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Sammanfattning 

Sedan mitten av 1990-talet har förutsättningarna för företagen att 
finansiera sin verksamhet genomgått stora förändringar. Skatte-
reformen 1990/91 och övergången till en låginflationspolitik gjorde 
skuldfinansiering mindre förmånlig. Bank- och finanskriser – och 
nya finansiella regleringar för att förhindra sådana kriser – har 
också påverkat företagens möjligheter att finansiera sig. Trots att 
svårigheter att ordna finansiering utgör en viktig restriktion för 
framför allt mindre och nystartade företags utveckling har det 
saknats en tydlig bild både av hur företagens finansiering har 
utvecklats och av hur utvecklingen har påverkats av dessa och andra 
faktorer.  

Med hjälp av en speciellt framtagen databas visas i denna rapport 
att företagens finansiering har förändrats kraftigt sedan slutet av 
1990-talet.1 Under perioden 1998–2010 minskade såväl skuld-
sättningsgraden som andelen av företagen som hade banklån. Alla 
typer av företag omfattades, men nedgången var störst bland de 
mindre och nystartade företagen. För de nystartade företagen var 
nedgången kraftigare från år 2005 och framåt. I samband med 
finanskrisen 2007–2009 blev det också svårare för nystartade 
företag att meritera sig för banklån genom ett framgångsrikt 
företagande under åren efter start. Under finanskrisens inledande 
år kunde de större företagen i stället öka sin upplåning, men efter 
2008 minskade utlåningen även till denna grupp. I två senare 
intervjuundersökningar, av vilka den senaste genomfördes under 
våren 2014, visas det att finansieringssvårigheter alltjämt är ett 
betydande hinder för företagens investeringar och expansion.  

                                                                                                                                                               
1 Databasen som används i denna rapport är framtagen av Per Weidenman på Bisnode. Per 
har också genomfört delar av analysen. Jag vill också tacka Ola Bengtsson, Niclas Berggren, 
Fredrik Bergström, Mårten Blix, Jonas Frycklund, Martin Hill, Per Hortlund, Dan 
Johansson, Carl Oreland, Johan Rönn, Victor Snellman och Daniel Waldenström för 
värdefulla synpunkter. 
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I rapporten lyfts också möjliga förklaringar till utvecklingen 
fram. Flera faktorer har påverkat utbudet av kapital negativt. Sedan 
2008 har bankerna stärkt sin finansiella ställning genom att bland 
annat dra ned på utlåningen till företag. Såväl finanskrisen, med 
ökade krav från bankernas finansiärer, som det nya internationella 
regelverket för bankerna, de så kallade Baselreglerna, har varit 
drivkrafter bakom denna process. Utbudet har också påverkats av 
att bankernas förmånsrätt i samband med konkurser och 
betalningsinställelser försämrades år 2004. Efter att en utvärdering 
visat på de negativa konsekvenserna för i första hand nystartade 
och mindre företag ändrades lagen återigen år 2009. 

Efterfrågefaktorer kan också ha spelat roll. Förutom att skatte-
reformen 1990/91 och den nya låginflationspolitiken har gjort 
skuldsättning mindre förmånlig har sänkta inkomst- och egen-
domsskatter i kombination med ökade reallöner inneburit att fler 
har haft möjlighet att bygga upp ett eget sparande som kan satsas 
på eget eller andras företagande. Eftersom eget sparande och 
kvarhållna vinster föredras framför andra finansieringsformer av 
flertalet företagare kan det ha bidragit till en minskad efterfrågan på 
banklån. Samtidigt är förmögenhetsfördelningen i Sverige skev. 
Bara en tredjedel av den vuxna befolkningen har ett tillräckligt stort 
eget sparande för att kunna starta ett genomsnittligt aktiebolag, 
vilket, enligt undersökningen, kräver ett eget kapital på 150 000–
200 000 kronor. I flertalet andra rika länder är andelen betydligt 
högre, och i Australien så hög som 70 procent.  

De ökade svårigheterna att få låna i bank har därför inte bara 
inneburit ett hinder för ett ökat företagande, utan kan också ha 
bidragit till att möjligheterna till företagande har blivit mindre 
jämnt fördelade. Detta kan i sin tur ha gjort det svårare att ordna 
sysselsättning på egen hand, inte minst för unga och i orter med 
hög arbetslöshet. Möjligheten att få fram fler nya jobb kan också ha 
påverkats negativt eftersom det finns en koppling mellan 
nyföretagande och snabbväxande företag – om det startas färre 
företag brukar det efter hand också bli färre snabbväxande företag. 
Ytterligare en anledning att förvänta sig att finansieringssvårigheter 
hämmar jobbskapandet har att göra med hur de finansiella 
restriktionerna är fördelade i befolkningen. Ny forskning har visat 
att personer i toppen av förmögenhetsfördelningen ofta startar 
företag för att uppnå olika typer av privata fördelar, exempelvis 
ökad frihet och kontroll. Det innebär i sin tur att de bidrar mindre 
till det samlade välståndet än om företagandet hade syftat till 
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sysselsättning och expansion. Längre ned i förmögenhets-
fördelningen är företagarna i större utsträckning finansiellt 
begränsade, vilket medför att de ofta inte kan driva företaget på en 
effektiv nivå. Detta minskar i sin tur den samhällsekonomiska 
nyttan av företagandet. Eftersom det i första hand är den senare 
gruppen som påverkas av de ökade svårigheterna att låna i bank är 
det mer sannolikt att de ekonomiska effekterna för samhället som 
helhet blir negativa. 

I rapporten visas också att företag som har expanderat i termer 
av antalet anställda har haft banklån redan under företagets första 
år i större utsträckning än andra företag. Minskningen har 
emellertid varit lika stor bland dessa företag, vilket talar för att 
utvecklingen inte kan förklaras av att bankerna har blivit bättre på 
att göra kreditbedömningar. Under finanskrisen fokuserade de i 
stället utlåningen till befintliga kunder, vilket i sig utgjorde en 
effektivitetsförlust när det gäller allokeringen av kapital.  

Av undersökningen framgår också att det finns ett stort antal 
företag som har en stark finansiell ställning men trots det inte 
växer. De som växer i termer av antalet anställda har generellt sett 
en lägre lönsamhet än denna grupp, och är därför också mer 
beroende av extern finansiering för att kunna växa. Företag med 
ambitionen att växa påverkas därför mer av de ökade finansierings-
svårigheterna än andra företag. Utöver att detta kan påverka tillväxt 
och sysselsättning negativt innebär det att undersökningar av 
företagens finansieringsbehov riskerar att bli missvisande – företag 
som av olika skäl inte vill expandera anger knappast finansierings-
svårigheter som ett hinder för expansion. Detta är viktigt att 
komma ihåg när sådana undersökningar tolkas. 

Att möjligheterna att låna i bank har försämrats kan vara en 
viktig förklaring till att företagandet har utvecklats svagt. Under 
perioden 2005 till 2010 ökade mindre kapitalkrävande former av 
företagande medan andelen av befolkningen som driver fåmans-
aktiebolag var densamma år 2010 som år 2005, och det trots att 
företagsklimatet förbättrades under perioden samtidigt som 
intresset för att driva företag ökade. Bland unga, som generellt sett 
har mindre förmögenheter och sämre möjligheter att låna i bank, 
minskade andelen fåmansaktiebolagsdelägare. Detta skedde trots 
att ökningen av andra former var större bland de unga jämfört med 
för befolkningen som helhet, och trots att unga var mer positiva till 
att starta och driva företag än äldre. Bland personer i åldern 65–74 
år ökade däremot andelen fåmansaktiebolagsdelägare förhållandevis 
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kraftigt. Vid sidan av stärkta drivkrafter att fortsätta arbeta kan det 
faktum att äldre generellt sett möter mindre finansiella restrikt-
ioner än yngre vara en viktig förklaring till ökningen. 

För att minska finansieringsproblemen och därmed förbättra 
möjligheterna till företagande är åtgärder som förbättrar möjlig-
heterna för fler att bygga upp ett eget sparande viktiga. En mer 
detaljerad statistik över företagens finansiering skulle också vara en 
verksam åtgärd eftersom finansieringsproblem som drabbar små 
och medelstora företag då skulle kunna upptäckas snabbare. Det är 
exempelvis av stor vikt att kunna studera hur det nya finansiella 
regelverket påverkar finansieringsmöjligheterna för mindre och 
nystartade företag. En förbättrad företagsobligationsmarknad, som 
i första hand riktar sig till de större företagen, kan också vara en 
framkomlig väg eftersom låneutrymmet i bank då kan öka för de 
mindre och nystartade företagen. Bättre villkor för personal-
optioner skulle också kunna vara en verksam åtgärd, speciellt för 
nystartade innovativa, och därmed riskfyllda, högteknologiska 
företag. 
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