar hela bolaget till 100 % 
på egen hand. De ser helst att bolagsbildaren själv står för en del av risken 
och om denne inte gör det kan det tolkas som så att han/hon inte riktigt tror 
på  idén  och  då  ser  inte  banken  någon  mening  i  att  riskera  pengar  på 
projektet.  Med  den  vetskapen  anser  vi  det  vara  väldigt  viktigt  att 
entreprenören  är  med och  delfinansierar  hela  projektet.  Vidare  ser  de  ett 
hinder ifall bolaget har befintliga banklån hos andra banker, ifall det rört sig 
om ett  större  företag  hade  det  här  nödvändigtvis  inte  varit  ett  lika  stort 
problem, men i så gott som alla fall anser de att nystartade aktiebolag är för 
små för att ha lån från fler än en bank. 

Under uppsatsens gång har det tydligt framgått att ett  lån ofta nekas ifall 
ingen säkerhet lämnas för lånet och ingen borgensförbindelse går att få till 
stånd.  Därför  tycker  vi  det  är  viktigt  att  entreprenören  som ansöker  om 
finansiering är medveten om att han/hon, eller någon nära bekant, faktiskt 
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kommer tvingas gå i borgen för lånet. Dessutom vill vi ge rådet till de yngre 
personer, som har ambitionen att någon gång i framtiden starta ett bolag, att 
tänka  på  vilken  bank  de  väljer,  redan  idag.  Att  ha  en  god  bankkontakt 
underlättar extremt mycket och som vi ser det kan det ibland vara skillnaden 
mellan ett beviljat lån och ett avslag på låneansökan.  

• Råd till den som skall söka finansiering

För oss blev det mer och mer uppenbart att en finansiering i många fall har 
olika  syften,  beroende  av  vem  som  tillhandahåller  den.  De  personer  i 
näringslivet som befinner sig i en tidig fas med sitt bolag och funderar över 
medel vill  vi ge rådet att  se över vad en finansiering skulle innebära för 
bolaget. Vill denne ha hjälp med att få igång verksamheten, hjälp med någon 
investering  eller  liknande  bör  en  bank  först  och  främst  kontaktas. 
Möjligheterna att få den här typen av finansiering från ett riskkapitalbolag är 
i  det  närmaste  obefintlig.  Har  bolaget  däremot  en  nyskapande  affärsidé, 
gärna med en hög teknologisk potential, där de behöver hjälp med att sälja in 
den  på  marknaden,  alternativt  att  de  inte  är  riktigt  bekväma  i 
entreprenörsrollen och saknar den erfarenheten bör möjligheten att beviljas 
riskkapital undersökas. De bolagen som erbjuder denna form av finansiering 
har ofta ett väldigt stort kunnande och stort kontaktnät som då kan komma 
väl till hands.

6.1 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av de resultat som den här uppsatsen genererat skulle det 
vara  intressant  att  bredda  undersökningsområdet  till  ett  eller  flera  andra 
länder och därigenom undersöka likheter och olikheter i förfarandet, både 
vad gäller banklån och riskkapital.

Något  som  också  hade  varit  intressant  är  att  involvera  aktiebolag  som 
finansierat sin uppstart med hjälp av riskkapital. Då hade två sidors syn på 
riskkapital kunnat analyseras och tolkas. Dessutom hade det varit intressant 
att omfatta fler banker, fler riskkapitalbolag och fler nystartade aktiebolag i 
den  empiriska  undersökningen  och  därigenom ges  möjlighet  att  dra  mer 
generella slutsatser.
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Bilagor

Bilaga 1. Intervju med Magnus Liman, Handelsbanken

1. Vad är den vanligaste säkerheten som lämnas för ett lån av ett 
nystartat aktiebolag?

Det  absolut  vanligaste  och  nu  får  vi  ta  normalfall,  då  ska  vi  skilja  på 
tillverkningsindustri och tjänsteföretag sen kanske du har lilla kiosken eller 
någonting då va. Men tittar man på mest vanliga, vi måste dra bakgrund om 
vad som har hänt också så att ni vet det. För tre år sedan, var det väl, som vår 
förra regering gjorde förändring i förmånslagen och det innebär vad är det 
banken får vid en konkurs, för utdelning? Innan så hade man då, man har ju 
företagshypotek, det vet ni vad det är eller?

- Ja

Utav företagshypoteket  fick vi  in 100 %, men innan vi  fick vår del utav 
kakan så skulle då konkursförvaltare ha sitt och de är ju inte gratis. Sen så 
skulle hyresvärden ha tre månadshyror och sen fick vi det som var kvar då. 
Och sen om vi hade täckt våra skulder, var det övriga fordringsägare. Då 
tyckte man att, eller trodde att effekten skulle bli så att om man såg till att 
banken fick 55 %, hyresvärden inte fick någonting och så skulle alla dela på 
den  här  kakan  då.  Först  skulle  vi  få  55  %  och  sen  skulle  övriga 
fordringsägare  då  få  dela  på  den,  då  skulle  det  bli  mer  rättvist  för  alla. 
Effekten blev ju den att vi ställde större krav på säkerheter för vi är ju inget 
riskkapitalbolag, vi skall handskas med insättningspengar. Då kan man ju 
acceptera en del kreditförluster, det får inte bli för mycket då kan ju hela 
bankväsendet  riskas då va. Och sen är det nya kapitaltäckningsregler och 
basen  på,  alltså  EU-regler  då,  en  bank  med  kreditförluster  och  sämre 
kreditstock får dyrare upplåning och det är inget skoj, det vill vi inte ha. Lite 
bakgrund till  varför  vi  är  där  vi  är  och  vad  det  är  som händer  då,  men 
företagsinteckningar  är  det  absolut  vanligaste.  Sen  är  ju  borgen  ingen 
säkerhet, utan borgen och företagsinteckning i kombination. Och sen utöver 
det  jag  sa  då  att  vi  får  betydligt  mindre  andel  utav  tillgångarna  vid  en 
konkurs, så får vi komplettera med kanske pantbrev eller någonting för att vi 
delar naturligtvis risken med, för vi måste ju ändå säkra hem en relativt stor 
del. 

2. Hur skaffar Ni, i banken, fram information om det nystartade 
aktiebolaget som ansöker om lånemedel?
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- Presentation
- Företagsbesök

Är det en ny kund och då finns ju två tillvägagångssätt, antingen har man 
nyss kört igång en verksamhet och då vill vi att de planerar en affärsplan 
eller affärsidé och en budget gärna, en likviditetsprognos då också.

- För hur många år då?

Alltså, bäst är ju då två år, men jag vet det är skitsvårt. Åtminstone ett år, då 
har man ett normalscenario, ett negativt och ett som ska vara positivt och 
oftast finns ju då via ALMI eller nyföretagare i centrum på något sätt att de 
visar hur de här uppställningarna kan se ut. Och det är  ju tecken på att, har 
de fyllt i detta på ett riktigt sätt, när vi går igenom och ser att det har tänkt på 
reklamen, man har tänkt på hyra och försäkringarna och skatt och så vidare. 
Vi ser att de har tänkt till och då har vi ett bra diskussionsunderlag, en del 
tror att det kommer gå med vinst, ok vad baserar man det på? Det blir ju 
väldigt tunt, så att de får presentera en budget och en affärsplan här i varje 
fall då va. Är det ett befintligt bolag som då kanske kommer hit och vill byta 
bank av någon anledning då så åker vi alltid ut och tittar och ser vad vi får 
för känsla för det här. Väldigt viktigt i de här diskussionerna är, vad är det 
för person vi har att göra med? Tror vi på personen? Det är egentligen A och 
O.  Tror  vi  på  personen,  då  kan  vi  gå  vidare  och titta  på  affärsidén,  hur 
sannolik och trolig är den?

- Är det enklare för en redan befintlig bankkund att beviljas lån?

Det är betydligt enklare. Så att det vill säga alla ungdomar som går till en 
nischbank och gör Internet-affärer, jag vet att det är ju skitenkelt att jobba på 
det sättet då, man kan lätt byta bank om det är något man tycker är kasst eller 
någonting. Klart, man kan lätt byta från oss till Föreningssparbanken, eller 
Swedbank då eller Nordea också. Men har man en bankkontakt så blir det 
alltid lättare, det är ju så. Så att nischbanker är bra för konkurrensen, men de 
är inte bra om man ska köra igång ett företag eller sådär då va.

3. Hur noga kontrollerar Ni företagsbildarnas rykte för att på så 
vis inte riskera att hamna i dålig dager?

Handelsbanken, vi jobbar ju väldigt decentraliserat så att det är ju jag och 
sen är det min chef och sen har vi en regionmarknadschef och sen är det ju 
vår VD. Så att, väldigt platt organisation och alltid är ju det lokala kontoret, 
det är vi som bestämmer, det är vi som fattar alla besluten. Och då, det här 
kontoret  till  exempel,  vi  är  28  anställda,  jag  stämmer  ju  av  med  mina 
kollegor, känner vi han och han och så har vi ju ganska stor spridning mellan 
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25-60 år på medarbetarna och då kan man snabbt identifiera om det är någon 
person som sysslar med skumraskaffärer va och kommer hit och säger att de 
jobbar på Geisha Garden och vill ha kortinlösen så är inte vi först i världen 
på att vilja hjälpa till där då va. Vi tycker det är en moral- och etikgrej. 

4. Hur går Er riskbedömning till?
- Vilka delar hamnar i fokus?

Nu ska vi se, ni får ju inte med er denna, men jag kan säga att vad vi tittar 
på, på större engagemang gör vi en limit. En limit, det står i vårt bokslut när 
vi gör presentationen, hur banken arbetar. Det handlar om att beskriva om 
varför vi lånar ut pengar, vad är det för risker och möjligheter vi ser? Vad 
har vi för säkerheter, bolagets utveckling historiskt då och presentationen om 
vad det är för miljörisker och dylikt då va. Det vi tittat på, i limiten är samma 
tänk vid alla krediter,  även om vi får kreditbelopp på en miljon. Gör det 
skriftligt.  Dels en beskrivning av företaget,  vad är  det  man sysslar  med? 
Vem var det som startade företaget? Ju äldre företaget är, desto större chans 
för  överlevnad.  Sen  får  man  ju  liksom  värdesätta  affärsidén,  är  det  en 
affärsidé som håller eller inte va? 

- Gör Ni själva den bedömningen eller tar ni hjälp ”utifrån”?

Är det ett nytt företag så brukar vi vara två personer, oftast tar jag någon av 
de äldre kanske eller om det kanske är någon webbportal så kanske jag tar 
någon  av  de  som  är  några  år  yngre.  Så  vi  kan  dra  nytta  av  varandras 
erfarenheter,  på  så  sätt  jobbar  man effektivt  och  bra.  Sen  när  det  gäller 
befintliga kunder, eller kunder som vi kanske får från en annan bank, där vi 
har analyserat, det här är ett företag som vi tror på och gärna skulle vilja ha 
som kunder. Då behöver vi inte vara några mer än, då räcker det om jag gör 
analysen. Säger min chef att  jag vill  fortsätta att  försöka få över den här 
kunden eller vi struntar i det. Vi gör en form utav bokslutsbedömning, där vi 
tittar  på  intäktsutveckling,  har  man  möjlighet  till  kostnadsanpassning  för 
verksamheten, kan man dra ner på de investeringarna då va? Har man lager 
man lätt  kan  avveckla,  kan  man dra  ned  på befintliga  lokaler?  Speciella 
risker  så  som,  är  det  ett  kunskapsföretag,  vad händer  om chefsdesignern 
avgår eller  någon ekonomiansvarig,  blir  det  kaos på företaget  då? Det är 
sådant som måste vägas in.

- Sådana saker kan väl vara svåra att förutse också?

Ja, tittar man på bolag, sen är det så vice VD är också viktig för bolaget Han 
reser  så  pass  mycket  och  har  ett  stort  kontaktnät  så  han  har  en 
pensionslösning på 55 000 i månaden, det är ett ganska bra incitament för att 
han  ska  stanna  kvar.  Alltså  han  har  ju  då  gjort  detta  i  samförstånd  och 
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ägarfamiljen är med på att detta är en bra lösning och VD tycker det här är 
bra och vice VD tycker att ok, min lön i kombination med det här så tycker 
jag att det känns jättebra. Jag vill lägga den tiden på detta då va, då har vi ju i 
vår bedömning kunnat säga att man har gjort ett bra incitamentprogram för 
att se till att nyckelpersonen är kvar. Sen finns det andra optionsprogram och 
det finns hög lön eller firmabil eller vad tusan, det beror ju lite på vilken nivå 
man är på och så vidare. Hur man hanterar det på ett bra sätt, vi tittar ju på 
hur man har skött sig då, via UC eller är det en kund som är hos oss eller 
som gör övertrasseringar på kontot och dylikt, men man går ner på, det är 
vår finansiella riskbedömning för finansiella påfrestningar. Det är det som de 
själva tror om sin omsättning, om de har en omsättningsökning på 20 % är 
det sannolikt att om det går ner med 20 %, hur slår det mot bolaget? Den och 
den branschen, hur bedömer vi att det ser ut då va? För vi har ju väldigt 
många kunder i olika branscher och då kan det hända, finns det möjligheter 
för att kanske kunna, det kan ju gå åt det och det hållet för de säger detta och 
detta.  Så  sammanställer  vi  det  här  då  va.  Finansiell  motståndskraft,  hur 
mycket pengar har man, det kan vara företagets likviditet, har man pengar 
bundna i bolaget? I aktier eller någon form av maskinpark på något sätt, kan 
man avyttra det och riskkapital, vad är det för tillgång till det? Kan de låna 
upp mer pengar hos banken, kan de låna från marknaden? Har ägaren så 
mycket pengar så att de kan plocka in, täcka upp detta? Alla de här frågorna 
sammanställer  vi  till  en  rating,  då  tittar  vi  på  soliditet,  räntabilitet, 
räntetäckningsgrad. Det är de tre viktigaste punkterna och i den här ratingen 
sätter vi en skala 1-5, där ett är bäst. Sätter man en 1:1, som är ett fantastiskt 
bra  bolag som är  så  långt  ifrån ruinens brant  man bara  kan komma och 
fantastiska, lysande förutsättningar för de närmsta åren så har vi en lägre 
upplåningskostnad än för en 5:5 som är på ruinens brant och konkursmässig 
då va.

- Ni gör ingen rating på nya bolag då?

Vi gör en bedömning utifrån dessa bitarna jag sagt då. Vissa delar går ju inte 
att göra, vi vet inte vad omsättningen är, men vi har ju en prognos på vad 
omsättningen  är.  Hur  sannolik  är  den  och  vi  ska  alltid  ”rata”,  är  det  en 
affärsidé  vi  tror  på  och  ägarna har  en normalekonomi och  kanske ingen 
märkvärdig affärsidé i sig så är det kanske inte ovanligt att man ”ratar” det 
som en 3:3, väldigt normalt. Sen får man ju liksom se efterhand om det är en 
stark ägare, då kanske det är en 3:2 och det finns starka möjligheter att få in 
pengar ytterligare i bolaget. Eller man kanske har, på direkten tio uppdrag 
som täcker  70  % av första  årets  omsättning  och  man har  fler  uppdrag  i 
pipeline, då kanske det inte är en trea utan kanske en tvåa i bedömning på 
framtida risker för finansiella påfrestningar. Så det är alltid svårt det där, 
man ska inte alltid förutsätta att alla blir en 3:3 direkt. Normalt sett så tar vi 
inte in en kund som vi bedömer som en 4:4 då, men det kan vara 3:4 och 4:3 
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i vårt ratingsystem. Så att då är risken, det finns ju ändå en relativt stor risk 
att det kan hända någonting och vi får tänka på vår räntabilitet. 

5. Använder Ni er utav externa ratinginstitut?

Ja, vi har ju Standard & Poor och Moodys då bland annat, det är de två mest 
kända. När jag ”ratar” en bank då så är det väldigt lätt för mig, för då finns 
det ett, runtomkring på dessa orter finns det stiftelser, alltså där de sätter av 
pengar. De här pengarna skall förvaltas på något sätt, vill vi göra en affär 
med  dem  då,  det  kan  innebära  någon  form  av  risk,  men  i 
placeringshänseende så tar jag ju in bokslutet, det kan man göra på nätet. 
Och sen går jag in och ”ratar” och då hämtar jag ju hem det som finns på 
Standard  & Poor  eller  Moodys eller  vad  det  är  nu  då  va.  Då får  jag  ju 
ratingen.

- Finns  det  någon rating  för  nystartade  bolag  hos Standard & 
Poor och Moodys?

Ibland så köper bolagen, alltså de vill bli ”ratade” själva av dem. Där finns 
det ju ganska bra, när man köper företagscertifikat, alltså när bolaget lånar in 
pengar själva från marknaden och utger obligationer så, volvo finans kan ju 
vilja bli ”ratade”, de har ju då gett ut certifikat. Sen finns det andra bolag, 
fastighetsbolag, som inte är ”ratade”, som inte ser någon nytta utav det. De 
kanske får betala en lite högre ränta till marknaden för att kunna ge ut sitt 
certifikatsprogram, så att då finns det ingen rating. Så jag kan ju inte säga 
exakt  om det  är  vissa  nivåer  där  Standard  & Poor  gör  det  eller  om de 
bolagen som är ”ratade” själva alltid har bett om att bli ”ratade”.

6. Vilken finansiering, vad gäller banklån, är mest förekommande 
för  nystartade  aktiebolag,  investeringskrediter  eller 
rörelsefinansiering?

- Förekommer lagerfinansiering?

Oftast är det en kombination, alltså att de kanske behöver köpa in lite bitar 
och sen så är rörelsekapitalet, de kanske inte har intäkter för att täcka lönerna 
eller hyran på direkten, utan det kanske kommer igång efter ett halvår eller 
ett år och så vidare. 

- Ser  Ni  på  det  med  annorlunda  ögon,  ifall  lånet  avser 
investeringskrediter eller rörelsefinansiering? 

Vi bryr oss, vi går igenom och ser om det är rimliga nivåer. Vill vi hjälpa till 
med så mycket och kan vi hjälpa till med så mycket? Ibland kan vi vilja ta in 
ALMI som en part i detta, där de kan ta en risk, för ibland så har ju inte den 
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eller  de  personerna  så  mycket  pengar  att  stoppa  in  i  företaget  och  i  de 
tillfällena som de har det kanske de inte behöver mer extern finansiell hjälp. 
Däremot  är  vi  ju  kanske  inte  jätteglada  över  att  fixa  till  hela 
lagerfinansiering, med de två andra bitarna i kombination. Så att, det är ju 
från fall till fall, vi är ju med sen får man se på storlekarna då, utifrån varje 
fall.

7. Då det  handlar  om nya  aktiebolag,  kan de  sällan  uppvisa  så 
kallade ”hårda värden”, hur tillförlitliga är de ”mjuka värdena” 
för ett nystartat aktiebolag? Det kan ju tänkas att de inte alltid 
kunnat göra en helt korrekt bedömning av omvärldsfaktorer.

Om jag förstår frågan, alltså hårda värden är ett bolag som är igång, man kan 
se  på  bokslut  och  man  kan  peka  på  hur  mycket  värden  vår  subjektiva 
bedömning utav affärsidén.  Första året är ju jäkligt kritiskt och vi hoppas att 
vi gör rätt bedömning. Inom Handelsbanken har så har vi det yrkessystemet 
som vi har lobbat för, som vi vill ha och finansinspektionen har godkänt. Vi 
har ett ratingsystem, de andra bankerna har som, jag tror mig, någon form 
utav datoriserat system där jag tar hänsyn till hur stora andelar man har av 
restauranger,  fastighetsbolag  och  rederier.  Och  då  kan  det  vara  så,  att 
kommer  man  till  banken  och  säger  att  man  har  ett  fantastiskt  bolag, 
åtminstone helt ok, och då kanske banken tvingas tacka nej för att de har en 
för stor andel av rederier, så deras kreditstock blir ju för tunn åt det hållet, så 
händer det något med rederibranschen, så slår det hårt mot dem, så har inte 
vi det utan vi tittar på varje enskilt bolag och deras förutsättningar, så att gör 
vi en korrekt bedömning utifrån, vi har ju alla de års erfarenhet där vi samlar 
kunskap,  det  utnyttjar  vi  då.  Och  vi  läser  naturligtvis  på  kring 
omvärldsfaktorer och drar in de här bitarna i bedömningen va. Vi tror på 
personen, vi tror på affärsidén och gör då bedömningen att det är en hållbar 
affärsidé med tanke på marknadsförutsättningarna så kör vi ju på det då. Det 
spelar ingen roll vilket typ av bolag det är eller vilken bransch de arbetar i 
då. 

8. Hur stora lån kan ni bevilja för nystartade aktiebolag?
- Är det vanligt att ett nystartat aktiebolag kan få så stora lån så 

att det ensamt kan fungera som exempelvis rörelsefinansiering?

Jag kan ju säga att vi har ju inga gränser, de som kommer hit ska ju ha med 
en investeringsbudget om vad för kreditbehov de har och så tittar man på det 
i kombination med likviditetsprognosen. Tittar man på de här två bitarna så 
får man en ganska bra blick över vilket kreditbehov de har. Stämmer det 
överrens med vad de själva önskar? I normalfallet vill vi ju gärna inte låna ut 
100 %, vi  vill  ju gärna se att  det är delad risk där.  Är det så att  banken 
finansierar 100 % och bara tar företagshypotek så innebär det att om bolaget 
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går i konkurs är inte ägaren drabbad överhuvudtaget när det är ett aktiebolag. 
Såvida vi inte har tagit borgen eller någonting då. För om han har stoppat in 
pengar  i  bolaget  så  svider  det  ju  i  denna  personens  plånbok  också.  Om 
borgen, som man kanske kan kalla skötselborgen, så är det ju ytterligare ett 
incitament  att  han  stoppat  in  pengar  i  bolaget,  mer  än  100 000  till 
aktiekapitalet och jag har ju också en borgen. Ett borgensåtagande gentemot 
bolaget, det gör att de kommer lite tidigare till banken och säger att ”nu går 
det inte bra, vi behöver reda ut detta”. Helst inte 100 %, men vi kan hjälpa 
till med ganska mycket pengar.

- Om bolaget har ett  lån hos en annan bank, ser Ni detta som 
positivt ifall de vill ha ytterligare likvida medel, hos er?

Har de någon annan bank och det  går  kasst  i  bolaget,  då är  det  en liten 
varningslampa då. Jag har en grabb som presenterade sin affärsidé för nästan 
ett år sen tror jag och vi sa att vi kan inte gå in i detta skedet, utan här är det 
fråga om riskkapital. Byggande av affärssystem och dylikt, det kan inte vi 
vara med och finansiera. För vi sysslar inte med den typen av finansiering. 
Däremot om de lyckas dra in den här typen av kapital så kan vi vara med, 
men i detta fallet så hjälper vi till med leasing på en bil, så han kan åka runt, 
fixa till  företagskort med en beviljad kredit  och sen har han dragit  in en 
miljon och dessa pengar ska räcka så pass så då finns det inget behov för oss 
att  ge  honom en  checkkredit  eller  någonting.  Då  var  det  ett  antal  andra 
personer som trodde på hans affärsidé och vi trodde att  det  inte var helt 
omöjligt för honom att lyckas, men däremot kan vi inte hjälpa till i första 
skedet. Men nu kan vi hjälpa till när han dragit in så pass då. Då är bankens 
risk begränsad.

9. Hur stort problem upplever Ni att tids- och realisationsrisken är 
för Er som bank?

När det gäller tyglager så är inte det så roligt, du har en säsong sen är det 
kört.  Nästan  oavsett  vilken  konkurs  det  är,  är  det  nästan  alltid  bäst  att 
försöka avveckla det så snabbt som möjligt och alla vet att det inte blir mer 
värt. Och alla vet att det är en konkurs, så då sätts priset därefter. Priset går 
ner rejält. Har vi lån på 500 000 så kan vi räkna med att vi får ingenting. Det 
är, konkursförvaltare ska ha 1, 2, 300 000, det försvinner lite andra kostnader 
och sen helt plötsligt finns det ingenting över. Då är det aktuellt att ha haft 
en diskussion om borgen med den ägaren då. Så att vi får någon slant då. 
Finns det borgensansvar kanske vi tillsammans kan reda ut problemet,  vi 
kanske kan ge anslag på amorteringar, vi kanske har ett kontaktnät som är 
villiga att hjälpa till på något sätt.

- Hur villiga är de att gå i borgen då de har ett aktiebolag?

66



Tittar man på ett aktiebolag som kanske lånar 10 miljoner så spelar det ingen 
roll om ägaren går i borgen för 100 000 eller 300 000, det är inte värt ett skit. 
Men  tittar  du  på  bolag  med  inte  så  mycket  i  lån  så,  så  är  det 
kontraktförfarandet från en annan bank där vi försöker vinna över en kund 
från Nordea till exempel kanske det är någonting vi får göra avkall på för att 
ägaren har starkt motstånd till detta då och vill inte göra det. Då får vi inte 
det engagemanget om vi inte tar det. Jagar vi den kunden så bedömer vi ändå 
risken som så liten så det faller nästan på sitt eget grepp, men vi tycker att 
det är bra att ha det och vi försöker förklara det för dem att de har skött sig 
bra ut och det ser fantastiskt bra ut och vi tror att det kommer vara det, men 
om det snabbt ändrar sig så vill vi ändå ha ett incitament så han kommer till 
banken och för en diskussion, så vi redar ut det här på bästa sätt och så tidigt 
som möjligt. 

10. Vilken  återbetalningsplan  är  vanligast  för  nya,  mindre 
etablerade, aktiebolag?

- Annuitetslån?
- Rak amortering

Det  lånas  nästan  aldrig  ut  till  annuitet  längre.  Det  är  utav  den  enkla 
anledningen  att  stiger  räntorna  förlängs  kredittiden.  Det  var  ju  många 
privatpersoner som inte förstod det för ett tiotal år sedan. Utan när räntorna 
var höga och gick upp ytterligare då förlängdes kredittiden så att till slut var 
det bara räntan de betalade, det var ingen amortering. Det blir tungt för dem 
då va. Och sen, vi vill  ju se till  så att amorteringen går i  takt med deras 
avskrivningar eller  de  förmåner man har investerat  i,  eller  göra  snabbare 
också för den delen då va. Utav den anledningen är det alltid rak amortering.

Bilaga 2. Intervju med Peder Wiland, FöreningsSparbanken 
Sjuhärad

1. Vad är den vanligaste säkerheten som lämnas för ett lån av ett 
nystartat aktiebolag?

När du säger lån då så tolkar jag det som att du menar en bankkredit, alltså 
en kredit till banken, oavsett om det är ett lån eller vilken finansieringsform 
det än är. Alltså vilken säkerhet vi använder för ett nystartat aktiebolag. Då 
är det kan man säga normalt sett personlig borgen, företagsinteckning. Det 
kan även vara fastighetsinteckning, det kan vara fakturafordringar, det kan 
vara  leasingobjekt  eller  avbetalningsobjekt.  Vanligaste,  om  vi  pratar  om 
mindre nystartade företag är det personlig borgen och företagsinteckning.
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2. Hur skaffar Ni, i banken, fram information om det nystartade 
aktiebolaget som ansöker om lånemedel?

- Presentation?
- Företagsbesök?

Vi brukar göra båda delarna då, men det  brukar börja med, ja det är lite 
olika. Den vanligaste frågan, den presenteras här inne på banken då va. Det 
är  den  vanligaste  och  den  presenteras  av  ägaren  som  kommer  hit  och 
presenteras inför en person på banken. Normalt sett, men det kan ibland vara 
två. Det är inte helt ovanligt att det är två i och för sig, att det är två nu när 
jag tänker  efter.  Det  kan också vara  så att  vi  åker  ut  och då är  det  inte 
ovanligt  att  vi  är  två stycken då trots  allt.  Sedan har du då,  hur kunden 
presenterar sin idé eller om vi gör företagsbesök. Om vi nu ska vidga frågan 
lite grann hur vi skaffar information om ett nystartat bolag, vill ni att jag ska 
ta någonting utöver de två punkterna?

- Ja, det kan du göra.

Vi har ju en, vad ska jag säga, en erfarenhet bland våra kollegor då va. Oftast 
pratar vi med varandra på något sätt, har du varit med om något liknande? 
Eller så. Det är en del av det. Sen ibland, vi har ju sträng sekretess och får ju 
aldrig avslöja vem eller vilka, det får ju vara oidentifierbart då. Då ibland så 
frågar vi, i vårt nätverk, det kan vara någon kollega från någon annan bank, 
det kan vara någon revisor eller någon styrelseledamot i något annat, eller 
någon som vi känner till och som vi tror kan sitta på någon kunskap som vi 
kan ha nytta utav.

3. Hur noga kontrollerar Ni företagsbildarnas rykte för att på 
så vis inte riskera att hamna i dålig dager?

Det  är  svårt  att  kolla  företagsbildarens  rykte  om inte  vi,  jag  eller  mina 
kollegor eller någon av våra chefer, om de vet någonting. Där gör vi kanske 
inte någon mer, om vi inte känner att vi måste göra det. Är det ingen av oss 
som vet någonting om denna personen då måste vi på något vis fråga utanför 
då va. Ibland gör vi så då, det ska jag säga är rätt sällan, men ibland så frågar 
man om referenser då va. Om du kommer hit och frågar om ett lån, då får vi 
be om referens då. Vem kan jag prata med? Då kan det vara någon tidigare 
arbetsgivare eller någon kompanjon eller vad det nu kan vara. Ibland gör vi 
så.

- I regel frågar ni runt inom kontoret?
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Ja, det måste vi göra. Ja, och det kan ju vara att vi även kan höra, nu sitter 
jag i Borås och det kan vara att jag hör med någon i Bollebygd eller någon i 
Kinna på banken där då, alltså inom vår bank. Vi kan komma till det sen, 
vad som är viktigt där, men det kanske inte är så mycket på grund av ryktet. 
Det är ju viktigt och vi vårdar ju varumärket varje dag, så att därför har det 
viss betydelse, men inte lika viktigt som att kunna bedöma: Har vi några 
kreditrisker där? Kan vi göra en dålig affär? Det är mycket därför vi kollar, 
men det kan också vara så att vi vill inte göra affär med smittade personer 
om jag säger så.

- Kollar ni upp om de har betalningsanmärkningar?

Ja, det brukar vi göra. Men vi kan ju inte gå in i straffregister och så. Märker 
vi att vi måste, om vi får någon känsla eller någonting som gör att vi måste 
gräva vidare. Då gör vi det så långt det går.
 

4. Hur går Er riskbedömning till?
- Vilka delar hamnar i fokus?

Ja, det är svårt att säga ett generellt svar på det, men om man säger så att när 
det gäller nybildat företag är det två saker. Det ena är företagaren, vi antar att 
det är en. Är han eller hon kapabel att driva den här verksamheten. Det är 
nog åtminstone det som jag bedömer som viktigast. Är det en kompetent, 
påhittig och seriös och drivande person, det är det viktigaste då. Sen är det 
nästa del då, det är själva affärsidén då. Om det då, finns det kunder? Finns 
det en marknad överhuvudtaget? Kan man ta fram produkten? Kalkyler? Ja, 
alltså  överst  på  agendan  kommer  egentligen  inte  säkerheterna,  utan  de 
kommer  längre  ner  egentligen  då  va.  Det  är  personen,  affärsidén, 
marknaden, kalkylen, lite grann vår affär. Kan vi göra någon bra affär på 
detta? Och sen kanske säkerheten. 

5. I  vilken  utsträckning  använder  ni  er  av  så  kallade 
ratinginstitut?

- Har ni egna betygskalor för företag?

Vi använder UC, upplysningscentralen, då va. Den använder vi mest för att 
där  får  man en  nästan  heltäckande  bild  av  vad  som står  i  det  offentliga 
registret. Det är inte heltäckande, men det är så gott det går i alla fall. Man 
går  in  och  kollar  betalningsanmärkningar,  äger  man fastigheter,  har  man 
varit  med  om  konkurser,  har  man  andra  bolag  och  sådana  saker.  Det 
använder vi och där finns det i och för sig en ratingmodell, i UC. Men vi, jag 
vill nog påstå, att vi använder oss inte av den. 

- Har ni någon egen?
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Ja,  vi  har  en  egen  modell  där  man  kan  säga  att  återbetalningsförmågan, 
främst i form av resultat- och balansräkning, cash-flow. Det är en parameter 
och den andra är säkerheternas värde då. Där får man nog någon form av 
riskklass kan vi kalla det. Jag vill bara säga det att på ett nystartat bolag där 
finns ingen historia och all rating utgår egentligen från historia så att det blir 
ju ingen rating på nystartade företag.

6. Vilken  finansiering,  vad  gäller  banklån,  är  mest 
förekommande  för  nystartade  aktiebolag, 
investeringskrediter eller rörelsefinansiering?

- Förekommer lagerfinansiering?

Ja  du,  du  frågar  om  vilket  är  vanligast,  investeringskrediter  eller 
rörelsefinansiering? Jag skulle nog vilja säga så här att om man går tillbaka, 
jag har jobbat 15 år på banken, går man tillbaka så var det nog, jag skulle 
vilja säga såhär att utvecklingen. Min känsla är att utvecklingen har gått mer 
mot rörelsekrediter och mindre investeringskrediter, vilket som är mest kan 
jag inte bedöma riktigt, men nästan alla behöver ju ha en rörelsekredit. Man 
måste  ju  finansiera  rörelsekapitalet  på  något  sätt.  det  gäller  nästan  alla 
företag, men alla behöver ju inte ha någon investeringskredit. Så det borde 
vara rörelsekredit som är mest förekommande. 

- Spelar det någon roll för er, som bank, vilken kredit de vill ha?

Det kan vara lite lättare att säkerställa en investeringskredit i form av leasing 
eller avbetalning då va. En rörelsekredit  kan oftast säkerställas genom att 
belåna fakturorna då,  men det  kan till  exempel  vara ett  lager som måste 
finansieras. Då finns det idag ingen riktigt, riktigt bra säkerhet. Alltså, det är 
ingen  riktigt  bra  finansieringsform  för  att  ta,  om  ni  nu  menar 
lagerfinansiering så att man har lagret som säkerhet.

- Ja, precis.

Det går, men det är rätt krångligt och det kanske ni har läst om hur man gör 
en. Det är någonting vi funderar på, hur kan man utveckla lagerfinansiering? 
Lagstiftningen är inte, den passar inte, denna finansieringsform passar inte 
nuvarande  lagstiftning  så  det  är  rätt  svårt  att  komma  till  där.  Det  är 
någonting  som  vi  försöker  lösa.  Vi  får,  indirekt  får  man  ju 
företagsinteckning  i  och  för  sig  va.  Men  här  är  ett  problem,  alltså  att 
finansiera ett lager, ett företag som har ett stort behov att finansiera ett lager 
som  kanske  dessutom,  företaget  som  köper  in  säsongsmässigt  köper  in 
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produkter  utan att  ha  en orderstock i  andra ändan när  man beställer  och 
finansierar. Det är alltså svårare att finansiera det.

7. Då det handlar om nya aktiebolag, kan de sällan uppvisa så 
kallade  ”hårda  värden”,  hur  tillförlitliga  är  de  ”mjuka 
värdena” för ett nystartat aktiebolag? Det kan ju tänkas att 
de  inte  alltid  kunnat  göra  en  helt  korrekt  bedömning  av 
omvärldsfaktorer.

Ni  svarar  ju  redan  på  frågan  höll  jag  på  att  säga.  Ja,  då  ska  vi  se,  hur 
tillförlitlig.  Ja,  det  är  frågan,  ska  jag  tolka  frågan  som så  här  att  hur  vi 
uppfattar tillförlitligheten i de mjuka värden som presenteras eller ska jag 
tolka hur vi gör när vi undersöker de mjuka värdena?

- Vi avser båda delarna på sätt och vis.

Om vi börjar med att  hålla oss till detta, vår erfarenhet, hur pålitliga och 
tillförlitliga de presenterade mjuka värdena är. Här är ett dilemma oftast då 
va. Som jag sa, det faller tillbaks lite på en central del där företagaren och 
vilken bedömningen vi gör av han.

- Det handlar mest om personen alltså?

Ja och om den personen kan presentera en affärsidé och mjuka värden som 
vi säger som låter rimligt. Då kan det nog bli så att vi tycker det låter rimligt, 
här är en viss fara i detta. En säljande företagare kan ju liksom då oss att tro 
och tycka att detta var bra värden och det här är en lurig grej eller svårt. Vi 
har  ju  inte  de  resurserna,  vi  har  inte  de  möjligheterna,  ska  vi  göra  en 
marknadsundersökning?  Det  kan  vi  inte  göra,  det  går  liksom  inte  så 
någonstans måste man sätta en gräns och det här är inte helt  enkelt.  Den 
andra delen av hur vi kontrollerar de mjuka värdena. Det blir ungefär som vi 
sa under fråga två där, man försöker i sitt nätverk på något sätt kolla med 
kollegorna, det kan också vara att man alltså det är ju rätt vanligt att man 
kollar någonstans på Internet om man på något sätt kan hitta någonting. Jag 
har inget klockrent svar på den frågan.

8. Hur stora lån kan ni bevilja för nystartade aktiebolag?
- Är det vanligt att ett nystartat aktiebolag kan få så stora lån så 

att det ensamt kan fungera som exempelvis rörelsefinansiering?

Hur stora lån? Vi kan inte bevilja mer än vad som behövs. Om då behovet, 
det finns egentligen ingen gräns där. Det kan vara 100 % av kreditbehovet, 
det kan vara, och sen har du frågan hur mycket är kreditbehovet? Är det en 
miljon, 100 miljoner, 200 miljoner eller är det 250 000. Det finns inte några 
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särskilda regler för att man får gränser för just att det är nystartat. Det kanske 
är  att  det  är  en  noggrannare  kreditprövning  hos  nystartat  än  befintligt 
företag, men det finns ingen särskilda gränser.

- Ni kan alltså tänka er att gå in med 100 % av kapitalet om det 
känns säkert?

Ja, det finns inte. Alltså utgångspunkten är inte 100 %, utgångspunkten är att 
det  ska  finnas  ett,  om  man  har  tillgångssidan  här  så  ska  en  del  vara 
finansierat med egna medel då på något sätt, men det finns ingenting som 
utesluter det egentligen då va, men det är ett undantag. 

- Hur ser  ni  på  saken  ifall  det  nystartade  aktiebolaget  har  ett 
befintligt lån hos en annan bank och därefter söker ytterligare 
medel hos er?

Det går inte. Det kan jag säga att det är ytterst ovanligt. De som vi jobbar 
med i så fall är ALMI företagspartner, det är en vanlig samarbetspartner för 
nystartade företag. Men alltså två banker i ett relativt litet företag, vad litet är 
då men, i stora företag kan det vara lämpligt att ha två banker, men att ha det 
i  små och framförallt  nystartade är  det  ytterst  ovanligt.  Om vi  utvecklar 
frågan  bara  lite  för  en  sekund där,  om du delar  upp  finansieringen  i  en 
rörelsefinansiering  och  en  så  att  säga  investeringsfinansiering  då,  rent 
teoretiskt om man nu gör det. Då skulle man ju kunna tänka sig att om du nu 
har tio här och fem är investering och fem är rörelse och så sätter de in två 
själva.  Ja,  var  hamnar  de  två?  Hamnar  de  i  rörelsefinansiering  eller 
investeringsfinansieringskrediten? Det går inte att säga det. Det förekommer, 
men det är inte så vanligt.

9. Hur  stort  problem  upplever  Ni  att  tids-  och 
realisationsrisken är för Er som bank?

Alltså om vi nu tar, om vi börjar med realisationsrisken då kan man säga 
som så att jag personligen kallar det, på fastighetssidan så kallar jag det för 
likviditetsrisk, finns det en köpare ganska snabbt? Idag, om vi nu, oftast är 
det inte aktuellt med fastigheter på nystartande, men om vi nu bara hamnar 
där  en liten  sekund så,  där  är  det  väl  oftast  inget  stort  problem idag  på 
fastighetssidan, men det förekommer. Det är ju från tid till annan. Detta är 
ofta ett problem att hitta rätt köpare och vi försöker gardera detta då på något 
sätt. Det är ju genom att vara aktiva och försöka, alltså vi försöker tänka på 
något sätt, vad ska vi göra med det här om det inte går? Eller vad kan man 
göra här om det inte går? Det kanske vi inte gör direkt, men om vi märker att 
det börjar skaka till lite, då kan det vara som så, så att man inte sitter med ett 
konkursbo och helt plötsligt ska sälja. Då är det, då försvinner stora värden. 
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Ett sätt att hantera tidsrisken då, det är ju att man har en amortering som 
överrensstämmer  med  värdeminskningen  tidsmässigt.  Det  är  att  man  ska 
gardera sig emot värdeminskningen, allt annat lika. Men det kan också vara 
som  så  här  att  det  som  vi  finansierar  idag  till  en  riktig  och  korrekt 
amorteringsplan som följer den bedömda värdeminskningstiden om jag säger 
så. Idag kan ju ett objekt vara gångbart, men om två år är det inte säkert. 
Läget  kan ha förändrats.  Om man nu grovt  generaliserar  lite grann så är 
tidsrisken  för  lagret  ofantligt  hög  och  stor  alltså.  Tar  du,  tar  man 
tryckeriutrustning eller verkstadsutrustning så är inte den lika hög. Så att det 
beror på lite grann.

10. Vilken  återbetalningsplan  är  vanligast  för  nya,  mindre 
etablerade, aktiebolag?

- Annuitetslån?
- Rak amortering?

Rak. Det är möjligen med viss annuitet, men vi använder inte annuitetslån. 
Det är oftast ingen diskussion, tar man ett lån på 100 000 på fem år brukar 
man amortera 20 000/år.  Det kan ibland vara en amorteringsfrihet,  ibland 
kan amorteringen vara högre relativt sett i början och en mindre de senare 
åren. Det vanligaste är en rak amortering med jämn amorteringsplan.

11. Vilken ränta är mest förekommande, rörlig eller bunden?

På företagskrediter är, kan man säga, om vi inte pratar fastigheter så är det 
nästan alltid rörlig.

Bilaga 3. Intervju med Simon Gunnarsson, Ledstiernan

1.  Vad  anser  Ni  vara  viktigast  att  granska  då  ett  beslut  om 
investering tas?

- Varför anser Ni att just det är viktigast?

Vad som är  viktigast  att  granska,  det  är  många  saker  som är  viktiga  att 
granska givetvis.  Vi går in som aktiva ägare i  bolag och det är  ju oftast 
expansionsföretag där entreprenören spelar  en väldigt  stor  roll.  En av de 
viktigaste anledningarna för oss är ju varför de vill antingen sälja eller varför 
de vill att vi ska göra en investering. Vi tittar på en helhet och det är svårt att 
peka på en sak. I tidiga skeden är dock nyckelpersonerna otroligt viktiga. 
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Förutom legala delar framförallt framtida möjligheter för bolaget och att vi 
kan hjälpa bolaget i dess utveckling. 

- Det är deras argument som är viktiga då?

Ja det måste ju vara, för vår del så måste ju deras energi och trovärdighet 
vara  väldigt  viktig  för  att  vi  ska  våra  göra  en  investering.  För  att  utan 
entreprenörerna är inte vår investering värd så mycket längre. Sen så är det 
ju givetvis också finansiella avväganden och juridiska som spelar in.

- Ser  ni  på  olika  saker  på  olika  bolag,  till  exempel  att  ni  ser 
teknikbaserade  företag  som  mer  intressanta  än  låt  säga 
klädkedjor?

Nej, inte längre för att tidigare hade vi den inriktningen på investeringarna. 
Alltså  att  vi  investerade  i  sådd-  och  tillväxtfaser  eller  venturefaser  för 
teknikbolag. Det har vi inte lämnat helt, men vi har förskjutit fokus något 
från  och med förra  sommaren.  Idag  så  tittar  vi  på  mognare  bolag så  att 
klädkedjor är kanske inget vi tittar på just nu, men däremot så gjorde vi en 
investering i höstas som var mot industrisidan på ett bolag som hette Pallco. 
Det är en underleverantör inom stål och aluminium som tillverkar mycket åt 
IKEA.  Och nu så,  för  någon vecka sen gjorde  vi  en investering  i  ett  e-
handelsbolag som heter Katshing. 

- Av  vilken  anledning  ändrade  ni  fokus  från  investering  i 
uppstartsfasen till en något mer mognare fas?

Jag kan inte svara på exakt vad som ligger bakom beslutet i detalj. Det enda 
jag vet är att man gjorde, de investeringar som gjordes hade mycket att göra 
med eller låg i tiden för IT-bubblan i övrigt och de risker som man tog var 
ganska stora. Man hade dels en osäkerhet i marknaden givetvis, men också 
osäkerhet i teknologin. Dessutom skedde det i tidiga faser och att alltihop 
detta staplades på varandra gör ju att risken som sådan sammantaget blir ju 
väldigt  stor  och  då  hade  man  inte  riktigt  lyckats,  så  här  långt,  att  få 
avkastning på aktieägarnas pengar. Man var tvungen att skjuta till pengar då 
och då och då tog man ett beslut som sa att vi ska ha en mer balanserad 
portfölj, där vi redan idag har ett antal bolag som kallas för techbolag och 
ventures, men vi ska balansera upp det något mot bolag i senare faser. Och 
mer, vi tittar egentligen på tillväxtbolag som är verksamma inom kanske mer 
fragmenterade branscher, tycker vi är intressant. Att de är ledande där.

2. Kontrollerar Ni på något sätt personen/personerna ifråga om de 
har betalningsanmärkningar eller liknande hängande över sig?
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Jag kan inte påminna mig att vi gör det. Vi frågar väl runt lite och hör om 
personen har bra rykte, men jag kan inte påminna mig att  vi gjort någon 
direkt koll på personen ifråga.

- Ni  kollar  inte  upp  om  de  har  betalningsanmärkningar, 
alternativt står med i brottsregistret?

Vi har alltid jurister inblandade så jag kan inte svara om de gjort analyser av 
personerna utan det är ju snarare företagen. Men om vi ska gå tillbaka till 
första frågan så måste man ju titta på företag för företag för att se vilka risker 
som vi  skulle  kunna ställas  inför.  Så  att  det  här  sista  bolaget  som heter 
Katshing, de har ju en teknikdel som är väldigt viktig för verksamheten och 
där var vi tvungna att titta noggrannare på deras IT-plattform, där hade vi 
konsulter inne som tittade på den. Medan en sån due diligence inte gjordes 
på det här företaget som hette Pallco, som är industrirelaterat. Man kan nog 
inte säga att vi gör en viss typ av analys, så att vissa saker är viktigare för 
vissa företag och vissa andra saker är viktigare hos andra företag.

- Så allt är egentligen situationsanpassat?

Man måste göra någon form av analys innan för att definiera vad som är 
viktigt i just den kontexten.

3.  Märker  Ni  någon  skillnad  i  efterfrågan  från  nystartade 
aktiebolag,  vad  gäller  riskkapital  vid  en  hög-  respektive 
lågkonjunktur?

Det är en sådan fråga som jag inte varit med tillräckligt länge för att kunna 
svara på. Jag kan tänka mig att det är så, det är det enda jag kan säga. Jag har 
inte  följt  statistiken bakåt  så mycket  så jag kan dra någon sådan slutsats 
egentligen.  Jag  kan  tänka  mig  att  vid  högkonjunkturer  får  vi  fler 
förfrågningar, men jag kan inte svära på att det är så.

4.  Vad  kännetecknar  Er  investeringsstruktur  under  en 
lågkonjunktur? 

Jag tror det är svårt att dra den slutsatsen också här på Ledstiernan i och med 
att vi har förändrat strategin från förra sommaren till något helt annat. Så att 
om det kommer en lågkonjunktur här framöver, vilket det gör tids nog, så är 
det  ju  egentligen  utifrån  den  nya  strategin  som  vi  får  hantera  den 
lågkonjunkturen. Vi har idag ingen sådan, så att säga, strategi framme, hur 
det kan se ut. Det kommer vi arbeta fram här framöver. 
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5.  Har Ni  någon mall  för  riskbedömning som Ni  utgår ifrån vid 
investering i nystartade aktiebolag?

Ja, alltså inte mer än att vi har en generell bild över vad ungefär det är man 
ska titta på. Man tittar ju alltid på det juridiska, man tittar ju på företagets 
historik om det finns någon sådan. Om det inte finns någon kan jag tänka 
mig  att  vi  tittar  mer  på  personerna  i  så  fall.  Däremot  om  det  är 
betalningsanmärkningar, det har jag som sagt inte varit med om hittills. I 
övrigt så är det ju, så får man göra en analys från den branschen också, som 
man tittar  på.  Då är  det  ju  riskbedömning utifrån  den  konjunkturen som 
råder och säsongsberoende och sådana saker. Nu frågar ju ni om nystartade 
bolag och det är någonting som vi inte har fokus längre. Vi gjorde även en 
mindre investering i somras hos ett företag som hette soft capital. Det var ju 
ett helt nystartat företag, men där var det två personer som hade varit extremt 
kunniga inom detta området tidigare och kom från ett annat bolag. Och i det 
fallet så tror jag, om det inte varit för att de hade den kompetensen sedan 
tidigare hade vi inte gjort de investeringarna. Om det exempelvis varit två 
nyutexaminerade  studenter  som kommit  med  samma idé  så  hade  vi  inte 
investerat. 

6. Vilken ägandeform använder Ni Er av och hur tar Ni beslut om 
vilka ägandeformer Ni anser lämpligast?

Jag kan säga att de sista investeringarna vi gjorde så är det det första jag 
nämnde så var det ett helt nystartat bolag där vi var med och startade upp 
det. Där gick vi in med bara en av det nominella aktiekapitalet för vår del. 
Med nominellt aktiekapitalvärde på 100 000, sen gick vi in med ett lån på ett 
antal miljoner, där vi har en företrädesrätt att få tillbaks de pengarna, före 
andra aktieägare.

- Hur ser det lånet ut, är det räntebelagt?

Det var en bra fråga, generellt vet jag att när vi gör bridgelån så har vi tagit 
ut räntor som är likartade rakt över för portföljbolagen. Jag kan inte svara 
hur det ser ut i just det fallet. Bridgelån är sånt vi gjort i andra bolag. Det är 
alltså, kan det vara om de har en kassaflödessituation där pengarna kommer 
in om någon månad där de behöver kapital kortsiktigt så kan vi ta tillbaka 
det direkt. Sen om man tittar på förvärvet av Pallco, där köpte vi 70 % av 
aktierna genom ett nystartat bolag som heter Polstiernan som är plattformen 
på vår industrisatsning. Rent praktiskt gick det till så att vi sålde in 100 % av 
Pallco i Polstiernan och sen köpte vi 70 % av det och de andra ägarna köpte 
in 30 %. Det var ett rent förvärv. Det sista fallet, Katshing, bedömde vi att 
bolaget inte behövde nytt kapital utan att det självfinansierades. Då köpte vi 
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20 % av aktierna, det som de ville ha var strategisk kunskap framför allt. Så 
att de var inte i behov av kapital just då.

- Tilldelas ni styrelseplatser då?

Vi investerar  inte om vi inte blir  aktiva ägare och då måste vi  få plats i 
styrelsen för att det skall vara intressant för oss.

7. Hur går Ni tillväga då Ni beslutar om tidpunkten för exit?

Då får jag fråga vad ni menar med olika typer.

- Till  exempel  ett  beslut  om  att  ni  skall  gå  ur  bolaget  vid  en 
eventuell börsintroduktion eller att ni säljer vidare era andelar 
och så vidare.

Vi har inte gjort så många exits så här långt. Vi gjorde ju en förra året, där vi 
sålde Hotsip till Cisco. Jag kan inte idag säga att vi har någon direkt mall för 
hur  vi  gör  varje  exit  utan  oftast  kopplar  vi  in  rådgivare,  när  det  gäller 
techbolagen så är det ju ofta så att de har en lång tid av teknikutveckling 
bakom sig och att utmaningen oftast är att, även om de har en väldigt bra 
produkt så handlar det om att nå ut till ganska breda försäljningskanaler. Då 
finns det ju ett antal jättar på området som om tekniken är intressant tycker 
att det kan vara värt att förvärva bara för att få tillgång till tekniken. Så att i 
det fallet är det ju så att säga industriell exit som man syftar på.

- Ni har alltså sällan en förutbestämd exit?

Om man säger såhär, vi tänker alltid i ett exitperspektiv då vi förvärvar ett 
bolag, att det måste finnas en möjlighet att sälja det framöver. Däremot är 
det ju svårt att fem år framöver säga att det kommer vara det ena eller det 
andra. Beroende på lite vad som blir av Polstiernan här, som vi har för avsikt 
skall bli en väldigt bred industriplattform, skulle det kunna vara så att  en 
börsnotering är det som är intressant. Då säger jag inte att det kommer bli så, 
utan att det kan vara så. Det är lite så det fungerar. Vi har inte några direkta 
mallar idag, det är mer att man, då tror jag man går lite fel också. Om man 
nu inte har väldigt likartade bolag, då kan man säkert ha vissa mallar, men 
tittar man på olika branscher måste man vara något med flexibel.

8. Hur mycket inflytande vill Ni ha?

(Frågan hoppades över, då svar givits ovan).
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9.  Letar  Ni  aktivt  efter  aktiebolag,  som  finansieringsobjekt,  i 
inledningsfasen eller söker de finansiering hos Er istället?
- Vilken part står normalt för förstakontakten?

Där är det så att, det skall också sägas att det är väldigt tydligt att med den 
historik vi har att vilka typer av bolag som söker vårt bidrag. Det är många 
som ser att  ”aha,  men ni  har  ju redan techföretag i  portföljen,  ni  är  inte 
intresserade av en investering i det här bolaget, eller i vårt bolag”. Vi har ju 
Jan  Karlsson  som styrelseordförande  och  då  kan  det  komma  förslag  till 
honom av personer som känt honom sedan tidigare eller att det finns någon 
annan relation. Såhär långt har det oftast varit företagare som tagit  första 
kontakten. Nu har vi märkt, i och med, att vi gjort de här förvärven på sista 
tiden så har vi märkt, då har vi profilerat oss även inom andra områden och 
då så har det dykt upp rådgivare som kontaktar oss när de har intressanta 
objekt, men vi har ju också nu när vi har Polstiernanplattformen och andra 
ben så söker vi också bolag, men det är mer en ambition att vi ska komma 
dit. Ledningen är utbytt sedan, utbytt ska jag inte säga, men den är förändrad 
i alla fall sedan ett knappt år tillbaka och vi är nästan ett helt nytt lag idag. Så 
att vi har, det är ett område där vi känner att vi vill jobba mer proaktivt. Vi 
jobbar,  vi  tar  hela  tiden  steg  emot  att  vara  mer  proaktiva  och  söker  av 
områden där vi skulle kunna bli bättre på.

10.  Den  due  diligence  som genomförs,  utförs  den  av  Er  eller  av 
externa specialister?

Vi håller alltid i den själva och vi specificerar alltid, som jag sa tidigare, vi 
gör analysen av vad som, av vilka delar vi måste göra, det gör vi helt själva. 
Vi  specificerar  också  upp  beroende  på  storlek  av  bolag  och  storlek  på 
förvärvet,  specificerar  vi  på vad rådgivaren skall  titta på. Däremot är  det 
jurister och revisorer och konsulter som utför den i slutändan.

- Så den juridiska och ekonomiska delen utför ni inte själva då?

Vi gör den aldrig, däremot så använder vi slutsatserna i vår egen analys. Vi 
har  inga  egna  experter  inom  bolaget  som  sysslar  bara  med  det.  Vi  är 
kompetenta att styra den så att säga, men däremot finns det sådana som är 
bättre på att styra detaljerna.

- Är det något du vill tillägga till det här?

En del som kan komma in där emellan kan ju tyckas, ni har ju frågat om den 
uppsökande  fasen,  den  som föregår  ett  förvärv  där  vi  känner  att  vi  ska 
utvecklas. Vi har själva förvärvsprocessen, den vi har pratat om nu med due 
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diligence, men däremellan är egentligen den mest intressanta processen. Vad 
är  det  som händer  med bolaget  egentligen? Det  beror ju  lite  på  vilka  ni 
frågar, för vår del anser vi att vi ska tillföra bolaget något, förutom kapital. 
Vi går inte in i något bolag om vi tror att vi bara ska tillföra kapital, vill de 
att  vi  bara  ska  tillföra  kapital  är  det  projektet  helt  ointressant  för  oss. 
Utmaningen idag och det är ju också lite samma sak om man lyssnar på de 
riktigt stora aktörerna, EQT och de andra så är  det  där  de tjänar pengar. 
Möjligheten  till  arbitraget,  det  finns  inte  riktigt  längre.  En  viss  form av 
konkurrens på denna marknaden. Det vi tjänar pengar på är att vi kan hjälpa 
bolaget utvecklas.  Det kan var kapital,  att  kunna rikta huvudet och tänka 
strategiskt,  det  kan  vara  att  hjälpa  till  att  få  till  en  styrelse  som passar 
bolaget.

- Har  ni  något  kontaktnät  som ni  försöker  kombinera  bolaget 
med?

Ja, men det är inget formellt kontaktnät. Det är ju framför allt om seniorerna 
i vårt bolag och även styrelsen som har ett väldigt brett kontaktnät, så att det 
är ju de som vi använder i vårt bolag.

Bilaga 4. Intervju med Peter Knutsson, Emano

1.  Vad  anser  Ni  vara  viktigast  att  granska  då  ett  beslut  om 
investering tas?
- Varför anser Ni att just det är viktigast?

Det är  kortfattat  tre saker.  Det  ena är att  teknologin eller produkten eller 
lösningen eftersom vi investerar i teknologibolag, att den löser ett stort och 
inom citationstecken smärtsamt  behov hos en stor  internationell  skara  av 
kunder.  Så  att  det  är  både  teknik  och  egenskaper  och  fördelar,  med 
teknologin och att den har en stor marknadspotential. Det är de två sakerna, 
stor  teknik,  stor  marknad.  Tredje  biten  i  det  här  är  naturligtvis 
entreprenörerna, dels vad det är som kommer och vad de har för tidigare 
erfarenheter runt det här. Hur många det är och vad det är för personer och 
deras  inställning  till  företagande  och  deras  ledarambitioner.  Det  är 
egentligen de tre sakerna, sen finns det ett antal andra punkter också som är 
viktiga. Man kan se att,  ja man måste ju utröna om man kan bygga upp 
marknad och  försäljning  på  något  sätt  så  att  säga  med hjälp  av  den  här 
teknologin.  Och  att  man  totalt  sett  i  slutändan  har  en  chans  att  bli 
framgångsrik då. Det är väl de ungefär i korthet.
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2.  Kontrollerar Ni på något sätt personen/personerna ifråga om de 
har betalningsanmärkningar eller liknande hängande över sig?

Både och så att säga. När man gör sådana här affärer, så är det lite grann som 
man inleder ju ett samarbete. Det är på något sätt, på något sätt blir man ju 
kompanjoner  tillsammans  med  grundare  och  entreprenörer.  Och  i  den 
diskussionen om både teknik, marknad och affärsmodeller och produkter och 
försäljningskanaler ingår det någon slags diskussion runt entreprenörerna om 
vad de vill och vad de kan och var de kommer ifrån och lite om hur de är 
som personer och lite sånt där och då ingår ju den biten. Jag skulle inte säga 
att vi kollar något systematiskt om folk har betalningsanmärkningar, men vi 
försöker sätta oss in så mycket som möjligt i entreprenörernas situation då. 
Då kan man säga så här, då kan man ju då säga så här lite grann, det är ju 
inte bara entreprenörer och grundare i de här bolagen som man investerar i, 
utan  de  ska  ju  kompletteras  med  tre  eller  fyra  gånger  så  många  andra 
personer  som  inte  har  med  grundaren  att  göra.  De  skall  jobba  med 
försäljningen och med kanske ledningen av företaget som VD och så vidare. 
Då blir ju den där typen av frågor kanske ännu viktigare. För den typen av 
personer som man söker att rekrytera då till det här bolaget, de har ju då 
sannolikt varit runt i näringslivet betydligt mer och skaffat sig helt  andra 
erfarenheter  än grundaren,  forskaren och entreprenörerna hunnit  göra.  Då 
blir det väsentligt mycket viktigare att titta på personer så att säga, alltså inte 
ur ett personligt perspektiv så att man tittar i CV:t, då kan det vara viktigt att 
se och få klart för sig vad personen i fråga har för livsstil och har för tidigare 
erfarenheter.  Vad  gäller  betalningsanmärkningar  så  är  det  inte  någon 
specifikt stor sak för oss utan det beror naturligtvis på om det är en skuld på 
35 miljoner, då förstår vi att det är en jättebörda va. Men är det liksom, det 
där  brukar  man kunna  titta  i  och det  finns  etablerade  tjänsteföretag  som 
erbjuder investerare som oss mycket kvalificerade tjänster för att analysera 
personers, i princip, ja stora del av vad det finns för både digitala spår som 
personen lämnar efter sig och även så att säga spår runt tingsrätter och andra 
bolag och intressen och sånt va. Så det går att ta reda på väldigt mycket runt 
en person om man är intresserad av det och även om man vill betala för den 
typen av analys då va.

3.  Märker  Ni  någon  skillnad  i  efterfrågan  från  nystartade 
aktiebolag,  vad  gäller  riskkapital  vid  en  hög-  respektive 
lågkonjunktur?

Det är ju svårt att säga då va. Jag menar vi för ju inte någon statistik, ja vi för 
ju statistik naturligtvis om hur många förfrågningar vi får, men det är lite 
svårt och jag har inte tittat inför den här intervjun just exakt om det var mer 
så att säga när BNP hade en lägre tillväxt eller när BNP till och med inte 
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växte alls så att jag tror att någonstans, den grundläggande påhittigheten hos 
folk och forskning och utveckling, där vi så att säga letar affärsidéer, den 
tror jag inte är så jättekonjunkturberoende, den kan vara det men jag tror inte 
att den är det faktiskt. Jag tror att folk jobbar på ändå och forskar om sina 
intressen, sen om man gör det på universitet eller hemma, det spelar ingen 
roll  om  man  gör  det  ändå.  Jag  tror  ju  dock  att  den  här  senaste 
utbildningsboomen om man får säga så, som varit de senaste kanske tio åren 
då man byggt ut högskolor och universitet, den har naturligtvis skapat flera 
affärsmöjligheter och fler affärsidéer då va, än om man inte skulle ha gjort 
det och satsat på det sättet som man har gjort.

4.  Vad  kännetecknar  Er  investeringsstruktur  under  en 
lågkonjunktur? 
- Mer ”säkra” kort, mer portföljbolag?

Nä, men alltså det är ju inte, vi har ju inte den, vi räknar överhuvudtaget inte 
så va. Jag menar, jag kan ju inbilla mig att kanske en fondförvaltare som 
handlar med en stor global fond kanske en nordenfond eller en Sverigefond 
tänker i konjunkturstermer på det sättet, så vi vet egentligen två saker. Det 
ena är att ju större och finare så att säga och mer omfattande ekonomiska 
aktiviteter och ju bättre börshumöret är, på något sätt är det ändå mer pengar 
i omlopp i ekonomin så det är lite godare miner och då kan man sälja bolag 
på lite annorlunda sätt och man kan också anskaffa kapital på lite annorlunda 
sätt så helt klart tror jag att branschen påverkas av det, men inte lika mycket 
som börsnoterade  bolag  får  erfara.  Vi  är  ändå  rimligt  okorrelerade  med 
liksom börsen och konjunkturen så. Däremot är det ju naturligtvis så att i 
vissa branschmässiga svackor och nedgångar, man pratar ju om IT-bubblan 
som brast  och lite  annat  sånt  där,  nere  just  i  vändningen där.  Då var ju 
värderingarna på den typen av investeringsobjekt lägre än vad den är idag då 
och det har ju att göra med att det finns mer kapital idag och det görs mer 
spektakulära affärer, på insidan idag då lockas mer kapital in igen från källor 
som normalt sett inte görs i den branschen. Men vi har inget uttalad intern 
strategitänkande att nu är det högkonjunktur så nu är det bättre att ta risker 
och nu är det lågkonjunktur och då kör vi med mer säkra kort. Vi kör ju, vi 
investerar i bolag där vi har mycket av de här teknikvärderingarna som jag 
berättade  om  tidigare  och  sen  när  vi  tror  att  vi  kan  skapa  ett  rätt 
framgångsrikt bolag så att säga, både tekniskt och även marknad som sen då 
går att sälja ett par gånger än investerat kapital. Det är inte så beroende utav 
så att säga exakt konjunktur upp eller ner, men naturligtvis är barriären en 
enormt fantastiskt ekonomisk utveckling så är det ju naturligtvis lättare att 
hitta köpare. 

5.  Har Ni  någon mall  för  riskbedömning som Ni  utgår ifrån vid 
investering i nystartade aktiebolag?
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Nej,  egentligen  inte  någon  mall,  alltså  det  är  ju  så  att  säga  en  väldigt 
teoretiskt ställd fråga. Vi har ju ett, vi tycker väl själva att vi har utvecklat en 
erfarenhet och en metodik snarare då och den använder vi oss då utav och 
den försöker bygga på naturligtvis när vi ska göra investeringar, jag menar 
inget företag är ett  annat likt.  Alla,  det är i  princip som personer va, jag 
menar det är grundare och entreprenörer som kommer från olika håll som 
samlas runt en teknologi för att förverkliga den på något sätt och man kan 
alltid göra sina egna bedömningar, men på något sätt måste man ändå ha lärt 
sig något, vilket vi har gjort och man måste ha någon form av metodik och 
göra  det  här  framgångsrikt.  Den tycker  jag  att  vi  har  så  att  vi  fortsätter 
utveckla denna metodik så att någon konkret mall har vi inte, men en slags 
metodik  och  erfarenhet  om  hur  man  gör  sådana  här  affärer  det  har  vi 
definitivt. 

- Så det är situationsanpassat då med andra ord?

Ja.

6. Vilket finansieringsinstrument använder Ni Er av och hur tar Ni 
beslut om vilket som lämpar sig bäst i respektive situation?

Det är väl egentligen fyra instrument va och då är nummer ett det vanliga 
och det är vanliga stamaktier, vanliga aktier då att man gör en nyemission 
riktad till oss. Sen finns det också en variant om det som är konvertibler och 
lån som kan omvandlas till aktier. Det är då innehavaren av skuldebrevet 
som då kan ge oss rätten att omvandla och beslut om omvandlingen under en 
viss tid så har du en viss flexibilitet, du kan få ut pengar och samtidigt kan 
du  konvertera  till  aktier,  vilket  är  mer  fördelaktigt  då.  Sen  har  vi  då  en 
variant av aktier som heter preferensaktier som ställer vissa kriterier, det vill 
säga  man  har  rätt  till  en  viss  avkastning  så  att  preferensaktierna  innan 
stamaktierna har rätt till avkastning. Sen så kan man jobba med lite varianter 
av det här, att man jobbar med vanliga reverser, att det egentligen är korta 
lån då men det är egentligen bara tillfälliga saker som man använder för att 
finansiera  bolag  under  kortare  perioder  för  att  sen  hitta,  liksom,  mer 
långsiktiga lösningar.  

7. Hur går Ni tillväga då Ni beslutar om tidpunkten för exit?
- Vilka olika typer förekommer?

Tidpunkten för exit är ju, det kan man säga, man kan ju aldrig besluta om 
när man ska sälja. Det kan man göra i vissa fall om man har noterat bolaget 
och man har möjlighet att sälja under den tiden man har tänkt besluta för det, 
men annars kan man aldrig besluta om exit.  Men däremot så har man ju 
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tillsammans med andra  investerare  och grundaren så  är  man ju  då oftast 
överrens, man förhandlar ju då fram tänkanden hur man ska ta bolaget vidare 
och där kan man av olika investeringstekniska och praktiska skäl ha en viss 
datum i kant, efter det datumet skall vi besluta om att påbörja en process då 
att sälja bolaget. Och det där sätter man ut utifrån utgångspunkten man fick 
fram. Det betyder ju i praktiken att det inte får vara för tidigt eftersom man 
inte hunnit bygga värden, att det här är att ha eller ha de viktiga kunderna 
som kanske behövs för att visa att den här teknologin håller. Det får ju inte 
vara för långt bort heller för då har man ju tappat avkastning, tiden är ju den 
värsta boven för avkastning om man räknar årlig avkastning, vilket man gör 
va. Man vill ha något mellanting, normalt sett säger man att man investerar i 
tre till  fem eller fem till  sju år,  det beror ju lite grann på. Jag menar, ju 
snabbare man kan sälja någonting, desto bättre avkastning får man ju. Man 
får avväga rätt väl vad man ska göra, ibland kan det vara så att man tänker 
sig någonting annat eller att det dyker upp andra möjligheter under resans 
gång. Då får man ompröva sina exitscenarion så att säga.

8. Hur mycket inflytande vill Ni ha?
-  kan passivt ägande någon gång accepteras?

Inflytandet är ju kanske svårt att beskriva eftersom att vi är ju prioritetsägare 
så att säga, så att vi har ju inte på bolagsstämman som regel majoritet, utan 
vi reglerar ju inflytandet i ett aktieägaravtal va. 

- Ni tilldelas vanligtvis styrelseposter?

Ja, i aktieägaravtalet kommer man ju överrens om ett antal punkter som rör 
bjudningen av bolaget och inflytandet och hur aktier och annat kan säljas 
och hur man ska göra i en exit. Det inflytande som är normalt för oss är som 
regel,  så  att  säga,  en  eller  två  styrelseposter  och  det  säger  egentligen 
ingenting, men det man kan säga om riskkapitalinvesteringar det är att det är 
oftast i minoritetsandelar man jobbar och det man egentligen har är, betänk 
att det oftast är ett negativt inflytande, en negativ kontroll, nu menar jag inte 
negativ så, men en kontroll i minoritet. Att man har ett veto i olika frågor, 
det vill säga man kan inte från bolagets sida, även om majoriteten säger, 
fattar beslut om vilka frågor som helst hursomhelst, utan att investerarna inte 
är med på det. 

- Då  ett  bolag,  som  Ni  finner  intressanta,  ansöker  om  likvida 
medel  och  inte  erbjuder  något  inflytande,  är  en  sådan 
investering intressant för Er?

Nej, det är den inte. En sådan affär tror jag har små förutsättningar för att bli 
framgångsrik så att säga. Det är ju ungefär som att säga att långa pengar av 

83



en bank och inte lämna tillbaka, eller amortera, eller betala ränta, eller inte 
lämna någon säkerhet. Alltså vår säkerhet är vårt inflytande och vår säkerhet, 
det  räcker  inte  att  ha  ett  inflytande  på  papper  utan  man  måste  ha  en 
erfarenhet och kompetens för hur man ska driva den här typen av bolag. Den 
saknar  ju  oftast  entreprenörerna  då  va.  Och  den  sitter  vi  oftast  på, 
tillsammans  med  entreprenörerna  så  kan  vi  skapa  någonting  oerhört 
värdefullt. Det finns inga, alltså man kan ju inte skriva ett samarbetsavtal där 
bara en kan idka samarbete då va. Utan ett  samarbetsavtal måste ju vara 
gynnsamt för båda parter och man måste liksom gilla att jobba tillsammans. 
På ägarsidan finns det ju passiva ägare och de är inte bra ägare. Vi är ju 
egentligen selektiva på att assistera, vi försöker ju hitta projekt där vi har 
relevant  erfarenhet  och  kunskap.  Relevant  kunskap  för  att  driva  bolaget 
vidare så att säga.

9.  Letar  Ni  aktivt  efter  aktiebolag,  som  finansieringsobjekt,  i 
inledningsfasen eller söker de finansiering hos Er istället?
- Vilken part står normalt för förstakontakten?

Ja  alltså,  vi  investerar  ju  i  aktiebolag,  de  kan  ju  ge  ut  aktier  så  att  vi 
investerar liksom inte i handelsbolag. Jag tror den relevanta frågan är letar ni 
aktivt efter projekt va? Och det gör vi, från och till. Det beror lite grann på 
vad vi har i övrigt i portföljen just för stunden och vad vi jobbar med så att 
säga.  Alltså  jobbar  vi  väldigt  mycket  med  att  följdinvestera  i  sådana 
engagemang som vi redan har, då letar vi inte lika mycket aktivt efter projekt 
då. Och så vidare, gör vi inte det och vi har liksom kapital till ett projekt, då 
kan vi leta aktivt och när vi letar aktivt det är då vi ser en ökning på antal 
förfrågningar. Om vi är ute och rör oss så att säga i vår region och kanske 
där den här typen av bolag finns och så vidare va. Då brukar det komma ett 
ökat  inflöde. Fast vi letar alltid aktivt kan man säga,  vi  har  alltid dörren 
öppen så att säga, men det varierar i aktivitetsnivå. 

10.  Den  due  diligence  som genomförs,  utförs  den  av  Er  eller  av 
externa specialister?

Det  är  både  och.  Jag  menar  vi  är  på  något  sätt  ansvariga  för  vår  egen 
investering och vi gör en del saker själva, sen kan det ju finnas ett antal saker 
som man vill att en tredje part skall titta på och lämna sina synpunkter på så 
att man, så att säga, får en delvis bedömning från en annan synvinkel. Det 
kan ju vara så att rättsliga frågor som finns, det kan vara patentfrågor, det 
kan vara tekniska frågor och själva teknologin som man behöver absolut 
spetskompetens för.  Sen kan det också vara så att  man behöver titta  och 
kanske också köpa in och lägga ut på uppdrag så att säga, på konsulter och 
så  vidare,  hur  man  ska  kunna  bedöma  marknaden  och  hur  marknaden 
fungerar då och vad som är riktigt och inte och så vidare. Det förekommer då 
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va och sen är det oftast jurister inblandade om man skriver avtal någonstans 
på vägen där va. Det är ett helt paket och det kan ju se olika ut beroende på, 
jag  menar  i  vissa  fall  finns  ju  inte  så  mycket  formellt  att  göra  en  due 
diligence på. Bolag i tidiga skeden har ofta inte någon historia som kräver 
långtgående eller fördjupad granskning. Ofta finns det få avtal, affärer med 
kunder, större transaktioner etcetera. Analysen inriktas istället på att bekräfta 
att  tekniken  är  ledande  och  att  behovet  och  betalningsviljan  finns  i 
marknaden samt hur man ska gå tillväga för att utveckla företaget efter en 
investering.

Bilaga 5. Intervju med Joakim Svensson, ACRE Skogstjänst AB

1. Berätta lite kort om företaget.

Företaget heter då Acre skogstjänst AB, det startade jag som enskild firma 
oktober -02, gick över till aktiebolag i början av 2003. Och jag håller på med 
skogstjänster och då framför allt åt kraftbolag, som mina kunder är bland 
annat Vattenfall, E-On, Göteborgs energi, Telia en del och sen är det andra 
uppdragsgivare med lite privata sådär. Men annars är det till 95 %, så är det 
olika energibolag. 

- Är du ensam i bolaget?

Jag är själv i firman, jag och en till kille samarbetar hela tiden, räknar hem 
alla jobben ihop och den biten. Så vi samarbetar då, väldigt nära varandra 
sen anlitar vi också oss utav underentreprenörer så att vi har tyckt att det 
varit lättast hittills då utav olika anledningar. Det är dyrt att anställa, men det 
blir så när den nya regeringen kommer så har de kostnaderna minskat då, så 
det kan man ju titta framöver och se ifall det kanske börjar löna sig. Det 
beror lite på hur branschen utvecklar sig, den är lite svajig just nu.

- Har du avtal med kraftbolagen?

Ja, det löper på ett år. Förutom Göteborgs energi, för där har jag ett ramavtal 
på  fyra  år.  Sen  gör  vi  ställverksjobb  med  bland  annat.  Vi  röjer  inne  i 
ställverk, eller röjer och röjer men. Det är ogräsbekämpning så att säga. Det 
får  ju  inte  växa  upp  någonting  utifrån  elsäkerhets  skull  då  va.  Så  då 
ogräsbekämpar man och trädsäkrar de här ställverken så att ingenting ska 
hända omgivningen.

2.  Under  hur  lång  tid  sträckte  sig  den  startbudget  som  Ni 
upprättade i initialskedet?
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Man kan inte säga att jag gjorde någon startbudget eftersom. Eller jag gjorde 
ju en budget då jag startade den enskilda firman, däremot lånade jag inga 
pengar när jag startade firman, jag hade den filosofin att jag kände att. För 
det första så fick jag inga bidrag för något, utan jag gick från fast anställning 
till egen företagare och var inte beviljad några bidrag på grund av detta. Så 
jag startade genom att ligga så lågt som möjligt med kostnaderna, det första 
året då kan man säga. Och sen fick ihop lite fler företag i firman istället och 
kunde hanka mig fram på det viset. Sen har jag byggt upp en buffert i firman 
efter det, så någon direkt budget var det inte. Jo, jag räknade ju på vad jag 
var tvungen att dra in och vad jag max kunde ta ut i lön så här då för att 
kunna klara ut mina löpande kostnader. Men det var väl allt som jag hade så 
att säga. Och jag hade en kille som hjälpte mig med detta, just med ekonomi.

- Under  hur  lång  tid  verkade  Ni  som  enskild  firma  innan  Ni 
övergick till aktiebolag?

Från oktober -02 till  mars,  eller  april  var  det  nog -03.  Så det var  ju sex 
månader då, så det var ju inte så länge.

- Funderade Ni på att ta in riskkapital någon gång?

Nä, det gjorde jag faktiskt inte. Jag, jag vet inte men jag kände att jag ville 
börja  i  en  så  liten  skala  som  möjligt  och  visste  ju  inte  om  det  gick 
överhuvudtaget och så där då. Så jag nöjde mig med banklån så att säga. 

- Använde Ni er av samma bank som Ni har privat?

Mm, det gör jag. 

- Ni gick inte till någon annan bank och hörde Er för?

Nej, i och med att mina föräldrar är god vän med han som är bankchef där 
nere  då.  Så  denna  banken  har  jag  inte  ens  i  Borås,  utan  jag  har  den  i 
Småland,  där  jag  kommer  ifrån  då.  Det  var  naturligt  att  gå  till  honom, 
eftersom man hade den där personliga kontakten då. Det var på det viset.

- Kände Ni att det gav Er en fördel?

Ja, det kan man säga. Just för den personliga kontakten, sen att jag sköter 
allt. Det är ju 20 mil nästan till dem då, så jag sköter allting på telefon.

3. Behövde Ni argumentera för att få banklån?
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Ja,  jag  la  ju  fram  det  på  det  viset,  han  hade  ju  visserligen  argument, 
bankchefen mot att jag skulle ha kvar den enskilda firman och kanske skaffa 
mig ett ställe, ett skogsställe då va och investera lite pengar i skog då. Just 
för, i och med att jag är i den branschen så fungerar det då. Men jag tyckte 
jag hade gjort ett stort steg, bara genom att kliva av en fast anställning och 
starta ett företag då va. Sen att gå och investera i skog direkt, det kände jag 
att det var lite för mycket. 

- Krävde bankchefen att Ni visade upp Era idéer?

Ja, han ville se bokslutet, han ville veta min omsättning och resultatet och 
den biten. Sen ville han ju se allt skriftligt, för att även om jag är god vän 
kan jag ju blåsa honom så att säga då va. Det är ju ingen garanti för att jag 
inte  har  betalningsanmärkningar,  och  inte  sköter  mina  betalningar  så  att 
säga. Så visst, självklart kollade han ju upp mig med upplysningscentralen 
och allt vad det innebär då va, men annars så är det inget speciellt. 

4.  Under  vilket  skede  i  uppstarten  gick  ni  till 
banken/riskkapitalbolaget och ansökte om finansiering?

Se svar ovan

5.  Gjorde  Ni  någon  utvärdering  om  vilken  bank  som  var  mest 
fördelaktig för Er?

Nej, det gjorde jag inte. Jag ska tala om för er, alltså jag är inte så jätteinsatt i 
riskkapitalbolagen och hur de arbetar. Den här killen som hjälpte mig med 
budgeten i början, han jobbar mycket med riskkapital. Han driver uppstarten 
av en produkt då va, som ska skölja, det är medicinteknik då. De använder 
sig utav riskkapitalbolag och det hade vi en diskussion ok, inte just med min 
firma men om riskkapitalbolag och att det är rätt krångligt att få pengar vad 
jag förstod. Nu kanske inte mina pengar handlade om så mycket pengar, så 
det är klart att det kanske inte hade varit, å andra sidan kanske de inte varit 
så intresserade att  satsa pengar hos mig bara  för  att  jag kanske ger dem 
vinstmöjligheter på några år. Men vad jag förstår är det ganska mycket jobb 
för att få några pengar överhuvudtaget av de här. 

- Man tappar lite inflytande dessutom.

Ja, precis. Jag vill gärna styra. Jag vill gärna ha kontroll, när jag inte har en 
större firma än vad jag har så vill jag gärna ha kontroll över alla delarna. Det 
är även ekonomin då att det jag tjänar ska allt gå tillbaks till mig själv då. 

- Vad var anledningen till att Ni övergick till aktiebolag?
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Anledningen  var  att  jag  tjänade  för  mycket  pengar  för  att  ha  kvar  den 
enskilda firman, jag fick skatta så fruktansvärt mycket.  Eller köpa grejer, 
byta grejer varje år då bara för bytandets skull då va och jag kände att det är 
ganska puckat att göra det. Utan det är bättre att låta pengarna stanna kvar i 
företaget och arbeta där, kanske investera dem i aktier och fonder och sådär 
då va. 

- Vilka säkerheter krävde banken för utlåningen?

Ingenting. Jag lovade att betala tillbaks alltihop. 

- Kände Ni att det berodde på Er privata relation, eller berodde 
det snarare på lånets storlek?

Ja, det var ju 100 000 och sen vet jag inte om det var lite pengar, men i mina 
ögon är det ganska mycket pengar för andra kanske det är lite pengar, men 
för oss vanliga dödliga är det en hyfsad summa pengar. Hade jag kanske gått 
till en bank där jag inte känner någon kanske de velat haft något i säkerhet. 
Möjligtvis om jag visat upp att jag haft ganska bra resultat i firman. 

- Så det banklånet gick direkt till aktiekapitalet?

Det gjorde det ja, alltihopa. Så det ligger jag och betalar av nu då. 

- Ni kände aldrig att  ytterligare medel  än de 100 000 kronorna 
behövdes?

Nä, jag gjorde aldrig det. Jag använde de pengarna då som checkkredit med 
då så att  säga så jag har inte lånat upp någon checkkredit  heller utan de 
pengarna fungerar som en check då va. Och jag har aldrig behövt använda 
dem, det har snurrat på bra.

6.  Hur  skedde  beslutet  för  återbetalning,  rak  amortering  eller 
annuitetsmetoden?

- Var det Ni eller banken som tog beslutet?

Ja, det är rak amortering. Det är det. Vi tillsammans tog det beslutet. Jag fick 
välja själv så jag betalade inte så mycket och betalar tillbaka på tio år. Det 
kostar mig ingenting, jag använder hela tiden så att de pengarna, en del av 
vinsten då varje år, det använder jag och plockar av och sätter ut på konto så 
att jag hela tiden betalar av det här då. Så det är inga pengar, jag får ju ta det 
här  lånet  som ett  privatlån så att  säga.  Så det  är  inget  som belastar  min 
privatekonomi utan det är företaget. De pengar, vinstpengar, får jag skatta 
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fram då, det är mina privata sen betalar jag dem, men det är inte från min lön 
så att säga jag tar dem utan men det är klart, får jag ingen vinst eller går plus 
minus noll då får jag ju ta av mina privata pengar.  

- Kräver banken någon uppföljning att  du visar upp företagets 
räkenskaper?

Nej,  det  gör  de  inte,  bara  jag  sköter  betalningen.  Däremot  så  är  han 
intresserad av att se mitt bokslut varje år. 

- Har Ni sett stora fördelar med att ha just den banken, där du 
känner bankchefen?

Ja, absolut. Skulle jag behöva pengar så är det ju bara att slå en signal så har 
jag pengarna samma dag.

Bilaga 6. Intervju med Nils-Bertil Andersson, Ullharen AB

1. Berätta lite kort om företaget…

Ullharen, väldigt kort, tillverkar kundanpassade räddningskläder. Kunder är 
ju främst  bärgare i  Sverige, Falck och Assistancekåren och så en del  till 
försvaret och så vart det en del mindre serier specialkläder för helikoptrar, 
ambulans  och  liknande  uppe  i  Norrland.  Det  är  det  som är  det  dagliga 
arbetet, vi jobbar även nu med räddningstjänster. Det är en kort beskrivning.

- Är Ni själv på företaget?

Jag är heltid, sen har jag deltidspersonal då va, en som går på timmar.

- Startade Ni det som aktiebolag eller var det från början någon 
annan bolagsform?

Jag startade detta helt nytt, jag jobbade ju på Idefa innan ju och när det gick i 
konkurs någon gång förra året så startade jag en egen firma. Och då fick jag 
ju i och för sig jobba rätt så hårt, men då tog jag över Assistancekåren och så 
byggde jag vidare därifrån. Då jag startade bolaget var det en snabb lösning, 
det var ju ett sånt där grundstensbolag. Det var i mars förra året, tror jag 
starten var  eller  som jag,  om man räknar då  jag bytte  namn på det  från 
Grundstenen till Ullharen då.

- Det var ett lagerbolag Ni övertog alltså?
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Mm, precis. 

2.  Under  hur  lång  tid  sträckte  sig  den  startbudget  som  Ni 
upprättade i initialskedet? Och hade Ni någon sådan?

Startbudgeten, det var ju egentligen, jag hade ju även hela, i början då jag 
hade mycket stora produktioner hade man ju mycket att tänka på, likviditet 
och sådana saker så det var kanske en startbudget på så vis första halvåret.

- Skrev du ner budgeten?

Ja det hade jag nedskrivet, och en försäljningsbudget och kostnader och så 
och likviditetsrapporter, budget också då.
 

3. Behövde Ni ta in externa likvida medel?
- Vilken typ av finansiering valde ni och varför?

Det enda jag har är checkkredit på banken, på 400 000 kronor. Det är det 
enda, sen har det vart något tillfälligt lån på banken bara då. Men inga större 
lån då, jag gick ju inte till banken med min affärsidé då för att låna pengar, 
de gjorde jag inte. I princip behövde jag ju bara checkkrediten då och det är 
väl ett lån också.

- Fick Ni visa upp affärsidén då?

Ja precis, affärsidé och kalkyl och en budget va de.

- Ni behövde inte låna till aktiekapitalet då?

Nej, det gick att ordna själv med släkt och egna pengar.

- Fanns  det  några  funderingar  att  ta  hjälp  av  något 
riskkapitalbolag?

Nej, jag tror inte det skulle vart intressant för ett riskkapital bolag med en så 
liten verksamhet.  Jag har ju  inte  den utvecklingen så  att  säga så  jag har 
någon  uppfinning  eller  behöver  ha  någon  innovation  eller  något  sådant, 
eftersom jag har ett serviceföretag och är väldigt kundanpassat kan jag inte 
ha samma utveckling. 

- Använde Ni er av samma bank som Ni har privat?
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Ja faktiskt, fick först egentligen rådet av Espira att gå till sparbanken, som 
låg här i stan då. Men jag fick bättre villkor hos Nordea det borde vart för 
jag är där privat också.

- Så Ni gick till Swedbank först?

Ja, eller då hette de sparbanken, så gick vi dit först då på inrådan då av några 
rådgivare på Espira för de samarbetade med dem. Och där fick jag då i och 
för sig pengar då för att det var skillnader i ränta, så då valde jag Nordea.

- Kände Ni att det gav Er en fördel?

Ja, jag är ju förmånskund där så det är klart att de kan ha spelat in, men jag 
är inte säker. Jag tror inte att jag nämnde vid den tidpunkten att jag var kund 
där. Men de kanske de kollade upp, jag vet inte.

4.  Vilka  var  viktigaste  argumenten  Ni  framhävde  för  att  få 
checkkrediten?

Det var vad som är unik för företaget,  att  kunna kundanpassa och göra i 
mindre serier  än vad konkurrenterna kunde göra och vilka kunder jag då 
hade.

- Fanns det någon utarbetad kundbas innan Ni startade?

Ja en del som jag hunnit bearbeta lite grann och som jag fick med mig i de 
ögonblicket  då.  Och  naturligtvis  kalkylen  som kan  visa  att  det  fungerar 
någorlunda i verkligheten. 

5. Under vilket skede i uppstarten gick ni till banken?

Det var nog innan jag köpte det här lagerbolaget som jag gick till banken. I 
allra första början.

6.  Gjorde  Ni  någon  utvärdering  om  vilken  bank  som  var  mest 
fördelaktig för Er?

Egentligen gjorde vi  ingen jätte  undersökning  faktiskt,  jag  kunde  ju  gått 
vidare till en tredje bank till exempel, men det gjorde jag inte. Utan när jag 
fick bättre villkor på Nordea så stannade jag kvar där bara. De hade även 
andra bra lösningar som i och för sig kanske även Swedbank också har, men 
dem visade på att tjänster för hantering av bankkonton utomlands, för jag 
säljer lite till Norge och så också. Och de har ju kontor där så de blir ju 
lokala konto där så det blir smidigt.
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- Krävde banken några säkerheter för den checkkredit som gavs?

Jag får ju stå som borgenär för checkkrediten.

- Det var bara det som banken krävde?

Ja det var de.

- Var  de  ett  uttalat  krav  eller  bara  en  rekommendation  från 
bankens sida?

Det var ett krav de hade och det var inget jag försökte avtala ner. Då jag kom 
till dem i ett sånt skede då jag hade ett nytt företag, hade inget bokslut, ingen 
historik, jag kom ju hit som en privatperson i stort sett ju med en idé. Då är 
det nog svårt att komma undan på annat sätt. 

- Ni fick i borgen för hela checkkrediten?

Borgenär för hela checkkrediten, så det var inteckning på halva beloppet.

7.  Hade  Ni  några  funderingar  på  att  välja  banklån/riskkapital 
istället?

(Frågan hoppades över, då svar givits ovan)

8.  Hur  kände  Ni  att  tillvägagångssättet  var  från 
banken/riskkapitalbolaget då ni beviljades medel?

Det var väldigt smidigt faktiskt, var det. Det var det. Det enda som tog lite 
lång tid det var att få ordning på papper från bolagsverket. Det tog längst tid. 

- Registreringen då?

Ja och namnbytet då och verksamhetsbytet då och adress och allt detta då. 
Fast det var ett färdigt bolag. 

- Så  verksamheten  kunde  inte  uppstartas  innan  registreringen 
genomförts?

Nja, det var svårt var det när inte det var helt klart med organisationsnumret. 
Det var till slut, i och för sig jävligt struligt, men det var ju ändå bara några 
veckor. Det var det som var omständligt då. 
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9.  Hur  skedde  beslutet  för  återbetalning,  rak  amortering  eller 
annuitetsmetoden?
- Var det Ni eller banken som tog beslutet?

Ja, det var ju inga lån då.

- Ni hade några mindre lån?

Ja, där var det rak amortering i början då. Det var inget bråk om det.

- Var det banken eller Ni som förespråkade just rak amortering?

Det var väl egentligen inget tal om det utan de lade bara upp det på rak 
amortering.

93



Högskolan i Borås

Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866.

Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela landet. 
Högskolan i Borås ger utbildningar inom 
följande ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi. 

Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands.

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap

Institutionen för data- och affärsvetenskap 
ger utbildningar inom följande två 
områden: ekonomi och informatik. 
Samverkan mellan institutionens ämnen 
har lett till unika utbildningsprogram, i 
första hand magisterutbildningar som 
bygger på ämneskombinationen informatik 
och företagsekonomi. 

Institutionen för data- och affärsvetenskap 
ger följande utbildningar: 
Civilekonomutbildning 120/160 poäng, 
Dataekonomutbildning 120/160 poäng, 
Systemarkitektur-utbildning 120/160 
poäng, Systemvetarutbildning 120/160 
poäng. Fastighetsmäklarutbildning 80 
poäng, Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap och 
affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng samt 
Kandidat-/magister-utbildning i informatik 
81-120/160 poäng

Därutöver erbjuder institutionen fristående 
kurser ekonomi, juridik och informatik. 

För mer information:
Högskolan i Borås

501 90 Borås
Tel 033-435 40 00
Fax 033-435 40 03
E-post: Info@hb.se

Internet: http://www.hb.se
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