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Bakgrund 
Vår tids stora miljöutmaningar - varav klimatfrågan på senare år blivit den mest akuta och 

omdebatterade - kräver nya lösningar på samhällssystemnivå. En sådan lösning är cirkulär ekonomi, 

ett ekonomiskt system som radikalt ökar resursproduktiviteten genom att cirkulera produkter och 

material genom återanvändning, återtillverkning och återvinning. Ökad resursproduktivitet ger 

positiva effekter på energianvändning och klimat, liksom ett antal andra miljöområden såsom vatten, 

mark- och havsanvändning, toxicitet och biologisk mångfald. Cirkulära affärsmodeller anses allmänt 

vara en av de främsta drivkrafterna för cirkulär ekonomi, och däri har produkt-som-tjänst (PaaS) eller 

funktonsförsäljningsmodeller en särskild roll som pådrivare, då incitamenten för hållbara och 

långlivade produkter anses öka när affärslogiken övergår från en flödesorienterad (sälja så många 

produkter så snabbt som möjligt) till en värdebevarande (se till att bevara produkten så länge som 

möjligt) modell (Stahel 2010). 

Indikationer finns på att tillverkande företag anser att ett av de stora hindren för dem för att kunna 

skifta affärsmodell till mer cirkulära varianter - såsom att sälja produkt som tjänst i stället för att sälja 

produkten själv – är svårigheten att få finansiering. Då ett företag övergår till PaaS bibehålls ägandet 

av produkten i företaget, vilket får stora konsekvenser för det tillverkande företagets balansräkning. I 

stället för att produkterna försvinner från balansräkningen när de säljs kommer de att vara kvar som 

en tillgång under hela den period som företaget använder dem för sin uthyrnings-

/tjänsteverksamhet. Förhoppningsvis - ur ett cirkulärt perspektiv - i många år. Det innebär att 

företagets kassaflöde förändras och behovet av kapital (eget eller via extern finansiering) ökar på 

kort sikt (se figur 1).  

Figur 1. Kassaflödesgapet 

 

(Circle Economy 2016) 

Flera studier visar att aktörer på finansmarknaden inte värderar långsiktigt stabila intäkts- och 

kassaflöden tillräckligt högt, utan arbetar med risk- och kreditbedömning där den mer kortsiktiga 

påverkan på kassaflöde och balansräkning - liksom svårigheter att fastställa ett korrekt restvärde för 

använda produkter - blir ett problem (t ex Linder och Williander 2015). Vissa beskriver det som en 

moment 22-situation: När man inte vet värdet på den använda tillgången/produkten i ett cirkulärt 

flöde, vågar man inte finansiera det och det cirkulära flödet, som kan ge verkliga värden, kommer 
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inte till stånd. Omvänt kan det också vara så att linjär risk, såsom råvarutillgång och prisvolatilitet, 

idag undervärderas (FinanCE 2016).  

Samtidigt som hyres- och leasingmodeller funnits och fungerat under lång tid i vissa branscher 

(såsom bilar, större anläggningsmaskiner, kontorsmaskiner etc.) så verkar det som om företag i nya 

branscher (såsom konsumentprodukter) som försöker gå i denna riktning stöter på stora hinder, t ex 

med finansieringen. Problemet verkar också vara som störst för mindre- och medelstora företag som 

är mer beroende av extern finansiering, än företag i större koncerner, som ofta har starkare egna 

finansieringsmuskler. Sammantaget ser vi att banksektorns nuvarande inställning till, och 

tidsperspektiv i, riskbedömning vid lånebeslut är en mycket stark kraft för inlåsningar i vårt 

nuvarande linjära paradigm. Mycket tyder på att de etablerade bankerna kommer att minska sitt 

risktagande ytterligare.  

Den litteraturstudie vi gjort visar att de få vetenskapliga studier som finns om cirkulär ekonomi och 

finansiering, inte fokuserar på affären med dess hinder och möjligheter, och inte heller har vi sett 

någon analys av de finansiella aktörernas roll inom detta område. Men det är intressant att notera 

att ett flertal finansiella organisationer har publicerat dokument - i form av riktlinjer och korta 

rapporter - om cirkulär finansiering av företag, t. ex ING (2015), ABN AMRO (2018), IEMA (2018), EIB 

(2015). De poängterar alla vikten av att generellt i affärer ta hänsyn till hållbarhetsfrågor. De 

bekräftar också att cirkulär ekonomi är ett sätt att uppnå positiva miljömässiga hållbarhetseffekter, 

samtidigt som det är en möjlighet att uppnå ekonomisk hållbarhet och finansiella mål. Det tycks som 

att de empiriska resultat som finns framför allt härrör från Circle Economy-rapporten (2016), som 

innehåller beskrivningar av fallstudier av tre nederländska företag.  

  

Allt som allt, har vi sett att behovet av mer kunskap är stort, och att det fanns ett behov av en 

empirisk studie med svenska tillverkande företag och svenska banker och finansiärer. Det 

förväntades öka kunskapsläget inom området avsevärt, något som borde kunna gynna både svensk 

industri och svensk finanssektor, och kunna få internationell uppmärksamhet. 

Baserat på detta genomfördes detta Vinnova-finansierade projekt under perioden 2017-11-01 – 

2019-09-30, tillsammans med parterna Kinnarps AB, Clean Motion AB, Modul-System HH AB, 

Ekobanken, JAK Medlemsbank och Sparbanken Sjuhärad. Deltog som underkonsulter gjorde Susanne 

Olofsson och Thomas Polesie.  
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Projektgenomförande 
Projektet har bedrivits inom ramen för fyra arbetspaket, alla ledda av RISE Viktoria med 

underkonsulter. Arbetspaketen har i stort sett drivits parallellt från start. AP2 och AP3 avslutades 

dock i april 2019, medan AP1 och AP4 fortsatte till projektets slut. 

Arbetspaket 1 - Projektledning 

I projektledningen ingår alla aktiviteter som har att göra med projektets planering, interna 

kommunikation, samt administration och rapportering till Vinnova.  

Projektets första gemensamma möte, en kick-off tillsammans med alla projektparter, ägde rum den 

19 januari 2018. Då presenterades mål, syfte, plan och former för projektet, och projektpartners fick 

en möjlighet att träffa varandra. 

Den 11 oktober 2018 samlades projektparter och referensgrupp i Swedbanks lokaler i Göteborg, för 

ett heldagsmöte med fokus på uppdateringar av status, workshop om utmaningar och möjligheter 

för finansiering av cirkulära affärsmodeller, både från finanssektorns och tillverkande företags, 

perspektiv. De två tillverkande företag som deltog fick presentera sina ”case” och fick feedback från 

övriga deltagare på hur man borde gå vidare med sina cirkulära satsningar. Vid mötet genomfördes 

också en aktivitet där deltagarna identifierade med- och motverkande faktorer till att uppnå ”Ett 

finansiellt system som underlättar och påskyndar övergången till cirkulära affärsmodeller och 

hållbarhetsmål”. Resultaten av den övningen finns i appendix D. 

Den 14 mars 2019 genomfördes en workshop för samtliga projektparter inklusive referensgruppen, 

med en föreläsning av Iris van den Akker, Commercial Manager PaaS på ABN Amro, som delade med 

sig av sina erfarenheter av finansiering av PaaS-affärer. 

Den 12 juni 2019 genomfördes ett on line-möte för att projektparterna skulle få ge slutlig feedback 

på projektets resultat, i form av slutrapport, white paper och utbildningsmaterial. Efter mötet gjordes 

den slutliga uppdateringen av denna rapport. 

Projektets forskargrupp har haft löpande möten för att uppdatera varandra, status och justera 

planen framåt.  

I februari 2019 tog projektet beslutet att skicka in ett konferensbidrag till FRAP-konferensen i 

Helsingfors (se mer under Arbetspaket 4). Eftersom den går av stapeln i september 2019, ansöktes 

om en förlängning av projektet t o m september, vilket beviljades. I övrigt genomfördes projektet 

enligt ursprunglig plan. 

Projektet har rapporterat enligt plan till Vinnova på utsatta datum.  

Arbetspaket 2 - Bakgrunds- och fallstudie produktföretag 

Inom ramen för AP2 har datainsamlingsarbetet avseende företag som producerar och/eller säljer 

produkter skett.  

Datainsamling har skett dels i intervjuform, och dels genom insamling av statistik. 

Intervjuerna har huvudsakligen (10 st) skett tillsammans med företagen som deltar i projektet, 

antingen projektparter (Clean Motion, Kinnarps, Modul-System och Textalk) eller 

referensgruppsmedlemmar (Houdini och Toyota Material Handling). Dessa har gett mycket värdefull 

information om sina finansieringsbehov och sina finansieringslösningar, vilket resulterat i 
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uppdaterade intervjumallar och fördjupade intervjuer om vissa ämnen och teman, såsom syn på 

säkerheter och andrahandsmarknad och vad som driver en förändrad affärsmodell. Därtill har vi, via 

snöbollsmetoden, sökt fler företag att intervjua, speciellt sådana som redan bedriver någon form av 

PaaS-modell. På detta sätt har det tillkommit intervjuer med 2p1, ABB, Selecta, RP, Hr Björkman, 

Taiga och Hako. 

Statistikinsamlingen har gjorts m h a Retriever.se och m h a EU-statistik för hur SMF:er finansierar sig 

inom EU idag (SAFE 2017). Syftet var att få en överblick över likheter och skillnader i 

finansieringslösningar för tillverkande resp. uthyrande företag, samt en generell bild över vad dagens 

SMF i Sverige anser är de största problemen med finansiering vid en övergång till en mera cirkulär 

affärsmodell.  

Arbetspaket 3 - Kartläggning av finanssektorns möjligheter 

I AP3 har all datainsamling avseende finansbolagen skett. Det har huvudsakligen skett via intervjuer, 

men i starten av projektet gjorde vi också en grundlig litteraturgenomgång inom området. De - få - 

vetenskapliga artiklar som fanns lästes, liksom ett antal studier gjorda av banker och 

intresseorganisationer i framför allt Nederländerna. Löpande under projektet, och speciellt i 

samband med utveckling av de två vetenskapliga artiklarna har vi gjort förnyade sökningar för att 

hitta nyligen publicerad litteratur. 

Åtta intervjuer har gjorts med projektparter (Sparbanken Sjuhärad, JAK Medlemsbank och 

Ekobanken) och referensgruppsmedlemmar (Almi Företagspartner Väst och Almi Invest Väst). 

Dessutom har snöbollsmetoden givit ytterligare kontakter inom finansbranschen. På detta sätt 

intervjuade vi också Danske Bank, Volvo Finans och Swedbank Finans. I en enkät tillfrågades också 

finansföretagen i vårt projekt (inklusive referensgruppen) om hur de ställer sig specifikt till kontrakt 

som säkerhet. Denna enkät besvarades av samtliga finansföretag, med undantag för Almi Invest som 

ansåg att detta inte var en relevant fråga för dem. 

Inom ramen för arbetspaketet gjordes också en benchmark-studie med finansbolag i Europa. I denna 

intervjuades fyra finansbolag, som valts ut som exempel på finansiärer som agerar relativt 

progressivt inom området finansiering av cirkulära affärsmodeller. Urvalet gjordes tillsammans med 

vår referensgruppsmedlem Circle Economy i Nederländerna. De intervjuade var Circularity Capital i 

UK, samt ING Bank, ABN Amro och Rabobank i Nederländerna. 

Dessutom har tre organisationer lite i periferin för projektets syfte intervjuats, nämligen Dan 

Brännström, ordförande för FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), Per Åsling, ordförande i 

Riksdagens skatteutskott och tre personer på ACCA (The Association of Chartered Certified 

Accountants). I detta första fallet var temat värderingar av tillgångar i bolag, i det andra fallet, 

möjligheter och begränsningar med skattevägen för att nå en ökad andel funktionsförsäljning. ACCA 

intervjuades om bl a IFRS och redovisningsregler kopplat till Produkt som tjänst-modeller. 

Det gjordes även en kortare intervjuserie med tre ägarrepresentanter för produktbolagen i projektet 

(Carl Bennet, Modul-System, Sylvia Jacobsson, Kinnarps och Carl-Johan Björklund, Houdini 

Sportswear). 

Arbetspaket 4 - Analys, sammanställning och spridning av resultat 

AP4 har bedrivits gemensamt av forskargruppen löpande under projektets gång. Redan efter de 

första intervjuomgångarna organiserade vi gemensamma längre analysmöten, för att på så sätt 

utvärdera de resultat vi fått, och göra relevanta justeringar av intervjumallar. Senare drog vi 
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preliminära slutsatser av det insamlade materialet och utvecklade de frågeställningar vi ville fördjupa 

oss i. Analyser och synteser har dokumenterats löpande och sammanfattas nedan i denna rapport. 

Projektets resultat sammanfattas – förutom i denna slutrapport – i ett kortare ”white paper”, som 

riktar sig till aktörer i näringsliv och politik, med intresse för området cirkulär finansiering. Detta finns 

på både svenska och engelska. 

Spridning av resultat har också gjorts löpande under projektet, då vi redan under våren 2018 fick 

möjlighet att dela med oss av preliminära resultat tillsammans med Ekobanken. Nedan följer en lista 

över de olika evenemang, artiklar osv där projektet kunnat redovisa sitt arbete och sina resultat: 

• Deltagande på Ekobankens seminarium om cirkulär ekonomi i samband med deras 

föreningsstämma i Järna, den 20 april 2018. En inspelning av seminariet finns här: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCw1fCF0hT4&feature=youtu.be  

• Deltagande på Klimatriksdagen i Stockholm, den 5 maj 2018, tillsammans med 

Ekobanken. Seminariet omnämns i en artikel i Miljömagasinet: 

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/180516-en-sjudande-helg-klimatriksdagen-

2018.html  

• Deltagande på seminariet “Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats 

för alla?” tillsammans med Ekobanken och Social Venture Network, den 3 juli 2018 i 

Almedalen: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51461  

• Artikel om projektet i FAR:s tidning Balans, den 19 november 2018. 

https://www.tidningenbalans.se/nyheter/finansiering-av-cirkulara-affarsmodeller-het-

fraga/  

• Debattartikel “När balansräkningen blir cirkulär”, i FAR:s tidning Balans, den 4 dec 2018. 

https://www.tidningenbalans.se/debatt/nar-balansrakningen-blir-cirkular/  

• Deltagande som inspirationsföreläsare på workshop om Finansiella sektorn den 7 maj 

2019 på IVA i Stockholm. Workshopen anordnades av IVA:s projekt Resurseffektivitet och 

cirkulär ekonomi, och deltog gjorde bl a Handelsbanken, SEB och Nordiska 

investeringsbanken. https://www.iva.se/internt-mote/rece-workshop-finansiella-

sektorn/  

• Deltagande som föreläsare och i paneldebatt på NMC:s, Mistras och den holländska 

ambassadens seminarium ”The role of finance in accelerating the circular economy”, den 

16 maj 2019 i Stockholm. https://www.eventbrite.com/e/the-role-of-finance-in-

accelerating-circular-business-models-registrering-59041815660  

• Deltagande som inspirationsföreläsare på Almi Företagspartner Västs event för 

företagsrådgivare på banker ”Product-as-a-Service”, i Göteborg den 22 maj 2019. 

• Deltagande som inspirationsföreläsare på projektmöte i projektet Ökad konkurrenskraft 

med cirkulär ekonomi, som bedrivs av Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings 

universitet och Almi, den 4 juni 2019. 

• Planerad presentation av projektet i webinar anordnat av IEMA, den 22 augusti 2019. 

Den akademiska spridningen har gjorts genom två konferensartiklar och deltagande på motsvarande 

konferenser. 

● Konferensen New Business Models for Sustainable Entrepreneurship, Innovation and 

Transformation, NBM 2019, i Berlin 1 - 3 juli 2019. Artikelnamn: When is Financing of Circular 

Business Models a Perceived Problem - A study of potentially correlated features. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCw1fCF0hT4&feature=youtu.be
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/180516-en-sjudande-helg-klimatriksdagen-2018.html
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/180516-en-sjudande-helg-klimatriksdagen-2018.html
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51461
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/finansiering-av-cirkulara-affarsmodeller-het-fraga/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/finansiering-av-cirkulara-affarsmodeller-het-fraga/
https://www.tidningenbalans.se/debatt/nar-balansrakningen-blir-cirkular/
https://www.iva.se/internt-mote/rece-workshop-finansiella-sektorn/
https://www.iva.se/internt-mote/rece-workshop-finansiella-sektorn/
https://www.eventbrite.com/e/the-role-of-finance-in-accelerating-circular-business-models-registrering-59041815660
https://www.eventbrite.com/e/the-role-of-finance-in-accelerating-circular-business-models-registrering-59041815660
https://www.escpeurope.eu/news/new-business-models-sustainable-entrepreneurship-innovation-and-transformation
https://www.escpeurope.eu/news/new-business-models-sustainable-entrepreneurship-innovation-and-transformation
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● Konferensen 17th Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference, FRAP, i Helsingfors 

23 - 25 september 2019. Artikelnamn: Financing Circular Business Models – Proposed Future 

Research Agenda. 

Vi planerar även att vidareutveckla artikeln om framtida forskningsagenda ovan till en journalartikel, i 

första hand tänkt för den välrenommerade journalen Business Strategy and the Environment.  

Spridning inom de partnerföretag som deltagit i projektet har även uppmuntrats och förenklats 

genom att projektet i mars 2019 tog fram ett underlag till ett internt utbildningspaket för företagen. 

Materialet innehöll bakgrund till och preliminära resultat från projektet, och syftet var dels att 

förenkla utbildning och kunskapshöjande inom företagen (vilket identifierats som ett existerande 

problem), och dels att, via återkoppling av färdigt utbildningsmaterial, få ytterligare inspel till slutliga 

projektresultat. Tre av nio företag återkopplade på materialet skriftligt. Utbildningsmaterialet har 

paketerats i form av en power point-presentation med instruktioner och mallar för genomförande. 

Materialet återfinns i appendix C, och är fritt att använda för alla organisationer som har ett intresse 

för dessa frågor.  

http://www.acrn.eu/finance/
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Projektresultat 
Projektet ställde upp följande hypoteser som skulle besvaras: 

H1 Den nya affärsmodellen innebär att det tillverkande företaget kommer att behålla ägandet 

av produkten, dvs tillgångssida i balansräkningen kommer att växa. 

H2 Kassaflödet kommer att försämras på kort sikt, men bli stabilt på lång sikt. 

H3 Problemet är störst för SMF, utan möjlighet till egenfinansiering. 

H4 För finanssektorn finns en potential för goda långsiktiga affärer som idag missas p g a 

existerande riskmodeller och syn på säkerheter. 

I det följande redovisas svar på dessa hypoteser under avsnitten för Produktföretagen resp. 

Finansföretagen. Först dock en kort genomgång av Finansmarknaden för SMF i Sverige. 

Finansmarknaden för SMF i Sverige 

Det finns en rad olika finansieringsinstrument och aktörer som tillhandahåller finansiering för SMF. 

De olika aktörerna har olika inriktning och villkor för lån, ägarkapital eller bidrag. Instrumenten har 

olika syfte, villkor och regler. Nedan följer en genomgång av den svenska finansmarknaden för SMF, 

med avseende på typ av kapital, typ av säkerheter, typ av långivare, typ av leasing, värderingsregler, 

typ av aktörer och slutligen en kortare statistikredovisning av läget i Sverige idag.   

Typ av kapital 

Lånekapital 

● Lånekapital från olika finansinstitut är grunden för lånekapitalsmarknaden i Sverige. Exempel 

på finansinstitut som tillhandahåller privat lånekapital är affärsbanker, lokala sparbanker, 

relativt nystartade banker såsom Ikano bank och Länsförsäkringar bank m.fl. och nischbanker 

t ex Ekobanken och Collector. Generella affärsbanker har svårare och svårare att ta hög risk 

pga. finansiella regler och statlig insättningsgaranti mm.  

● Offentliga långivare och stiftelser tex Almi och Norrlandsfonden har till uppgift att 

komplettera den privata lånemarknaden och har till uppgift att också kunna ta en högre risk.  

● Finansbolag (fakturabelåning, objektsfinansiering och leasing) och branschspecialiserade 

finansbolag och banker tex Volvofinans Bank, belånar objekt. Generella finans och 

leasingföretag kräver oftast traditionella säkerheter med låg risk.  Branschspecialiserade 

aktörer kan ta högre risk, p g a sin högre branschkunskap.  

● Crowd Lending och även Crowd Funding där många bidrar med lite kapital (lån eller ägande) 

och oftast utan säkerhet vilket innebär stora, men för varje långivare begränsade, risker. 

Detta är en relativt ny möjlighet som börjar regleras på marknaden. Sättet att finansiera har 

attraherats av idéburna och ideella verksamheter. 

● Lån från familj och vänner. Detta är en mycket viktig finansieringsform för många mindre och 

nystartade företag.  

Ägarkapital 

● Eget kapital, från ägare och egen-genererade medel från verksamheten. Att ha tillgång till 

eget kapital gör att man kan ta hög risk om det passar ägarens inriktning.  Hög grad av egen 

finansiering är oftast ett krav i tidig fas eller vid hög risk då inga eller svaga säkerheter finns i 

företaget. Kravet på egen finansiering ökar om osäkerheten är stor.  

● Investering som ger ägande i bolaget kan komma från privatpersoner (affärsänglar), Venture 

Capital (VC) (fondkapital till sådd och tidig fas) och Private Equity (PE) (fondkapital i större 
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belopp och till bolag i senare fas). VC- och PE-aktörer kan vara både offentliga, t ex 

Industrifonden och Almi Invest och privata, t ex pensionsfonder och andra privata 

investeringsfonder. Samtliga av dessa aktörer söker värdeökning och säkrade risker men kan 

också ta kalkylerad hög risk. Denna typ av kapital kallas riskkapital och är ett tidsbegränsat 

ägande. VC investerar i innovationer och snabb tillväxt och/eller starkt kassaflöde. PE vill 

investera i mera mogna bolag som kan växa genom strukturering mm. Då det finns mycket 

kapital som söker hög avkastning tar denna typ av aktörer en stor del av den finansiella 

marknaden för SMF i mera mogen fas. 

● Det finns i dag ett ökat antal värderingsstyrda investerare som lägger stor vikt vid hållbarhet 

inom miljö, sociala faktorer och med långsiktig ekonomisk horisont. Dessa kallas – med ett 

engelskt begrepp – för” impact investors”. 

● Investmentbolag (oftast som majoritetsägare) har oftast en stark långsiktig ägare som 

organiserar efter industri och affärsområden i sin portfölj och kan samtidigt också vara 

noterat på en handelsplats. Exempel är Latour, Industrivärden och Lifco. 

● Börser (OMX Nasdaq och mindre listor tex Aktietorget) har generellt svårare att se långsiktigt 

i egenfinansierade högriskprojekt men, allt fler placerare kräver hållbarhet och långsiktighet i 

fonder och börsbolag. Börsen är oftast inget alternativ för SMF, då börsen förutsätter handel 

i aktien och kräver att företaget följer tydliga regler om information mm, vilket kan vara svårt 

att leva upp till för SMF.  

Bidrag 

Det finns möjligheter för SMF att erhålla olika typer av offentliga stöd eller bidrag. Stöden kan vara 

kopplade till arbetskraft eller till investeringar. Graden av stöd varierar över landet och det finns en 

klassificering av regioner och kommuner som avgör stödnivåerna. Stöd kan komma från myndigheter 

och statliga organisationer som Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket men också via regioner och via 

EU medel. Även Almi Företagspartner tillhandahåller stöd i form av tex. konsultcheckar. 

Typer av säkerheter för lån 

Borgen. Att för annans räkning ikläda sig skyldigheten att återbetala en skuld. Kan normalt inte tas 

tillbaka förrän hela skulden är återbetald. 

Fastighetsinteckning. En pant i en fastighet måste tas ut via Lantmäteriet. Panten har prioritet efter i 

vilken ordning de tagits ut. Fastighetens värde avgör hur stor pant som en fastighet kan bära. 

Företagsinteckning. En pant i ett företags anläggningstillgångar, utom fastigheter och mark, i 

omsättningstillgångar och/eller finansiella tillgångar. Kan vara kassa och bank, lager, patent och 

kundfordringar mm. En företagsinteckning skall skrivas in i företagsinteckningsregistret hos 

Bolagsverket.  

Säkerhet i det objekt som finansieras. Se vidare under leasing. 

Typer av leasing 

Leasing är en form av lån till ett objekt. Finansiering genom leasing erbjuds av särskilda finansbolag, 

ibland direkt kopplade till en vanlig affärsbank men inte alltid. Man skiljer mellan: 

Finansiell leasing. Ägandet, (ekonomiska fördelar och risker), av det som finansieras övergår till 

leasetagaren. Liknar mycket en ”vanlig” lånefinansiering av en tillgång som man köper och äger. 

Leasinggivaren tar dock (oftast) pant i objektet som finansieras och som släpps när leasingkontraktet 

återbetalats i sin helhet. 
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Operationella leasingavtal. Liknar mycket en hyra där ägandet ligger kvar hos leasegivaren. Ofta 

ingår någon typ av service och underhåll av objektet i operationell leasing. 

Det som skiljer dessa modeller är hur företagen, leasegivaren och leasetagaren, skattemässigt får 

hantera avskrivningar och leasingkostnader respektive leasingintäkter. Se vidare under rubriken 

Värderingsregler och principer. 

Värderingsregler och principer   
Vi har tittat på om IFRS redovisningsregler (marknadsvärdering) påverkar möjligheterna att finansiera 

företag som tillämpar en cirkulär affärsmodell. IFRS står för International Financial Reporting 

Standard. IFRS är en rekommendation för redovisning för noterade bolag vars aktier och obligationer 

är noterade på marknader av olika slag och i olika länder. 

 

IFRS har varit praxis sedan 1980-talet. Enligt god redovisningssed som gällde tidigare gällde det att 

vara försiktig med att ta upp tillgångar i balansräkningen. Basen var mot säkerhet, hellre låga värden 

med stor trovärdighet och som utgjorde reserver i verksamheterna, den så kallade 

försiktighetsprincipen. 

Behovet av nya regler uppstod i företag med finansiella tillgångar. Värdet av dessa beräknades av vad 

man kan räkna med flyter in i framtiden. Dessa intäkter skall formuleras och diskonteras till ett 

nuvärde av något slag – därför behövdes standards att stödja sig på. Behovet av stödjande regler 

ökar när det gäller beräkningarna av framtida värden på kontrakt vid försäljning av en produkt så 

som en tjänst. 

Påverkan av nya IFRS16-regler (FAR 2019):  

• För leasegivaren blir det ingen skillnad i resultaträkningen. För leasetagaren flyttas kostnaden 

från driftskostnad till räntekostnad.  

• Operationell leasing bli med de nya reglerna mer lik finansiell leasing, på så sätt att en 

operationellt leasad anläggningstillgång måste tas upp i både leasegivarens och 

leasetagarens balansräkning. Leasetagaren måste med de nya reglerna ta upp värdet av 

nyttjanderätten som tillgång och finansieringen som en skuld. 

• Små (underliggande tillgång är värd mindre än 5000 dollar) och korta (mindre än 12 

månader) leasingavtal kommer inte att bli berörda av de nya reglerna. 

• I en linjär säljmodell kan lagerkostnad, under vissa förutsättningar, aktiveras i 

balansräkningen. Detta kan göras också i en PaaS-modell, men reglerna för när det får göras 

blir striktare. 

• Skatteberäkningen kan komma att bli förändrad för både leasegivaren och leasetagaren pga 

ändrad avdragsrätt och avskrivningsregler. (De kommer att tillfalla leasetagaren snarare än 

leasegivaren). 

Typer av aktörer 

En bank kan erbjuda olika typer av banklån: Lån direkt från banken, hypoteksbolag eller via 

finansbolag. Banker kan låna ut pengar från bankens egna medel. Säkerhet behövs i stort sett alltid. 

Begränsning finns i att banken dels måste hålla ett eget kapital samt att banken har en statlig 

insättningsgaranti som begränsar den risk och storlek på lånet som banken vill eller kan ta. I banken 

kan ligga rörelsekrediter som vanliga amorteringslån och/eller checkkrediter. 

Banken nyttjar även så kallade hypoteksbolag dvs. bolag utanför banken som specialiserar sig på 

fastighetsfinansiering. Banken förmedlar dessa lån, men lånet belastar inte bankens egna kapital.  
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Banken förmedlar också finansiering genom fakturabelåning (factoring), samt så kallad 

objektsfinansiering och leasing. Dessa ligger ofta i separata bolag, factoringbolag resp. finansbolag, 

och då belastar finansieringen inte bankens egna kapital. 

Hypoteksbolag kan ha andra krav på kapitaltäckning än banken beroende på en annan riskbild och 

kan därmed också göra andra bedömningar för att finansiera ett företag eller objekt. 

I tabell 1 nedan finns olika finansiella aktörerna listade (både långivare och ägaraktörer), samt 

klassificerade enligt ett antal kriterier som beskriver vilka finansiella produkter som tillhandahålls och 

hur aktören agerar på finansmarknaden: 

● Typ av finansiell produkt: Lån, ägarkapital eller bidrag 

● Privat kapital eller statligt kapital 

● Tidshorisont 

● Avkastningskrav och räntevillkor 

● Engagemang och inblandning från finansiären: Aktiv eller passiv 

● Syn på risk 

● Säkerheter 

● Bedömningskriterier 

● Värderingsstyrt eller ej 

 

Tabell 1. Finansaktörer på den svenska marknaden för SMF 

 
 

Statistik rörande SMF och finansiering i Sverige 

Enligt statistik på EU-nivå (SAFE 2017), uppger 9% av svenska små- och medelstora företag att 

finansiering är deras största problem. Denna siffra har legat relativt stabilt runt 10% under de 

senaste 10 åren. Den svenska siffran är högre än snittet för EU (7%) men betydligt mindre än de tre 

viktigaste problemorsakerna (att hitta kompetent personal, kunder och konkurrens), som är viktigast 

för mellan 17 och 24% av de tillfrågade företagen. 
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De tre mest relevanta sätten att finansiera sig är eget kapital (58%), leasing (47%) och checkkrediter 

(44%). De finansieringskällor som faktiskt använts mest under de senaste 6 månaderna är 

checkkrediter (29%). Banklån är ett relevant sätt att finansiera sig för 32% av svenska SMF (jämfört 

med 48% i hela EU). Under de sex undersökta månaderna (april – sep 2017) ansökte 25% av svenska 

företag om banklån och 6% avstod att ansöka p g a hög risk för avslag. Av de 25% som ansökte fick 

25% antingen inte hela det ansökta beloppet eller avstod p g a för höga kostnader. 

Av svenska SMF uppgav 22% att deras behov av banklån ökat under de senaste 6 månaderna. 57% 

ansåg att behovet var detsamma och 18% att det minskat. Avseende behov av leasing uppgav 21% 

att behovet ökat, 71% att behovet var oförändrat och 6% att behovet minskat. Samtidigt uppges att 

tillgängligheten för både banklån och leasing har ökat (16 resp. 13%) snarare än minskat (5 resp. 2%).  

Finansieringen användes till framför allt investeringar i anläggningstillgångar (30%) och till lager och 

rörelsekapital (18%). Utveckling av nya produkter och tjänster var anledningen till 9% av 

finansieringsbehovet. Hela 25% användes till övriga syften (ej heller till anställning eller refinansiering 

av obligationer). 

På frågan om vilken finansiering man skulle vilja ha för att kunna växa sin affär, svarar 43% att man 

föredrar banklån, 27% föredrar eget kapital, 10% andra lån och 9% övriga källor. (För EU är siffrorna 

för banklån och eget kapital 64 resp. 6%). Den mest begränsande faktorn för att få finansiering 

uppges vara säkerheter (7%). Andra enskilda begränsande faktorer är att det inte finns någon 

finansiering alls (4%), för höga räntekostnader (3%). Hela 63% uppger att de inte ser någon 

begränsande faktor. 

Statistikunderlagen finns i appendix B. 

Sammanfattning Finansiering SMF 

Det vanligaste sättet att finansiera ett SMF i Sverige i dag är via ägarkapital och banklån, ev. också ett 

lån via Almi. Hur mycket av finansieringen som är ägarkapital beror på bransch och fas i företagets 

utveckling. Nya start-ups och unga företag som ännu inte fått upp ett stabilt eller växande affärs- och 

kassaflöde kräver en större andel eget kapital eller ägarfinansiering än ett igångvarande stabilt och 

växande företag med goda kassaflöden. De senare företagen har goda chanser att finansiera sig med 

banklån. 

Om inte grundarna till ett företag på egen hand kan ordna sin ägarfinansiering via egna pengar eller 

från sin familj kan en möjlighet vara att ta in externa ägare som tillför kapital och också många 

gånger kompetens som behövs för företagets utveckling. ”Priset” för att ta in ytterligare delägare i 

företaget är att dela ägandet, och ev framtida vinster, med andra parter. Naturligtvis kan detta också 

vara en möjlighet för företaget att utvecklas på ett önskvärt sätt. Vilken ”mix” av ägande och lånat 

kapital det blir i det enskilda företaget beror på nätverk och kontakter, relationer, var bolaget har sitt 

säte, vilken bransch som företaget verkar i mm.  

Oftast byggs det kapital företaget behöver upp genom att titta på vad priset är för respektive 

kapitalslag. I botten finns det kapital som företagsägaren själv kan sätta in i bolaget. Billigast därefter 

är det om företaget kan få bidrag och utvecklingspengar och/eller villkorslån, därefter kommer 

banklån. Efter banklån eller i kombination med banklån kommer Almi lån. Efter detta, kan företaget 

mot aktieägande ta in kapital via nya eller tidigare ägare.  Att sprida ägandet anses vara det 

tålmodigaste kapitalet (kan vänta på sin avkastning) men är också det dyraste då företagaren måste 

dela med sig av ägandet av företaget. 
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Tydligt är att företag som har stor risk i sin affärsmodell kräver en större andel eget kapital eller 

långivare som är villiga att ta en högre risk. I samband med en omdaning mot en ny affärslogik tex en 

cirkulär affärsmodell uppfattas kreditrisken öka och företagets ägare behöver ta en större risk genom 

att sätta in en större andel av det kapital som behövs. När detta inte är möjligt, när företaget är nytt 

eller då ägaren och företaget inte har reserver att ta av uppstår ett problem mellan vad samhället, 

kunderna och företaget både kan och vill göra för att driva mot en mera hållbar och resurssnål 

affärsmodell.  

Figur 2 visar hu externt och internt kapital kompletterar varandra under en expansionsfas i ett 

företag, t ex av en ny affärsmodell.  

Figur 2. Finansieringsformer över tid. 

 

 

Produktföretagen 

Beskrivning Produktföretag 

Våra tre typfallsföretag i projektet skiljer sig på flera viktiga punkter från varandra. I appendix A finns 

varje företag beskrivet i en mer detaljerad typfallsbeskrivning, som innehåller beskrivning av nuläge 

och önskat läge, både ur ett cirkulärt och ett finansiellt perspektiv, samt också en analys av 

utmaningarna och behoven av finansiering för just detta företag. 

Här begränsar vi oss till att beskriva de avgörande aspekter som utgör skillnaden mellan dessa 

företag och som är väsentliga för deras behov av finansiering.  

Kinnarps är ett kontorsmöbelföretag som tillverkar och säljer egendesignade möbler. Kinnarps 

startades som ett familjeföretag och drivs fortfarande av samma familj, nu i tredje generationen. De 

har funnits sedan 1942, och har en omsättning på drygt 4 miljarder kr, varav ca hälften utanför 

Sverige. Kinnarps har en klassisk och inarbetad linjär affärsmodell och en tydlig hållbarhetsprofil med 
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höga cirkulära ambitioner. Företaget är i början av sin utveckling mot hyres- och funktionsmodeller 

och har genomfört ett fåtal testaffärer. 

Houdini Sportswear designar och säljer funktionella kläder för ett aktivt liv. Det startades år 1993, 

och har från början profilerat sig som ett företag som vill orsaka så lite miljöpåverkan som möjligt. 

Företaget arbetar uteslutande med olika typer av cirkulära modeller (återvunna material i plaggen 

och plagg som går att återvinna), men hyres- och funktionsförsäljningsmodeller är fortfarande en 

relativt liten del av omsättningen, dock ökande. Idag omsätter företaget 190 MSEK och ägs av 

grundarna tillsammans med ett mindre antal aktiva ägare, som alla delar företagets grundsyn på 

hållbarhet och miljö. Houdini jobbar på ett utpräglat entreprenöriellt sätt, där företaget testar nya 

modeller i pilotskala för att få snabb återkoppling från marknaden. 

Modul-System designar, tillverkar och säljer inredningar till servicebilar (skåpbilar och mindre 

lastbilar). Företaget startades 1970 och såldes för 20 år sedan till ett riskkapitalbolag. Sedan 2003 ägs 

det av investmentbolaget Lifco, som i sin tur ägs till hälften av Carl Bennet och till hälften av ett spritt 

ägande på börsen. Omsättningen är drygt 200 MSEK i Sverige och till det kommer försäljning 

utomlands som inte konsolideras in i Modul-System AB. Modul-System agerar oftast som 

underleverantör till fordonsbranschen och har därigenom inte en direkt relation med sin slutkund. 

Företaget har en hög lönsamhet och en relativt låg hållbarhetsprofil. Företaget söker främst nya 

affärsmodeller via addering av digitala tjänster, och ser övergången till funktionsförsäljningsmodeller 

som ett mycket långsiktigt projekt, som ännu är i sin linda. 

 

För att fördjupa förståelsen för finansieringsbehov hos olika typer av företag har vi även intervjuat 

följande bolag (som dock ej finns beskrivna i fördjupade fallstudier): 

Clean Motion designar, tillverkar och säljer små lätta elfordon för taxibruk. Företagets startade som 

en avknoppning från Chalmers och ägs och drivs av sin grundare. Företaget är i uppstartsfas och har 

under de senaste åren sökt kapital via notering på börsen (First North). Företaget har en omsättning 

på 5 MSEK och likviditetsproblem. Företaget letar efter sätt att expandera både via linjära modeller 

och via uthyrning. 

Toyota Material Handling ägs till 100% av den globala Toyota-koncernen. Med en omsättning på 1,5 

miljarder SEK och stabil lönsamhet har Toyota sedan 1960-talet hyrt ut truckar till företag i olika 

branscher, på både kortare och längre sikt. Erbjudandet inkluderar service/uptime-avtal. 

Uthyrningsmodellen är cirkulära till sin karaktär (varje truck hyrs ut flera gånger och sälj på en 

andrahandsmarknad vid slutet av sista uthyrningsperioden). Företaget har inte haft något problem 

med finansiering av sin valda affärsmodell av uthyrning. Affärsmodellen är vald då den fanns vara 

den mest lönsamma för företaget. 

2p1 tillverkar armaturer från använda komponenter och hyr ut till fastighetsägare. Företaget startade 

2013 och drivs och ägs - huvudsakligen - av grundaren. Mindre ägare är Almi Invest och ett lokalt 

riskkapitalbolag. Företaget är i uppstartsfas, och sedan starten drivet av hållbarhets- och cirkulärt 

tänk. Med en omsättning på knappt 1 MSEK kämpar företaget med både expansion och finansiering 

av densamma. Företaget söker en långsiktig finansieringspartner som kan ta både kontrakt och 

produkter som säkerhet.  

Selecta köper och hyr ut kaffe- och varumaskiner till en bred företagsmarknad. Företaget har en 

omsättning på knappt 1 miljard SEK med en låg men, stabil lönsamhet. Selecta startades för 50-60 år 

sedan (som Canteen) och ägs sedan flera år tillbaka av olika amerikanska riskkapitalbolag. Selecta har 



  Vinnova IHS, diarie-nr 2017-03313 

17 
 

sedan starten använt sig av en hyresmodell där företaget hyr ut maskiner i minst två omgångar à 3-4 

år, oftast till samma kund. Erbjudandet inkluderar kaffe, service och reparation. Hållbarhetsarbetet 

är kopplat till kaffet mer än till materialet i maskinerna. Finansiellt står företaget stark med 

tillgängligt kapital inom koncernen, dock med krav att gå mer mot leasingupplägg mot sina kunder. 

ABB är en global jätte inom eltransmission, infrastruktur, industri och transport. Företaget omsätter 

33 miljarder SEK (i ABB AB) och produktlinjen spänner över ett brett sortiment, från elmotorer, 

transformatorer och robotar till brytare och tryckknappar. De flesta av ABB:s produkter är långlivade 

(40+ år), och företaget har haft svårt att få fart på den cirkulära utvecklingen trots medvetna 

satsningar. Finansiellt är ABB stabilt. Företaget är noterat på börserna i Stockholm, New York och 

Zürich. 

Hr Björkman omsätter 33 MSEK på uthyrning av entrémattor till företag och offentliga verksamheter, 

en cirkulär affärsmodell som varit med sedan starten. Företaget ägs av familjen som startade det. 

Företaget uppger sig ha problem med expansionstakten p g a brist på finansiering. 

Recycling Partner (RP) har en omsättning på 45 MSEK och köper och säljer begagnade möbler. 

Möblerna rekonditioneras och, vid behov, repareras och säljs med 3 års garanti. Ca 30% av 

omsättningen är uthyrning av produkter, och företaget har som mål att stadigt expandera den delen. 

RP ägs av grundarna och en liten grupp människor runt dem. Hittills har expansionen av 

hyresmodellen skett via egen balansräkning. I takt med att uthyrning expanderar kommer 

finansiering att behöva lösas på nya sätt.  

Taiga startade som en avknoppning till fritidsklädesföretaget Tenson AB år 1982 och har sedan dess 

ägts till 100% av familjen. Taiga designar, sourcar och säljer industrikläder för specialbehov, såsom 

polis, militär, ambulans och elarbetare. Sedan 10 år tillbaka pågår tester med uthyrning och leasing i 

mindre skala, något som företaget vill utöka. 

Hako är återförsäljarbolag inom den tyska koncernen Hako Werk. Hako Werk köpte bolaget 1999, 

efter att det varit i grundarens ägo sedan starten 1973. Hako är generalagent och återförsäljare för 

trädgårds – och städmaskiner tillverkade i USA och Tyskland. Av städmaskinerna är ca 50% 

funktionsförsäljning och har så varit sedan 90-talet då kunderna (framför allt städbolag med 

kommunala kontrakt) började efterfråga det. Uthyrningen hanteras delvis som leasing och delvis i 

egna böcker. Andelarna har skiftat över tid beroende på ägarnas inställning. 

Analyskriterier produktföretag 

Genom våra studier av produktföretagen har vi sökt svar på följande tre hypoteser: 

H1 Den nya affärsmodellen innebär att det tillverkande företaget kommer att behålla ägandet 

av produkten, dvs tillgångssida i balansräkningen kommer att växa. 

H2 Kassaflödet kommer att försämras på kort sikt, men bli stabilt på lång sikt. 

H3 Problemet är störst för SMF, utan möjlighet till egenfinansiering. 

Vi har också undersökt vilka ytterligare kriterier hos ett företag som skulle kunna vara relaterad till 

företagets ev. problem med finansiering. I tabell 2 finns dessa kriterier med svarsalternativ listade: 
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Tabell 2. Analyskriterier produktföretagen 

Kriterier Datakälla Alternativa resultat 

Cirkulära expansionsplaner Intervjuer • J – Ja, företaget planerar att expandera  

PaaS-affären 

• N – Nej, inga cirkulära expansionsplaner 

Är tillgången till kapital I relation 

till skiftet, ett problem eller ej? 

Intervjuer • J – Ja, företaget har redan stött på problem 

med finansiering 

• N → J – Företaget förväntar sig att möta 

problem när expansionen 

startar/fortsätter  

• N – Nej, företaget har inte stött på och 

förväntar sig inte att möta problem med 

finansiering 

Cirkularitetsnivå (i termer av PaaS) Intervjuer • L – Ingen, eller mycket liten, existerande 

PaaS-affär 

• M – Mindre än 50% av oms är PaaS 

• H – Mer än 50%  av oms är PaaS  

Ägarskap Intervjuer • Familj 

• Grundare 

• Liten värdestyrd grupp 

• Investmentbolag 

• Private equity-fond 

• Aktiebörs 

(eller kombination av ovan) 

Affärens mognadsgrad Årsredovisning • Start-up – Mindre än 10 år på marknaden 

• Etablerad – Mer än 10 år på marknaden 

Finansiell stabilitet 

(EBIDTA/omsättning – snitt över 3 

år) 

Årsredovisning • Instabil – Under 0% 

• Stabil men låg – Mindre än 5%  

• Stabil – Mer än 5%  

Storlek Årsredovisning • SMF – Mindre än 500 MSEK omsättning, 

och mindre än 250 anställda 

• Stor – Mer än 500 MSEK omsättning, och 

mer än 250anställda 

 

I tabell 3 finns alla de intervjuade företagen listade tillsammans med dessa kriterier, baserade på 

intervjuer, och viss offentlig statistik (från allabolag.se): 
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Tabell 3: Produktföretagen med klassificeringar 

 

 

Slutsatser Produktföretag 
Samtliga våra intervjuade företag uppger alltså att de har expansionsplaner för cirkulära modeller 

(produkt som tjänst), även om alla har kommit olika långt i expansionen. Flertalet företag uppger 

också att de redan har upplevt, eller att de bedömer att de kommer att uppleva, att finansiering är 

ett problem för expansionen. 

Den breddade frågeställningen om vilka kriterier som är relaterade till problemen med finansiering 

gav följande resultat: 

Cirkularitetsnivå: Företag med hög, låg och medium nivå på cirkularitet i företaget (dvs andel av 

omsättning relaterad till PaaS) finns representerade i både gruppen som stött på problem med 

finansiering och i gruppen som inte har det. Alltså: Cirkularitetsnivån i sig verkar inte vara korrelerad 

med finansieringsproblemet. 

Ägarstruktur: Alla företag som har problem, eller som förväntar sig att få problem vid expansion av 

PaaS-modeller ägs av familj, grundare och/eller små engagerade ägargrupper. En av dem är också 

listad på en aktiebörs. Företag som inte har problem med finansiering är antingen dotterbolag i en 

större koncern eller har finansiellt starka ägare, så som investmentbolag. Alltså, verkar det finnas en 

korrelation mellan finansieringsproblem och ägastruktur. 

Affärens mognadsgrad: Uppstartföretag har generellt problem med finansiering, vilket också visar sig 

här. Men också etablerade företag har problem med finansiering. Alltså: Det faktum att ett företag är 

etablerat garanterar inte att företaget slipper problem med finansiering. 

Finansiell stabilitet: Alla företag som är finansiellt instabila (dvs upptartsföretagen) har problem med 

finansiering. Men även företag med en stabil finansiell situation har samma problem. Alltså: 

Finansiella stabilitet garanterat inte att ett företag slipper problem med finansiering 

Storlek: Alla SMF upplever problem med finansiering. Inget av de stora bolagen, utom ett, upplever 

att de har problem med finansiering Det stora företag som har problem med finansiering är det enda 

av de etablerade företagen som har en låg men stabil lönsamhet. Alltså: Det verkar finnas en 

korrelation mellan finansieringsproblem och storlek, åtminstone delvis. SMF generellt verkar ha 
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problem oftare än stora företag, men stora företag är inte undantagna från problem med 

finansiering. 

Det är inte möjligt att dra några statistiskt säkra slutsatser från dessa fakta, men den kombinerade 

insikten från dessa beskrivande statistiska fakta verkar stödja följande slutsats om korrelationen 

mellan olika kriterier på företaget och problem med finansiering: 

Även om företaget är finansiellt stabilt och har en etablerad affär, garanterar det inte att 

expansion av PaaS kan ske utan att finansiering beaktas specifikt. SMF stöter mer troligt på 

problem än stora företag. Företag som ägs av familjer, grundare eller små engagerade ägargrupper 

stöter också mer troligt på problem än företag som utgör en del av en större koncern eller 

företagsgrupp. 

Finansföretagen 
Vi har i projektet intervjuat följande finansiella aktörer: 

● JAK Bank 

● Ekobanken 

● Sparbanken Sjuhärad 

● Almi Företagspartner Väst 

● Almi Invest Väst 

● Danske Bank 

● Volvofinans Bank 

● Swedbank Finans  

Beskrivning Finansföretag 

Nedan följer en sammanfattning av de finansiella aktörer som intervjuats: 

JAK Medlemsbank är en idéburen bank med drygt 34 000 medlemmar spridda över hela Sverige. För 

att nyttja bankens produkter och tjänster krävs medlemskap och på så vis är bankens kunder och 

ägare en och samma; medlemmarna. Bankens huvudkontor ligger i Skövde. 

Banken ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet som 

verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi. Produkter och tjänster är prissatta 

efter de kostnader som banken har samt det överskottsbehov som finns för att framtidssäkra 

verksamheten och den långsiktiga medlemsnyttan. Banken strävar efter att minska skuldsättningen i 

samhället genom att erbjuda låneprodukter som främjar låntagaren att bli skuldfri. Banken riktar sig i 

sin kreditgivning främst till privatpersoner. Bankens största kredit är på ca 11 MSEK. Banken ställer 

krav på fullgod säkerhet. 

I mitten av 2017 påbörjade banken en omfattande transformationsresa som bland annat medfört att 

banken bytt banksystem under 2019. Det nya systemet innebär en ny plattform för att utveckla 

bankens produkt- och tjänsteutbud, där det bland annat ingår att utveckla bankens erbjudanden till 

företag och organisationer. 

Vi bedömer JAK-bankens riskprofil till 0 - 1 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk. 

Ekobanken är en idéburen medlemsbank för hållbara företag, föreningar och stiftelser. Ekobanken 

vill ekonomiskt stötta socialt och kulturellt inriktad verksamhet. Banken är medlem i GABV (Global 

Alliance for Banking on Values) med högsta betyg. 
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Ekobankens kunder måste vara medlem i banken för att få låna pengar. Banken har kontor i 

Stockholm och Järna, men har kunder i hela Sverige. 

Banken kan låna ut max 25% av sin kapitalbas. Bankens största möjliga engagemang är dock större än 

så, uppemot 80 MSEK, exempelvis när Boverket ställer ut statliga garantier för lån. 

Ekobanken har starka värderingskriterier för att bevilja ett lån. Vad pengarna skall används till är det 

viktigaste. Banken sätter transparens högt och avtalar med företagskunderna om att avstå från delar 

av banksekretessen i sina kundavtal för att öppet kunna visa sina engagemang.  Ekobanken vill sätta 

rimliga krav på sina räntenivåer till kund. Banken är i dag för liten för att klara av att vara en 

fullsortiment bank för sina kunder. 

Ekobanken kräver starka säkerheter i fast egendom och borgen i flera led (så kallade borgenscirklar).  

Kundens återbetalningsförmåga i form av vinst och kassaflöde kan ibland värderas annorlunda för 

idéburna verksamheter än för andra företag. Banken förespråkar lokalt perspektiv och vikten av goda 

relationer. 

Vi bedömer Ekobankens riskprofil till 0 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk. 

”Ekobanken skall och vill göra skillnad för många intressenter, det är vår avkastning” 

Sparbanken Sjuhärad är en lokal sparbank som kan fatta sina egna kreditbeslut, men är till 47% 

delägd av Swedbank. Banken har en tradition i och stor kunskap inom de branscher som är starka i 

Sjuhäradsbygden, handel, logistik och fastigheter. Bankens överskott delas ut till ägarna (Swedbank 

och den lokala Sparbanksstiftelsen.) Utdelningen som går till den lokala Sparbanksstiftelsen skall 

användas till projekt som ger samhällsnytta. 

Sparbanken Sjuhärad är en fullsortiments affärsbank genom sitt samarbete med Swedbank. Banken 

verkar främst i fyra av Sjuhäradsbygdens kommuner (Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga). 

Banken betonar långsiktighet och relationer med sina kunder. Grunden för positiva kreditbeslut är 

alltid återbetalningsförmågan i verksamheten. Kassaflödet är mycket viktigt liksom ägare, historik, 

miljö, produkt, marknad. Banken kräver säkerheter i fast egendom eller företagsinteckning ev. även 

pant i aktier och ägarborgen. 

Företrädare för banken beskriver att traditionella industriinvesteringar minskar i banken geografiska 

verksamhetsregion och verksamheter inom handel binder mindre kapital. Hållbarhet får ökad 

betydelse för ”alla” och detta påverkar även bankens kreditbeslut. 

Vi bedömer Sparbanken Sjuhärads riskprofil till 2-3 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk. 

” Vi måste flytta fram bankens position” 

” En viktig fråga är: Vad bygger ett företags värde i den nya ekonomin? 

” Det är enklare att hantera risker om kunskapen om en bransch är god liksom förståelse av 

kontrakt och avtalskonstruktion för de branscher som är stora i den region som banken 

verkar inom” 

Danske Bank är en av Sveriges större affärsbanker. Banken har en lokala bankstyrelser men är 

centralt styrd från huvudkontoret som finns i Danmark. 

Banken vill se långsiktigt och väger affärsrisk mot återbetalningsförmåga. Detta gör att det kan finnas 

hinder för finansiering av icke prövade affärsmodeller, framför allt i unga företag med bara ett ben 

att stå på. Lönsamheten avgör om en kund kan få finansiering.  Företrädaren för DB menar att en 
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cirkulär modell passar när det är större objekt och som också har en andrahandsmarknad. Det är 

alltid en avvägning mellan kortsiktig lönsamhet och långsiktig återbetalningsförmåga. Gränsen går vid 

ca. 3 år. Etik och varumärken påverkar också bedömningen av att få finansiering. 

Banken måste i dag visa att den levererar värde till sina kunder. Kravet på kompetens hos alla parter 

har ökat.  

Bankernas risktagande har minskat beroende på finanspolitiska regler, därför läggs många affärer 

utanför banken i dag tex. i factoring och objektsfinansiering. 

 Vi bedömer Danske Banks riskprofil till 1 - 2 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk.  

” Hållbarhet måste i dag genomsyra alla affärer och affärsmodeller. Men, alla verksamheter 

passar inte för hyra och recirkulering. Det är enklast med större saker som också har en 

andrahandsmarknad” 

Volvofinans Bank är en nischbank för fordonsfinansiering och ägs till 50% av Volvo Personvagnar och 

till 50% av Volvos återförsäljare. Banken verkar bara på den svenska marknaden. Det är, enligt 

banken, marknaden som styr val av affärsmodell och prissättning. Producenterna av bilar har behov 

av att få ut bilar från fabriker som fullt nyttjar sin produktionskapacitet samt, gärna i tillväxt. 

Kunderna efterfrågar flexibilitet, enkelhet och har en önskan om att inte binda sitt kapital samt att 

kunden ser bilen som en kostnad och inte som en investering. Kunden är beredd att lägga en viss 

summa i månaden för en komplett biltjänst. Bilen och kringservice (försäkring, service, finansiering 

och risk) måste bakas in i en månadskostnad. Det innebär att biltjänsten inte kan baseras bara på en 

kostnadskalkyl utan måste beräknas på vad kunden är beredd att betala per månad. 

Abonnemanget eller biltjänsten kan se olika ut. Det som vägs in är dels hyrestid (från 1 timme till fem 

år, beroende på aktör) och bilmodell och utrustning (där man tror att varumärket kommer att ha 

fortsatt betydelse).  

Vid köp av bil i traditionell affärsmodell har kunden tagit risken för priset på andrahandsmarknaden. 

Tjänstebilar och företagsbilar har varit en del av affärsmodellen för att få ut bilar till privatmarknaden 

där den privata kunden har köpt loss bilen för eget ägande. 

Vi bedömer Volvofinans Banks riskprofil till 3 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk. Inom 

tidsintervallet 5 år känner Volvofinans en stor trygghet i bilen som säkerhet. 

” Om styrande affärsmodell blir abonnemang uppkommer två problem. Dels finansieringen 

av ägandet eller bilparken och hos vem eller var detta skall ligga. Dels risken i prissättningen 

på andrahandsmarknaden.  I slutändan är det lönsamheten och ekonomiska faktorer som 

styr”  

Swedbank Finans (SB Finans) är ett affärsområde inom Swedbank som enbart finansierar lös 

egendom (tidigare eget bolag inom Swedbank). 

Nya redovisningsregler gör att kontrakt (finansiell leasing) kommer att betecknas som köp och skall 

därmed tas upp i låntagarens balansräkning som en tillgång och som en skuld. Detta kan komma att 

påverka företagens möjligheter att finansiera sin verksamhet. Konsekvensen kommer att bli att 

behovet av eget kapital (ägarinsats) kommer att öka.   

SB Finans ser att det finns en stor svårighet i att ha kontroll på var enheter befinner sig i en 

hyresmodell, det finns en risk att ”säkerheten springer iväg”. SB Finans har ingen möjlighet att ha 

kontroll på detta och hela denna risk måste tas av ägaren eller uthyraren. 
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Så kallade “hävstångsmodeller” (lite eget kapital och mycket lånat kapital till lägre kostnad än kravet 

på räntabilitet på eget kapital) är inte längre ett alternativ p g a nya regler för avdrag av räntor (dvs 

att det införts ett tak för ränteavdrag (se intervju med Skatteutskottet)) jämfört med att finansiera 

med eget kapital.  

 

” Det går inte att motivera lån till en tveksam eller osäker affärsmodell med enbart 

miljöargument” 

 

Almi Företagspartner Väst (Almi Väst), är en offentlig långivare till SMF i Västra Götaland. Almi Väst 

ägs av Almi Företagspartner AB som ägs till 51% av staten (ligger under Näringsdepartementet) och 

till 49% av Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. 

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt samt 

medverka till att utveckla och finansiera SMF. Detta görs genom att ge rådgivning och lån till alla 

branscher utom fastigheter. Avkastningskravet för Almi som helhet ligger på 2%. Med detta 

avkastningskrav kan Almi hålla sitt kapital intakt. Ett snittlån från Almi ligger på 600 - 700 Tkr, med en 

amorteringstid på 3 - 5 år. Räntevillkoren ligger på ca 7 - 9% i dag. Almi ligger alltid säkerhetsmässigt 

efterställda banken, dvs vid en ev. konkurs kommer Almi efter bankerna i utdelningsprioritet. 

Almi tar säkerheter i form av företagsinteckning eller pantbrev motsvarande lånebeloppet. Detta 

kompletteras med 10 – 20% personlig borgen av ägare. Kan även kompletteras med s.k. ”covenants”, 

t ex begränsning av utdelning till ägare eller soliditetskrav. Almi räknar inte på företagets 

belåningsvärde utan tittar på återbetalningsförmåga i framtida kassaflöden samt relation och 

trovärdigheten hos entreprenör och ledning. 

Den person vi intervjuar på Almi Väst talar om behov av omställningskapital vid förändringsarbete till 

en mera hållbar affärsmodell. Om politiken vill påskynda en hållbar utveckling skulle denna 

finansiering kunna ökas via Almi. 

Vi bedömer Almi Företagspartner Västs riskprofil till 3-4 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk. 

” Almi för en hållbarhetsdialog vid varje kreditbedömning men den kortsiktiga 

återbetalningsförmågan väger tyngst för positivt beslut” 

” Om Almis ägare vill, så skulle Almi kunna ta en större roll i omställning av befintliga SMF 

men Almis handläggare behöver mer kunskap om cirkulär ekonomi, det kan inte i första hand 

hänga på individers intresse”  

Almi Invest Väst är en offentlig, EU finansierad, riskkapitalfond med ägarkapital till SMF i Västra 

Götaland och Halland. Målet för Almi Invest Väst är att genomföra ca 47 investeringar under en 

tidsperiod om 6 år, därefter förvaltning i maximalt 6 år. Bolagen som Almi Invest kan investera i får 

högst vara 5 år gamla och Almi Invest måste alltid investera tillsammans med en ny privat investerare 

(den så kallade pari passu-regeln), detta syftar till att garantera bolagets värdering. Normen för 

värdering av bolagen som Almi Invest investerar i har utvecklats till att ligga på 20% ägande mot 1,5 - 

2 MSEK i insatt kapital. Max investeras 10 MSEK i ett enskilt bolag. Almi Invest skall vara ett 

marknadskompletterande kapital för tidiga faser. Almi har också en egen Clean Tech-fond dit 

specifika miljöföretag hänvisas. Att komplettera marknaden innebär att Fonden genom sina 

investeringar inte skall tränga ut privata investerare. Det innebär också att det privata kapitalet skall 

sätta villkoren.  
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Almi invest är beroende av en framtida exit i sina innehav men ingen exitstrategi görs regelmässigt 

vid en ny investering. 

Fonden vill vara en aktiv investerare som sitter i bolagsstyrelser mm. Almi Invests drift och 

administration får maximalt kosta 2,5% av det totalt förvaltade kapitalet. 

Almi Invests investeringsbeslut fattas av en lokal investeringskommitté. Bedömningskriterierna är; 

teamet, marknaden, produkten, ekonomi och krav på medfinansiär. Almi Invest investerar i ca 5 av 

100 propåer. 

Nästan 100% av investeringarna som genomförts har skett i bolag som arbetar med tjänster eller 

digital verksamhet och gärna med hyresmodeller som ger tidiga och stabila intäkts och kassaflöden. 

Vi bedömer Almi Invest Västs riskprofil till 3-4 i en skala på 0 - 5, där 0 = tar ingen risk.  

” Överordnat mål för Almi Invest är sysselsättning och horisontella mål tex kön och att öka 

kunskapsnivån om investering. Ägaren ställer krav på hållbarhet men oftast finns inte 

utrymme för en sådan diskussion ” 

Enkätundersökning om kontrakt som säkerhet 

Ett företag som arbetar med en cirkulär affärsmodell där ägandet för produkten ligger kvar hos det 

tillverkande företaget och att kunden kan nyttja produkten genom att tex betala en månadshyra 

ställs inför att dels ett stort lagervärde byggs upp, och dels att flödet av intäkter ser annorlunda ut 

jämfört med en linjär affärsmodell. Vi frågade våra finansiella partner om kundkontrakt kan utgöra 

en fullgod säkerhet för ett lån? 

Frågorna som ställdes till Ekobanken, JAK banken, Almi Företagspartner Väst, Almi Invest Väst och 

Sparbanken Sjuhärad via en enkät var: 

1. Under vilka förutsättningar kan kontrakt om abonnemang eller hyra av vara eller tjänst 

utgöra underlag för fullgod säkerhet i samband med ett företags behov av rörelsekapital? 

       2.    Om kontrakt kan fungera som säkerhet, vilken belåningsgrad kan ni i så fall tillämpa? 

Av de svar vi fick förstår vi att det finns vissa ”problem” eller osäkerheter med kontrakt som 

säkerhet. Osäkerheten är främst relaterade till de fysiska produkterna som en tjänst innehåller. 

• Vem har kontroll på de produkter som kontrakten gäller? 

• Hur är stabiliteten i kontrakten, vad händer om kunderna inte betalar? Vem kan i så fall 

överta kontrakten och de produkter som kontakten avser? 

• Finns en fungerande andrahandsmarknad? Finns det andrahandsvärde i produkterna?  

• Det gäller att hitta de förutsättningar som gör att banken kan se kontrakten som 

belåningsbara. 

• En ren tjänst utan produkt binder ”bara” kapital i personal. Bemanning och 

personalkostnader kräver i allmänhet inte lika mycket rörelsekapital.  

Benchmarking bank och finans-marknad för cirkulära affärsmodeller utanför Sverige 

Vi har intervjuat följande finansiella aktörer utanför Sverige, för att skapa en benchmark och 

jämförelse för de svenska finansiella aktörerna. De finansiella aktörerna är valda för att de håller en 

hög profil inom cirkulär ekonomi.  
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Circularity Capital. En nischad Venture Capital-aktör i Storbritannien, som skapats med syfte att 

finansiera cirkulära affärer. Circularity Capital finansierar SMF:er över hela Europa genom eget 

kapital, med en tidshorisont på 3 - 7 år. Circularity Capital kombinerar alltid sina investeringar med 

strategisk rådgivning. 

 

ABN Amro är en av de tre största bankerna i Nederländerna med en intäkt på 9290 MEUR (2017). 

Cirkulär ekonomi och finansiering av PaaS är fortfarande en nisch inom ABN Amro, men man har 

tydliga mål att driva verksamheten åt detta håll. 

 

Rabobank är en föreningsbank med en bakgrund som jordbrukskassa. Idag har man en intäkt på 

12001 MEUR (2017), och driver en tydlig linje mot cirkulär finansiering, inom området Sustainable 

Business Development. RB anordnar “CE challenge” för sina kunder, vilket är ett längre coaching-

program för att stödja kundernas transformation till cirkulära affärsmodeller. 

 

ING bank är den tredje av de tre stora nederländska bankerna, med en intäkt på 17876 MEUR (2017). 

På ING Bank arbetar man med cirkulär ekonomi och cirkulär finansiering som en del av Sustainable 

Finance, sedan 2012. ING Bank är en av de verkliga föregångarna inom området. Man har också en 

mycket tydlig klimatagenda, genom den s.k. Terra Approach, där man kommer att “säkra” alla sina 

krediter gentemot Paris-målen.  

 

ABN Amro, ING bank och Rabobank har tillsammans publicerat en skrift som beskriver deras 

gemensamma syn på finansiering av cirkulära affärsmodeller: Circular Economy Finance Guidelines 

(2018) 

 

De viktigaste lärdomarna från intervjuerna med de utländska finansaktörerna är följande: 

● Alla aktörer har dedikerade avdelningar och människor som arbetar med cirkulär ekonomi 

och att stödja kunder i övergången till cirkulära affärsmodeller. (I Circularity Capitals fall är 

det hela företaget).  

● Samtliga aktörer anger att de sedan de startade denna resa (för mellan 2 och 6 år sedan) har 

utvecklingen både från marknaden, kundefterfrågan, reglering och allmän samhällsdebatt 

mer och mer gått åt detta håll, och det inte finns någon återvändo. 

● Bankerna uppger att det är en lång resa för banker att ändra sin syn på och processer runt 

riskhantering och kreditvärdering. Den största utmaningen är bankernas egen tröghet och 

DNA. För samtliga banker är cirkulär ekonomi fortfarande en nischverksamhet, men växande. 

De arbetar fokuserat och med tydliga målbilder (t ex för antal transaktioner, antal cirkulära 

tillgångar, koldioxidminskning etc) för att verksamheten ska växa. 

● Samtliga aktörer kopplar väldigt tydligt samman cirkulär finansiering med affärsutveckling 

och strategi-rådgivning. Frågan ger aktörerna en möjlighet att agera strategisk partner till 

sina kunder, eftersom den också tvingar dem att förstå sina kunders affärsmodeller och 

framtidsprognoser mer i detalj. 

● Kreditvärderingen vid cirkulära affärer blir betydligt mer framåtblickande än vid normal 

kreditgivning. I stället för att ta en anläggningstillgång som säkerhet (till ett givet historiskt 

värde) måste man titta på affärens möjlighet framåt, och kunna ta t ex kontrakten som 

säkerhet. Tjänsteinnehållet i erbjudandet är ofta nyckeln till lönsamhet. Även data och 

datadelning är viktiga möjliggörare för dessa modeller.  I princip talar detta emot renodlade 

objektsfinansieringsupplägg. 

○ “From retrospective banking to future banking” - Rabobank. 
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○ “The servitization component is the margin engine, not the asset itself” - ABN Amro 

● En svårighet i värderingen av cirkulära affärer i nya branscher är att det saknas benchmark-

siffror, med tydliga gränsvärden för vad som ska anses vara tillräckligt bra avkastning, 

tillräckligt snabb återbetalningstakt etc. De prognoser som presenteras avseende resultat 

och kassaflöden kan inte med enkelhet ställas mot liknande tidigare affärsupplägg. 

● En annan svårighet är att break-even-punkten skjuts framåt i tiden i en PaaS-modell. Detta 

blir också centralt i diskussionen om tidsaspekten. Långivaren kan behöva bli mer uthållig. 

● Banken kan välja att ta viss risk och se det som en del av sin egen lärandeprocess för att 

bygga upp erfarenheter och förmågor som blir till benchmark och så småningom nya 

processer och kredit-checklistor. 

● I kreditvärderingen ingår också att värdera kundens kunder, då deras betalningsförmåga i 

framtiden är det som säkrar din kunds affär och återbetalningsförmåga. På så sätt byggs en 

värdering av hela värdekedjan (cykeln) in i kreditmodellen. Några av bankerna ser det också 

som sin uppgift att arbeta med match-making för att uppnå detta (Rabobank, ING Bank).  

● Möjligheten att ta kontraktet som säkerhet kommer att vara beroende av om det - vid en ev 

konkurs - finns möjliga andra aktörer som kan ta över kontrakten och driva verksamheten 

vidare, d v s om kontrakten är realiserbara. Givetvis är detta svårt för aktörer på nya cirkulära 

marknader, men borde bli enklare allt eftersom fler aktörer etablerar sig. 

● Samtliga aktörer beskriver också att samarbeten både med kunder, kundernas kunder och 

mellan olika finansiärer kommer att behöva utvecklas vidare för att täcka behoven i den 

cirkulära expansionen. I början av en omställning är eget kapital viktigt, senare blir lån 

viktigare och för större riktigt etablerade företag kan “gröna obligationer” vara ett alternativ. 

För dessa olika skeden krävs olika typer av finansaktörer. Banker och andra finansiärer blir en 

tydlig del av det nya affärsekosystemet. Samarbeten mellan bankerna för att bli starkare i 

kommunikation och gentemot myndigheter är också viktigt.  

● Krav, regler och lagar från stat och offentlig sektor är en viktig pådrivande faktor i 

omställningen. Antagligen kommer även bankregleringar att påverkas av en större övergång 

till cirkulär ekonomi. 

● Företag med linjär modell som planerar en övergång till PaaS kommer att behöva styras med 

andra nyckeltal och följas upp annorlunda. Vid någon punkt när detta skalas kan man välja 

att lägga denna verksamhet separat (kanske t o m i eget bolag) för att slippa att ändra 

målsättning, nyckeltal osv för den befintliga linjära verksamheten. 

● Finansmarknadens aktörer är mycket viktiga för att en cirkulär omställning ska kunna ske, 

eftersom de har direkt påverkan på vilka projekt som får kapital och därmed blir 

genomförda. 

Slutsatser Finansföretag  
I tabell 3 ses alla intervjuade finansföretag klassificerade enligt ett antal kriterier: 

● Typ av finansieringserbjudande 

● Typ av ägare 

● Finansieringssikt 

● Avkastningskrav 

● Ägarengagemang 

● Säkerheter 

● Bedömningskriterier 

● Riskbenägenhet 

● Värderingsstyrt, J/N 
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Tabell 3. Finansföretag med klassificeringar 

 

Sammanfattningsvis, ser finansiärerna ut att vara traditionella i sina säkerhetskrav och i tidsaspekten 

för återbetalningsförmåga. Nya finansmarknadsregler gör att banker har mycket svårt att ta risker i 

sina bedömningar, å andra sidan finns det en risk i att ligga kvar i ett gammalt system när omvärlden 

ändras i värdering av varumärken och miljöbelastning mm. Det kan också gå otroligt snabbt att få 

högst påtagliga förändringar i ett företags situation. Både produkt- och finansföretag har ett ansvar i 

att utveckla sina affärsmodeller mot hållbarhet. 

Mycket tyder på att det kommer att krävas ett annat inbördes förhållande mellan lånat och eget 

kapital. Mer eget kapital kommer att krävas. Det finns mycket riskvilligt kapital utanför banksystemet 

men detta har också många gånger väldigt höga krav på avkastning mot en given risk.  

De finansiärer vi har intervjuat har lyft ett antal punkter som ingår i bedömningen för att erhålla 

finansiering. Dessa är: 

• Långsiktig och god kundrelation. Kunskap om vad kundens verksamhet är och vem som är 

kundens kund. 

• Den säkerhet som kunden kan presentera, helst fastighet eller företagsinteckning, men också 

i nya typer av säkerheter så som kontrakt. 

• Återbetalningsförmåga och kassaflöde i en beprövad affärsmodell men också i nya modeller 

som kan behöva omvärderas i tid. 

• Trovärdig verksamhet – hållbarhet över tid. Ingens varumärke skall äventyras. 

• Riskminimering genom delad risk med egen insats från kunden, företagets ägare och banken 

där också banken måste ta risk i att lära nytt. 

• Samtidigt vill banker och andra finansiärer och ägare göra affärer även i framtiden göra 

lönsamma affärer, men också hållbara. Vid något tillfälle blir det mer riskfyllt att stanna kvar i 

en linjär modell än att gå över i en ny cirkulär. 

 

Ägares syn på egen finansiering och produkt som tjänst 

Vi har intervjuat tre olika typer av ägare som finns inom de företag som deltar i projektet, ägare i 

familjeföretag, ägare i investmentbolag och ägare i ett privat bolag med flera delägare. 
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Urvalet av ägare är litet och vi kan inte dra generella slutsatser ur dessa intervjuer utan väljer att 

beskriva hur respektive ägare ser på sin egen roll och finansieringen av företaget. 

Familjeföretag  

Det kan vara intressant att ha ett längre gående ansvar för våra produkter ute hos kund tex genom 

hyresmodell men för att detta skall fungera måste det vara: 

• Lönsamt för både oss som producent och för kunden. 

• Det måste också vara miljömässigt hållbart så att inte transporter och annat äter upp 

kostnads- och miljömässiga vinster. 

• För oss får en hyresmodell kosta lite mera kortsiktigt men måste ändå alltid vara lönsam på 

lite längre sikt. 

• En komplikation är mode och trender då det gäller möbler. Det måste i så fall vara ”inne” 

med hållbar design och att tänka hållbart. 

• En viktig fråga är om det finns ekonomi i en andrahandsmarknad. 

Det måste vara en affärsmodell som gör att vi som företag överlever över tid, allt annat är omöjligt. 

Det måste vara lönsamt och kunden måste efterfråga det vi levererar. 

” Den som driver marknaden bäst är kundens efterfrågan. Vi som ägare driver också genom 

vår vilja och företagsfilosofi men det måste alltid drivas i ekonomi, det skall vara enkelt och 

lönsamt annars håller det inte i det långa loppet” 

Värderingsstyrt företag med flera delägare 

Finansiärer och ägare måste ha större uthållighet i tid. Riskkapitalfonder måste ta höjd för längre tid i 

processer och ägare måste inse att de måste ha större uthållighet vilket också kräver en större andel 

eget kapital. Investmentbolag kommer att vara den modellen som passar bäst och har större 

uthållighet än riskkapitalfonder. I dag finns det mycket privat kapital som inte alls tittar på monetär 

avkastning utan i stället mera tittar på långsiktighet och att världen skall överleva över tid dvs mera 

fokus på sociala och miljömässiga faktorer. För att långsiktigt överleva måste företaget hitta en 

affärsmodell som är hållbar såväl socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Att arbeta med kvalitet måste 

bli lönsamt både för företaget, kunden och världen. 

” Risken ligger i uthållighet hos finansiärer och ägare. Det är en risk att gå över till en ny 

affärsmodell men också en enorm risk att ligga kvar ock stötta en ohållbar linjär modell. 

Någonstans tippar det över mot att vara mindre risk att gå in i det nya ” 

” Vi måste ha större uthållighet och lära oss att konsumera kvalitet som håller längre. Vi 

måste lära oss att göra produkter som håller över tid och detta innebär också stora 

förändringar i hela den textila industrin som mycket bygger på mode och förändring med 

korta cykler” 

Investmentbolag 

Som alltid måste företaget starta från marknaden, från kunden. Vad vill kunden ha? Vad kan 

företaget offerera? Är det lönsamt eller ej? Om det är lönsamt, så ska även banker kunna ställa upp. 

Företag behöver en högre soliditet för att kunna hantera övergången. Frågorna som bör ställas är: 

1. Är det något som passar kunden? 

2. Kan vi hitta en lönsam modell? 
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3. Då löser det av sig själv. Men tidsaspekten i lönsamheten kan vara ett problem (alltså 

likviditetsgapet). 

En bra affär långsiktigt, måste alltid vara bra för båda parter. Annars är det inte hållbart. Detta är inte 

lika uppenbart inom B2C som inom B2B (eftersom en business står och faller med bra 

underleverantörer och parter), men även i B2C, konsumentens talan är jätteviktig och kan påverka 

mycket. 

”Vad är alternativet? Finns det någon annan som erbjuder samma sak med direkt 

lönsamhet?! Man måste vara bättre än alternativen!” 

” Vinst- och marginal-begreppet är det som styr utvecklingen” 

” Om man har ett långsiktigt tänk i sitt ägande blir det självklart att ta in dessa frågor. 

Lönsamt och hållbart på sikt. Kortsiktigt kapital är ett problem”  

 

Övriga resultat 

FAR 

Intervjun med Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) rörde framför allt redovisningsmässiga 

aspekter av cirkulära affärsmodeller. Följande viktiga aspekter framkom: 

● Normalt sett vill långivaren/finansiären ha en säkerhet (fastighet eller enstaka högvärdig 

tillgång) när de lånar ut pengar. Företagsinteckningar, t ex varulager eller avtal, skulle kunna 

bli vanligare. Varulagret måste då värderas med hänsyn till dess långa livslängd, snarare än 

baserat på en viss - snabb - omsättningshastighet. Värdering till verkligt bruks- eller 

nyttjandevärde. 

● Det borde inte vara något problem att använda degressiv avskrivning (mer i början än i 

slutet) för att skriva av en tillgång som hyrs ut över tid. Detta skulle då bättre spegla 

bruksvärdet än en rak avskrivning. Om tillgången i fråga uppgraderas och renoveras under 

avskrivningstiden, så ska det hanteras på gängse sätt, som förbättringsinvesteringar. Ett 

annat sätt att hantera uppgraderingar - och i förlängningen cirkulärt designade produkter - 

skulle vara att använda “verkligt värde-metoden” dvs. en marknadsvärdering eller 

bruksvärdevärdering, dvs värdet bedöms löpande mot marknad och brukare. (Detta är i linje 

med IFRS-principer.) 

● Att övergå till en CBM kan innebära ett ökat kapitalbehov för ökad kapitalbindning. Det är 

viktigt att företagen fortsatt får göra avdrag för räntekostnaden så att inte finansieringen blir 

ett hinder för en CBM. 

Skatteutskottet 

Intervjun med ordföranden för Riksdagens skatteutskott, Per Åsling, genomfördes för att utröna var 

den politiska sfären står när det gäller synen på cirkulär ekonomi i allmänhet och möjligheten för 

skatteregler att påskynda övergången i synnerhet. Följande viktiga aspekter framkom: 

● Att genomföra en större skattereform med en s.k. skatteväxling från arbete till 

resursintensiva och miljöskadliga verksamheter kommer att komma. Detta drivs inte bara av 

miljötänk och cirkulär ekonomi, utan också från perspektivet arbetsskapande och behovet av 

mer regionala och lokala skattebaser. En större kommission kommer troligtvis att tillsättas 

som ser över skattesystemet (à la 1991).  
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● Risken att de nya avdragsreglerna för räntor (ett EU-direktiv som träder i kraft vid årsskiftet 

2018-2019) får en motverkande effekt på övergången till cirkulära hyres- och modeller för 

funktionsförsäljning bedöms som begränsad, men är i grunden beroende på hur stor din 

verksamhet är. Detta eftersom det finns en maxnivå för avdragsrätten. Reglerna motverkar 

en hyresexpansion endast om den kräver så stor upplåning att räntorna blir över 5 MSEK, 

eller 30% av EBTA 

ACCA 

Intervjun med ACCA handlade framför allt om hur ”hållbarhet” och cirkularitet hanteras i dagens 

globala redovisningsregler och policyer, samt om hur de nya IFRS9-reglerna kan påverka övergången. 

• Det mesta av hållbarhetsaspekter hanteras idag som en del av den beskrivande delen av 

”integrerad rapportering” och GRI. Det påverkar inte de finansiella siffrorna eller hur 

anläggningar riskvärderas. Nya regler för att hantera risk, strategi och resultat i relation till 

klimat har nyligen lanserats (för 1,5 år sedan), vilket kan vara början till en mer finansiell 

hantering. Marknaden letar efter mer meningsfull information. 

• När säkerheter måste tas utanför de vanliga högvärdiga anläggningarna och objekten (som 

fastigheter, maskiner och utrustning) blir business case och likviditet viktigare i 

riskbedömningen. Kanske skulle nya regler för prioritering av fordringar vid likvidation, eller 

statliga garantier, kunna stödja tillväxten av PaaS-modeller? 

ACCA:s syn på de nya IFRS9-reglerna bekräftar den påverkan vi beskrivit under Finansmarknaden för 

SMF i Sverige – Värderingsregler och principer.  

Deltagande på Swedish House of Finance-konferenser på Handelshögskolan i Stockholm 

Projektet deltog som åhörare på två konferenser på temat Sustainable Finance, anordnade av 

Swedish House of Finance i maj och augusti 2018. Syftet var framför allt att få mer insikt om hur 

hållbara finanser på makronivå hanteras och diskuteras i den finansiella akademiska miljön. Nedan 

följer några av de viktigaste punkterna som togs upp: 

• Finanssektorn använder och forskar fortfarande i stor utsträckning om ESG (Environmental 

Social Governance)-faktorer vid utvärdering av hållbarhet. Detta är det traditionella sättet att 

hantera hållbarhet med fokus på rapportering och policy snarare än affär. Vissa börjar i 

stället förorda s.k. “impact investment”, eller investering för samhällelig nytta (ESG 2.0), 

vilket skulle kunna inkludera finansiering av cirkulära affärsmodeller. 

• ESG-faktorer påverkar långsiktiga investeringsbeslut mer än kortsiktiga. Tidsaspekten (lång 

eller kort sikt) är upp till var och en aktör (VD, investerare, ägare, långivare) och ska alltså 

inte ses som ”inbyggd” i systemet. 

• Det är bättre att hantera icke-hållbarhet (affär, investering, tillgång) som en risk, än att 

klassificera eller reglera bort det. 

• Politiker måste sätta spelplanen för hållbara finanser. Finansmarknaden kommer inte att lösa 

det själv, så länge inte linjär/miljömässig risk blir tillräckligt konkret och hög. Då skulle 

marknaden kunna hantera det själv. 

• Det finns insikter om att tron på ständig tillväxt och ökande inkomstklyftor är en av de 

grundläggande orsakerna till kriser. Fastighetsmarknaden är typexemplet på detta. 

• Det finns insikter om att den globala finansmarknaden utgör ett av de stora hindren för att 

kunna förebygga nya finansiella kriser. 

• Bör det ställas krav på banker att inte ha så stor del av utlåningen säkrad i fastigheter? I 

grunden är fastigheter inte en produktiv investering.  
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Diskussion 

Diskussion Produktföretag 

Är det någon skillnad i möjligheterna för ett företag med cirkulär affärsmodell att få finansiering och 

kräver i så fall en cirkulär affärsmodell mer eller mindre kapital? 

Normalt stabila och lönsamma företag kan pröva cirkulära affärsmodeller, i termer av uthyrning eller 

funktionsförsäljning, i liten skala utan någon speciell extern finansiering. Så snart en 

funktionsförsäljningsmodell ska skalas upp, så är dock samstämmigheten stor bland våra intervjuade 

företag, att det krävs extern finansiering. Vid något läge av hyresintäkternas andel av total 

omsättning (och som kan variera för olika företag beroende på finansiell ställning), så kommer 

likviditeten på kort sikt att behöva förstärkas när intäkterna i större omfattning skjuts på framtiden. 

Det är detta som kallas “likviditetsgapet” i litteraturen. Ju starkare den egna balansräkningen är i 

termer av soliditet och kassa, desto längre kan ett företag klara sig utan finansiell förstärkning. Ju 

snabbare uppskalningen av hyresmodellerna behöver ske, desto mer tillgång till finansiering behövs. 

I företag som i sin ursprungliga modell är cirkulära har företaget anpassats efter modellen vilket 

också innebär att ägarna är helt förankrade i och också har en stor vilja i att arbeta mot en cirkulär 

affärsmodell. Detta gör att det finns ägare och kunder som attraheras av företagets affärsmodell och 

värdegrund. Ett ex. på detta är Houdini. En hållbar inriktning redan från början skapar ett ramverk för 

vad företaget vill och ger också en tidsmässig ram till i vilken takt företaget kan utvecklas. Eftersom 

företaget bryter ny mark med sin affärsmodell är företaget redan från början inställda på att det 

krävs mycket ägarkapital som också är tålmodigt. När sedan kassaflödet kommer på plats är det 

möjligt för företaget att ”lasta över” en del av finansieringen till lån från bank. Ev. har lån från Almi 

kunnat komma ifråga något tidigare än vanligt banklån. 

För befintliga företag som önskar övergå från en linjär affärsmodell till en helt eller delvis cirkulär 

affärsmodell krävs att bolaget har egna reserver och ägare som är villiga att satsa på att pröva en ny 

affärsmodell. Att en bank skulle ta på sig fulla risken i en stor förändring där företaget går från att 

sälja sina produkter till att hyra ut med påföljden att kassaflödet ändras radikalt utan ägarnas 

garantier, är inte så troligt. Ett sätt för företaget att minska risken är att övergå successivt via tex ett 

produktområde/affärsområde, eller eget avknoppat bolag, för att lära sig om konsekvenserna. Ett 

annat alternativ är att tex Almi skulle kunna tillhandahålla ett lån för omställning till en cirkulär 

affärsmodell. Den typ av finansiering som behövs är i första hand förstärkning av rörelsekapitalet. 

Normalt sett ges detta med säkerhet via så kallad företagsinteckning, där kreditgivaren lånar ut 

pengar med omsättningstillgångar, anläggningstillgångar (utom fastigheter) eller finansiella tillgångar 

som säkerhet. Vanliga säkerheter för företagsinteckningar är varulager och aktier. Frågan vid en 

cirkulär affärsmodell är om hyreskontrakt med kunden kan vara en fullgod säkerhet för ett lån, på 

samma sätt som ett varulager vid linjär försäljning.  

För företag som vill skifta från linjär till cirkulär modell krävs troligtvis också andra typer av 

investeringar och finansiering, t ex för ny teknikutveckling, nya maskiner och inventarier etc. I 

praktiken blir den finansieringsdiskussionen en del av en helhetslösning. Denna studie har dock 

fokuserat på rörelsekapitalfinansiering för att täcka det s.k. likviditetsgapet. 

Utveckling av tankarna runt finansiellt värde kontra bruksvärde 

En bil har en livslängd på ca 15 år i dag. Finansieringen är på maximalt 5 år. Detta innebär att t ex en 

bil ekonomiskt behöver skrivas av på 5 år alt. längre men då uppstår frågan om vem som tar risken 
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för värdet på bilens liv mellan år 6–15. Traditionellt har detta helt legat på kunden som köpt och ägt 

bilen. Framöver måste producenten, uthyrningsföretagen alt. att det finns andra egna aktörer på 

andrahandsmarknaden som tar denna risk. Detta är i dag ett av de identifierade största problemet i 

hyresmodellen för bilar. Förhoppningen är att nå den positiva effekten att det finns ett incitament för 

biltillverkarna att producera mera hållbara bilar (t ex med hjälp av så kallad framtidsadaptiv design) 

som kan upprätthålla ett bättre andrahandsvärde så att abonnemangsavgiften kan slås ut på längre 

tid och att månadsavgiften på så sätt kan hållas låg eller lägre. I slutändan är det lönsamheten och 

ekonomiska faktorer som styr val av modell. 

Balansräkningseffekter på lång sikt 

De företag som går över till affärsmodeller som bygger på abonnemang och uthyrning kommer att få 

en ny struktur på sin balansräkning under förutsättning att de själva behåller ägandet. Högre 

lagervärden kommer att byggas upp vilket också kommer att öka kapitalbindningen, åtminstone i det 

korta perspektivet. Ett alternativ är att vi kommer att få se separata uthyrningsbolag inom den 

producerande koncernen eller i helt separata uthyrnings-/leasingföretag. Allt tyder dock på att det 

finns fördelar för de producerande företagen att behålla ägandet och att nyttja återbruk av material 

och detaljer samt att ha kontroll på hur produkten används inklusive att sälja servicetjänster.  

I ett längre perspektiv - i en potentiellt mycket mer cirkulär framtid när de flesta produkter säljs som 

tjänst eller funktion – kan balansräkningseffekterna komma att delvis minska. Detta eftersom det 

företag som initialt behövt binda mer kapital för att sälja sina produkter som tjänst, också kommer 

att hyra i stället för att köpa de anläggningstillgångar de har behov av i sin verksamhet, produktion 

osv. Då minskar alltså kapitalbindningen i stället. Detta kommer att slå olika mycket i olika branscher 

beroende på vilken slutprodukt man tillverkar/tillhandahåller och vilka anläggningar, maskiner och 

inventarier man behöver i sin verksamhet, men troligtvis kommer ett brett genomslag för cirkulära 

affärsmodeller att få effekten att tillgångar flyttas om mellan företag och mellan företag och 

konsumenter. 

En annan tänkbar effekt kan vara en omstuvning av värden – och därmed makt - i samhället. Några få 

kommer att äga, många kommer att nyttja. Detta är i grunden en värderingsfråga. Vad är mest värt, 

att ha tillgång till och att kunna nyttja eller att äga och att därigenom kunna nyttja? För individer och 

företag är detta en prioriteringsfråga men även en finansieringsfråga. För en bank som finansiär kan 

det finnas fog för att tro att privatpersoner kommer att prioritera sitt boende och i framtiden inte 

låna pengar till tex bil och båt. Här finns också en intressant aspekt av vad ett mer centralt ägande av 

produkter betyder för fördelning av förmögenhet och makt i samhället, som är värd att utforska mer.  

Ägarfinansiering ökar till förmån för bankfinansiering 

Bankernas finansiella regelverk gör att kravet på företagens egna kapital kommer att öka. Men, å 

andra sidan är traditionell bankfinansiering bara en av flera finansieringsmöjligheter som företag har 

och som vi under det senaste århundradet vant oss vid att nyttja. Allt tyder på att ägarfinansiering 

kommer att öka och att detta kan ske på många olika sätt och via många olika typer av aktörer. Det 

finns i dag många olika typer av investerare, så som affärsänglar, riskkapitalbolag och fonder, 

investmentbolag m.fl. Det finns också många olika intressen och inriktningar hos investerare. Ett 

exempel på detta är investerare som helt tittar på långsiktig hållbarhet med en stark värdegrund i 

CSR mm. Även bankerna kommer att utveckla sina produkter utanför det traditionella banklånet 

både, för att fortsatt vara part i affärer med nya och befintliga kunder men också för att bidra till 

långsiktig hållbarhet av bankens eget varumärke. Ett exempel på detta är SEB:s nya riskkapitalbolag 

Fairpoint Capital. Kunskapen om cirkulära affärsmodeller behöver öka även hos dessa aktörer. 
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Det offentligas roll 

Nya finansiella och miljömässiga regler är starka påtryckningsmedel till förändring och förändrat 

beteende både hos individer och företag. Vi vet att det kommer mera av detta genom skatteväxling 

och klimatmål mm. Vi vet också att vi måste ändra mycket vad gäller råvaruförbrukning och 

användning av fossila bränslen mm. Vi vill politiskt samtidigt också värna om sysselsättning och 

skatteintäkter. Tiden är en viktig faktor i sammanhanget liksom att stödja innovation och att använda 

ny energisnål teknik mm.  Sverige har ett av Riksdagen antaget mål att uppnå klimatneutralitet till 

2045. Detta kräver investeringar och uthållighet i att pröva nya affärsmodeller. SMF är viktiga för 

lokalsamhället och för sysselsättning mm. Samtidigt vet vi att befintliga mindre företag oftast inte har 

finansiella resurser för större omställningar. Staten har en viktig roll i att underlätta 

omställningsinvesteringar genom att tex stötta positiva val så som att tex ge bidrag till solenergi eller 

att staten skulle kunna bidra med lån för omställning till fördelaktiga villkor. Almi Företagspartner 

eller våra vanliga banker skulle kunna administrera en sådan insats. Omställningen skulle också 

kunna påskyndas av att staten sätter tydliga mål för skiftet till en cirkulär ekonomi, på samma sätt 

som gjorts i andra länder.   

Redovisningsprinciper - att avbilda förlopp över tid 

Vilket mått företaget än väljer i sin redovisning, så får man vara beredd på att de ifrågasätts av andra. 

Kritisk granskning är en del av samtalet mellan företagets olika parter. Det är inte ovanligt att olika 

principer ställs mot varandra. Detta kan tex gälla miljöredovisning eller aktuella marknadsvärden på 

företagets tillgångar. Det viktiga är att bevara kontakten mellan den verklighet som ligger bakom 

siffrorna i redovisningen. Denna ståndpunkt kan sammanfattas som “substance over form”. 

Verksamheten som sådan och dess legitimitet kommer i första hand. Därefter tar man ställning till 

ansvarsförhållanden och om hur verksamheten skall beskrivas för andra, mätas och värderas i 

pengar. (Polesie 1995). Den löpande driften är också utgångspunkten. Det är här företagets bidrag till 

samhället kommer till. Därifrån förs resonemanget vidare till finansieringen, där företagets villkor blir 

synliga i finansiella termer.  När vi reviderar och ändrar affärsmodeller och hur vi ser på värden, finns 

också anledning att se över och revidera redovisningsmässiga principer. 

Dessa principer blir viktiga att förhålla sig till, när balansräkningens olika poster förändras enligt vad 

som beskrivits i denna rapport. 

För fastigheter gäller andra principer och till värdering som man kallar marknadsvärde, en hänvisning 

till tidigare genomförda transaktioner på samma marknad. Marknadsvärdet är inte stabilt och 

fluktuerar efter hur marknaden rör sig i utbud och efterfrågan. Om räntan stiger blir värdet lägre och 

utbetalningarna större, med normalt fallande marknadsvärde. Den tidigare principen om försiktig 

värdering av fastigheter, att värderingen låg stilla, var mer stabil och förutsägbar och inte så 

påverkad av marknadens efterfrågevariationer. 

Finansiella tillgångar i en balansräkning skall bytas mot pengar någon gång. Tillgångarnas värde 

består av vad du betalade för dem eller av vad någon är villig att betala dig för tillgångarna. Detta går 

att läsa av på marknaden i aktiekurser eller obligationskurser– men dessa värden är inte beständiga. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Baserat på vår syntes av alla resultat i projektet (litteraturstudier, intervjuer och workshopar) har vi 

sammanställt fyra listor av rekommendationer: En som vänder sig till företagen som planerar en 

övergång till cirkulära affärsmodeller, en som vänder sig banker och finansinstitut som vill vara en del 

av denna framtida marknad, en som vänder sig till politiska beslutsfattare, och en lista med 

rekommendationer till fortsatt forskning. 

Slutsatser och rekommendationer riktade till de tillverkande företagen (som 

vill gå över till uthyrning/funktionsförsäljning) 

Finansiering är kanske inte det första problem som uppstår när du som tillverkande företag vill gå 

över till att sälja tjänst, men när behovet av flexibel tillgång till lån och kapital uppstår är följande 

aspekter viktiga att tänka och agera på: 

• En finansiär kommer alltid att göra en kreditprövning baserat på en kombination av 

bedömning av risken i affär, säkerheter och person. För dig som företag i behov av kapital 

gäller det att övertyga långivaren om att din affärsmodell är långsiktigt hållbar, inte bara 

miljömässigt och socialt utan också ekonomiskt. Finansiering kommer alltid att vara 

avhängigt ett bra ”business case” med sunda intäktsströmmar. Både prissättning, 

kontraktstider, kostnadskalkylerna för underhåll, reparation och service mm måste tåla 

detaljerad granskning. 

• Erbjudandet måste visa på större nytta för kund, och därmed på potentialen för högre 

lönsamhet än motsvarande linjär modell. Det är alltså viktigt att ta med jämförelsen med den 

existerande linjära modellen i presentationen av affären. Påvisa varför den existerande 

linjära modellen inte är långsiktigt hållbar. 

• När finansiären har svårt att hitta lämpliga benchmarks och jämförelsesiffror (för att din 

modell är ny i branschen), fundera över hur detta kan avhjälpas. Kan man titta utanför 

Sverige? Kan man aktivt ta in sina kunder och deras återbetalningsförmåga i bedömningen? 

• Om dina produkter är lågvärdiga och normalt inte kan tas som säkerhet, hur kan du och 

långivaren hitta en lämplig form för säkerhet? Finns en andrahandsmarknad där ett 

marknadsmässigt restvärde kan hittas? Är det bättre att kontrakt och framtida 

intäktsströmmar ses som säkerhet? Vem kan i så fall ta över kontrakten om verksamheten 

måste likvideras?  

• Eftersom det finns en ökad risk, eller åtminstone en större osäkerhet, för finansiären vid 

finansiering av cirkulära modeller, bedömer vi att det är mycket viktigt för en finansiär att 

veta att även ägarna till företaget tar sin del av risken. Det vill säga att man så mycket som 

möjligt delar på risken. Det betyder att även ägare och styrelser måste förstå de nya 

modellerna och de frågeställningar som uppstår. Potentiellt kan detta också stärka banden 

mellan företag och finansiär, och skapa mer kollaborativa förhållanden än idag. 

• En av de största finansiella utmaningarna med omställningen till cirkulära affärsmodeller är 

att när balansräkningen förändras, ändras också förutsättningarna för viktiga nyckeltal. 

Omsättningstillgångar kan behöva omdefinieras till anläggningstillgångar, rörelsekapitalet 

liksom sysselsatt kapital påverkas, och nyckeltal som avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 

och lageromsättningshastighet behöver omvärderas. I praktiken kan detta innebära att det 

blir mycket svårt att styra företagets båda verksamheter (den linjära och den cirkulära) inom 

ramen för samma ekonomimodell och styrande principer. Detta kan lösas med att man 

lägger den cirkulära verksamheten i ett separat affärsområde eller t o m i ett separat bolag. 
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Slutsatser och rekommendationer riktade till banker och andra finansiärer 

Cirkulär ekonomi är en megatrend som påverkar strukturer, modeller och möjligheter i hela 

ekonomin. Banker och finansiärer måste, liksom andra aktörer i ekonomin, förhålla sig till detta. Ett 

av de mest uppenbara och konkreta exemplen på situationer som kräver nya sätt att arbeta och en 

delvis ny syn på risk, är när det ökade kapitalbehovet vid övergången till cirkulära affärsmodeller 

behöver finansieras m h a lån. Här följer några råd och tips till finansiärer, baserat på insamlade data 

i projektet. 

● Du som finansiär är central för att övergången till cirkulära affärsmodeller ska lyckas! Som 

den som bestämmer över vilka projekt som finansieras, bestämmer du över vilka projekt som 

blir genomförda. Du är en mycket viktig aktör i övergången till ett radikalt mer resurseffektivt 

samhälle. 

● Se den cirkulära resan som en affärsmöjlighet för dig som finansiär! Genom att lära dig mer 

om din kunds verksamhet kan du positionera dig inte bara som finansiär, utan också som 

strategisk rådgivare. Detta ökar dina möjligheter inte bara att ta korrekta kreditbeslut, utan 

också att bredda dina erbjudanden och stärka din affär.  

● Agera långsiktigt! I cirkulära affärsmodeller finns ett inneboende hållbarhetstänk och en 

långsiktighet i intäktsströmmar, som måste spegla av sig också på finansmarknaden och 

tillgång på kapital. Långsiktigt kapital kommer att vara en helt nödvändig del av 

omställningen, både på ägar- och lånefinansieringssidan. 

● Agera som en del av ett affärsekosystem! När det gäller både värderingen av 

återbetalningsförmåga och värderingen av säkerheter behöver du se bredare än vanligt på 

utmaningen. Om du inte med enkelhet kan förstå om kundens prognostiserade intäkter är 

trovärdiga och relevanta - prata med kundens kunder. Om det inte verkar finnas ett enkelt 

sätt att realisera kontraktsvärden vid en ev konkurs - prata med aktörer i liknande branscher, 

leta utanför Sveriges gränser, sätt upp samarbeten med andra finansiärer och försök skapa 

en kunskapsbas om detta. 

● Det kan vara så att det är nödvändigt att ta en något högre (upplevd) risk initialt för att bygga 

den nya kunskap som behövs för att säkra framtida affärer. Det finns en risk också i att ligga 

kvar i befintliga linjära modeller, och i något läge är det en större risk att ligga kvar med 

exponering mot kunder i befintliga modeller än att skifta.  

● Påverka hur du vill att denna nya marknad ska fungera! Samarbeta med andra banker och 

finansaktörer, och agera för de förändringar av regler och policy som du anser behövs för att 

finansieringssituationen ska fungera bra och vara en möjlighet och inte ett hinder för företag 

som vill gå över till cirkulära modeller. Se på risker på ett annat sätt. Som finansiär har du 

samma ansvar att utveckla affärsmodeller som är hållbara och som möter produktföretagen 

och dess kunders krav på hållbarhet. 

Rekommendationer till politiska beslutsfattare 

• Om svenska företag ska kunna skifta till cirkulära modeller och Sverige vara en förebild i 

övergången till en mer cirkulär ekonomi, är tydliga nationella mål ett måste. De nederländska 

bankerna pekar tydligt på de nederländska nationella målen som en viktig drivkraft för deras 

eget agerande. 

• Statliga finansiering i någon form (garantier, omställningslån eller liknande) skulle kunna öka 

på takten i omställningen till mer cirkulära affärsmodeller. Detta skulle kunna ske genom 

exempelvis direktiv till Almi, eller genom garantier via banker.  
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Rekommendationer till fortsatt forskning 

Baserat på resultaten i detta projekt och en större litteraturstudie baserad på sökningar i 

vetenskapliga databaser, rekommenderar vi att fortsatt forskning görs inom följande fem områden: 

Värdering av anläggningstillgångar 

Övergången till PaaS-modeller påverkar balansräkningen, kassaflödet och därmed behovet av 

finansiering. Vad som är mindre klart är detaljerna i balansräkningen, inklusive värdering av 

tillgångar. Redovisningsregler och värderingsstandarder för tillgångar är idag inte inrättade för att 

stödja långlivade tillgångar, som finns kvar på lager under lång tid, kanske årtionden. Enligt gängse 

redovisningsdefinitioner ska poster som finns i lager i mer än ett år betraktas som en 

anläggningstillgång (Atrill & McLaney, 2013). Beslutet om en tillgång är långsiktig eller kortsiktig 

kommer att påverka viktiga KPI:er, såsom kapitalomsättning, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 

och varulageromsättning. Ett annat problem är hur man bedömer restvärdet av tillgångar som finns 

kvar på lager under långa perioder. Skillnaden i termer som nyttjandevärde mot finansiellt värde blir 

viktigt. Vi föreslår därför att mer forskning görs både för att förstå effekterna på redovisningsregler 

och värderingsstandarder för tillgångar, samt fallstudier av företag som arbetar med olika modeller - 

och därmed olika uppsättningar KPI:er - parallellt 

Behov av olika typer av kapital över tid 

Det finns en medvetenhet från både produktföretag och finansiella aktörer att "hållbar verksamhet 

kräver hållbar ekonomi". När mer riskfyllda modeller eller företag behöver finansiering, finns det 

också en förståelse att den mer kostsamma ägarfinansieringen (dvs. eget kapital) blir viktigare 

jämfört med lånefinansiering, åtminstone initialt. Dessa resultat tyder på att det kommer att behövas 

en mer varierad uppsättning kapitalkällor eller typer av finansiering, beroende på var i 

expansionsfasen företaget är, vilken typ av verksamhet (produkter och tjänster) som är involverade 

och vilka säkerheter som är tillgängliga. Dynamiken i dessa förändringar, riskerna och nya möjligheter 

för olika finansiärer, inklusive ägare och styrelser, har inte beskrivits väl och vi föreslår mer fördjupad 

forskning på detta område. 

Finanssektorns processer, verktyg och metoder 

Finansiärer står inför nya utmaningar och möjligheter när kunderna byter till PaaS-modeller. 

Utmaningarna är relaterade till att PaaS utvecklas i nya branscher: Det finns brist på ”benchmark” för 

jämförelse av återbetalningstider eller lönsamhetsnivåer, brist på andrahandsmarknader för 

säkerheter och kanske också behov av nya av säkerheter, till exempel kontrakt. Möjligheterna 

inkluderar kundrelationer baserat på långsiktigt stabilt kassaflöde och möjliga nya kreditprodukter 

för att möjliggöra detta. Vi drar slutsatsen att denna förändring kommer att påverka många delar av 

bankernas och andra finansiärers verksamhet, eftersom deras perspektiv på risk och kreditvärdighet 

måste gå från att vara retroaktivt "tillgångsbaserad" till att bli mer framåtblickande "affärsbaserad". 

Relevant forskning om detta skifte saknas fortfarande. Detta inkluderar effekter på 

finansieringsstrategi, kreditbedömning och riskprocesser samt motsvarande verktyg och metoder. 

Ökad tvärsektoriell kunskap, transparens och samverkan 

Projektets resultat pekar på behovet av mer samarbete mellan produktföretagen och 

finansaktörerna. Detta är också i linje med tidigare litteraturen på cirkulär ekonomi-området, som 

betonar vikten av mer tvärsektoriellt samarbete (t ex EMF, 2012). Bristen på vanliga ”benchmark” 

och säkerheter kräver inte bara uppdaterade risk- och kreditbedömningsprocesser internt i banken 

utan också en ny typ av samarbete mellan bank och kund. Ökad branschkunskap, i form av en 
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djupare förståelse av kundens affärsmodell, intäktsströmmar och till och med kundernas kunder är 

nödvändig, och detta kräver i sin tur större öppenhet mellan aktörerna. Nya dataset samt 

gemensamma värden måste förstås, beskrivas och anpassas. Bankens roll kommer att övergå till en 

mer aktiv och strategisk partner (snarare än bara finansiär). Vi föreslår att dessa gemensamma 

utmaningar och processer undersöks i breda forskningsprojekt som involverar alla relevanta aktörer.  

Integration av cirkulärekonomisk teori i finansiell teori och praktik 

Cirkulär ekonomi har definierats på olika sätt (Kirchherr et al., 2017). Beskrivningarna hänvisar ofta 

till material som strömmar i olika loopar och cykler, och därigenom undviks avfall både materiellt och 

ekonomiskt. EMF (2012) talar om "inre loopar" och "kaskader" som en möjliggörande princip för en 

CE, Bocken et al. (2016) benämner det att "sluta, minska och sakta ned loopar" och begreppet "zero 

waste" nämns som en nyckelprincip (t ex EMF, 2012; Stahel, 2010; Europeiska kommissionen 2018). 

Vår forskning adderar att hållbara affärer behöver matchas av hållbart och uthålligt kapital. Vi anser 

att detta bör få konsekvenser inte bara för hur finanssektorn fungerar på mikro- och meso-nivå, utan 

också på ekonomin som helhet. Vad innebär cirkulära principer, som "minskade och långsamma 

loopar" på makronivå och för (globala) finansiella marknader? Vad betyder det för räntor, snabba 

återbetalningscykler och ständigt ökande lönsamhet och avkastningskrav? Är våra nuvarande 

finansiella system och teorier på makroekonomisk nivå redo att för en CE-logik på mikro- och meso-

nivå? Vi anser att det finns behov av att utveckla dagens CE-teori med ekonomisk teori och praktik på 

makronivå. 
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