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Inledning 

I den här rapporten har vi sammanfattat forskning om hur finansieringsmarknaden ser ut för 

landsbygdsföretagare och vilka problem som företagare möter när de behöver kapital. Vi 

listar även olika finansieringskällor som kan vara relevanta för målgruppen. Listan är inte 

heltäckande, men är tänkt att fungera som inspiration. Vi rekommenderar att du som 

företagare i nästa steg vänder dig till en etablerad rådgivare för att få hjälp med att spetsa till 

den plan som du ska presentera för finansiärer och få hjälp att hitta lämpliga sådana. I slutet 

av rapporten finner du tre inspirerande berättelser om företagare som tänkt utanför boxen 

och lyckats finansiera sina gröna företagsidéer. 

 
Robocrop. Foto: Johan Ascard 

Svårigheter med finansiering – en bristande kapitalmarknad? 

Enligt föreningen Företagarna så upplever 53 % av de företagare som sökt extern finansiering att det är 

svårt att lyckas finansiera investeringsbehovet.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, Tillväxtanalys, visar att små företag och nystartade företag upplever finansiering som mer 

problematisk än andra typer av företag.2 Att kapitalmarknaden inte lyckas finansiera lönsamma 

investeringar kallas ibland för finansieringsgap, eller helt enkelt ett marknadsmisslyckande.  

                                                           
1 Företagarna, 2017, Finansiering för tillväxt och jobb - Företagarnas finansieringsrapport 2017. 
2 2 Tillväxtanalys, PM 2017:04, Loan Guarantee Schemes as a policy instrument for financing entrepreneurial 
businesses. 

https://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2017/finansiering-for-jobb-och-tillvaxt---foretagarnas-finansieringsrapport-2017.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2017-03-29-loan-guarantee-schemes-as-a-policy-instrument-for-financing-entrepreneurial-businesses.html


 

 
 
 

Hälften av bankkontoren på landsbygden har försvunnit 

Sedan början av 1990-talet har ungefär hälften av alla bankkontor lagt ner på landsbygden, det visar en 

avhandling av Mikaela Backman (2013). Även i stadsmiljöer har antalet bankkontor minskat, men inte i 

samma utsträckning som i glesbygd. Det bör tilläggas att det fortfarande finns fler bankkontor per capita i 

glest befolkade kommuner, men avstånden i dessa kommuner är desto längre. I städer finns även en större 

tillgång till annat finansiellt kapital än banklån, så som riskkapital, vilket är mindre tillgängligt på 

landsbygden.3 Tillväxtanalys visar i en jämförelse att bland storstadsbor i arbetsför ålder så är det 0,8 % 

som har längre än en mil till närmsta bankkontor, i de glesast befolkade kommunerna i Sverige har 37,2 % 

av denna grupp längre än en mil till banken.4  

Backmans (2013) forskning visar att närhet till bankkontor har en positiv inverkan på antalet nybildade 

företag, därför är kontorsnedläggningarna ett problem. Längre till bankkontor innebär sämre tillgång till 

investeringskapital. Hur kan det komma sig i en tid då de flesta använder sig av internetbank? Det visade 

sig att god lokalkännedom är en viktig kompetens för att en bankman ska göra en korrekt bedömning av 

företagares affärsplan och återbetalningsförmåga. 

Bristande kunskap hos finansiärer och företagare 

Enligt Tillväxtanalys så kan upplevda finansieringsgap på landsbygder bero på bristande kunskap både från 

företagare och finansiärer. Långa avstånd till rådgivning, universitet och inkubatorer kan förstärka denna 

informationsbrist. Detta kan med andra ord beskrivas som regionala brister i hela det ”finansiella 

ekosystemet”,5 det vill säga de funktioner som finns för att stötta företagare. Även låga fastighetsvärden på 

vissa landsbygder kan utgöra ett hinder som skapar ett särskilt stort finansieringsgap för 

landsbygdsföretagare. Även goda affärsidéer kan då bedömas som för riskfyllda för att banken ska bevilja 

lån, eftersom fastighetsvärdet som företagaren har som tillgång inte utgör tillräcklig säkerhet för lånet. 6  

Offentliga satsningar för bättre kapitalförsörjning 

Bristande finansieringsmöjligheter på landsbygder är ett problem som har adresserats från regeringsnivå. 

Bland annat i satsningar som den geografiskt inriktade riskkapitalfonden Inlandsinnovation och den 

långivande stiftelsen Norrlandsfonden. Mikrofonden är ytterligare ett initiativ, som startats av 

civilsamhällesorganisationer, för att bland annat genom kreditgarantier råda bot på bristande 

finansieringsmöjligheter för idéburna och kooperativa verksamheter.7 Tillväxtanalys rekommenderar att 

staten, via privata finansieringsaktörer, inför ett kreditgarantisystem för samtliga små och medelstora 

företag, eftersom många mindre företag upplever finansieringsbrist som ett problem.8 

Landsbygdskommittén föreslår i sitt slutbetänkande ett utökat uppdrag för ALMI för att förbättra 

kapitalförsörjningen på landsbygden.9  

                                                           
3 Mikaela Backman (2013) Regions, Human Capital and New Firm Formation 
4 Tillväxtanalys 2017/137, s. 22, Företags behov och tillgång till kapital på landsbygder - Redovisning av ett 
regeringsuppdrag. Tillväxtanalys. 

5 Det vill säga hela det finansiella systemet, vilket ofta kategoriseras som: finansiella tjänster, pension och 
försäkringar, samt stödtjänster till finansiell sektor (så som exempelvis värdepappershandel eller förmedlingstjänster). 
För mer om detta se tex Tillväxt Stockholm – det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor (2014), Nasdaq.    
6 Se föregående fotnot. 
7 http://mikrofonden.se/om-mikrofonden/  
8 Tillväxtanalys, PM 2017:04, Loan Guarantee Schemes as a policy instrument for financing entrepreneurial 
businesses. 
9 SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. 

https://www.chamber.se/rapporter/tillvaxt-stockholm-det-finansiella-ekosystemet-som.htm
http://mikrofonden.se/om-mikrofonden/
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2017-03-29-loan-guarantee-schemes-as-a-policy-instrument-for-financing-entrepreneurial-businesses.html


 

 
 
 

Det finns forskning som pekar på att vissa regionalt inriktade, offentliga satsningar på riskkapitalfonder 

inte varit (tillräckligt) framgångsrika.10 Ett skäl till detta kan ha varit att det inte är riskkapital utan 

traditionella lån som efterfrågats. Samt att den upplevda bristen berott på bristande kunskap hos såväl 

företagare som investerare, snarare än bristande utbud av kapital.11 Därför argumenterar Landström 

(2017) i antologin Perspektiv på kapitalförsörjning för att framtida satsningar bör vara långsiktiga och lägga 

större vikt vid lärandet och erfarenhetsutbytet bland olika aktörer.12    

Företagare i land och stad får olika typer av stöd 

Förutom finansiering genom lån eller riskkapital, är såklart bidrag och olika typer av företagsstöd viktiga 

pusselbitar för företagens finansiering. Så hur ser det ut med tillgången till sådana stöd? Enligt rapporten 

Företags behov och tillgång till kapital på landsbygder (Tillväxtanalys 2017/137) så är de offentliga 

investeringsstöden relativt jämt fördelade mellan företag i storstäder, täta kommuner och landsbygder. 

Uppdelat på fler kommuntypskategorier framgår dock att de glesast befolkade kommunernas företag 

mottar mest företagsstöd. Stödet till de mest glest befolkade kommunerna kommer främst från 

Tillväxtverket, vars stöd är utformade just för att gynna utsatta regioner. Typen av investeringsstöd som 

mottas skiljer sig dock mellan kommuntyperna; medan ALMIs stöd fördelas jämnt så får 

landskommunernas företag mer stöd från Jordbruksverket, Norrlandsfonden och Tillväxtverket. 

Stadskommunernas företag får å andra sidan i större utsträckning stöd från Vinnova och de 

näringspolitiska investeringsfonderna.13 I såväl landsbygder som städer går mer företagsstöd till företag 

som drivs av män än till företag som drivs av kvinnor.14  

 

                                                           
10 Roger Svensson (2011) Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering.  
11  Tillväxtanalys 2017/137. 
12 Tillväxtanalys (2017) En antologi om företagens finansiering och statens roll - Perspektiv på kapitalförsörjning, 
Kapitel 6.  
13  Tillväxtanalys 2017/137, s. 45. 
14  Tillväxtanalys 2017/137 

https://nationalekonomi.se/filer/pdf/39-7-rs.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.54ac8ebb15a7e59a2aa2e1f3/1488880352021/Tillvaxtfakta_webb.pdf


 

 
 
 

 
Foto: Birger Lallo, Skandinav bildbyrå. 

Olika vägar till finansiering – en palett av finansieringsformer 

Trots att många företagare upplever finansiering som problematiskt så finns ett stort utbud av olika 

kapitalförsörjningsmöjligheter. Flera forskare pekar på att en ökad kunskap om hela paletten av möjliga 

finansieringsalternativ kan minska företagarens upplevelse av kapitalbrist. Därför går vi här igenom några 

av vägarna till finansiering. Du kan även hitta mer inspiration i LRFs skrift Vägen till finansiering av ditt 

lantbruksföretag (2014). Även Agfo (en del av LRF Media) har en hemsida som kan bidra med inspiration, 

bland annat genom sina kartläggningar av hur innovationssystemet för matproducenter ser ut.15 

Banklån 

Den vanligaste formen av externt kapital som företagare använder för att finansiera investeringar och klara 

likviditeten är traditionella banklån. Det finns olika typer av banker som har olika syften med sin in- och 

utlåning. Enligt svenska bankföreningen fanns år 2016 i Sverige 117 banker.16 Av dessa räknas fyra som 

storbanker (Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank). 47 av bankerna är sparbanker, och det finns 

även 13 ”sparbanker” som ombildats till aktiebolag. Sparbank är i Sverige en associationsform som i likhet 

med stiftelser saknar ägare och drivs utan vinstintresse. De är lokala, platsbundna och har ofta till syfte att 

gynna lokalt närings- och föreningsliv.17  

Det finns två stycken medlemsägda banker som är ekonomiska föreningar. JAK Medlemsbank är den 

största och har fokus på rättvisefrågor, bland annat genom att inte erbjuda sparränta eller vinstutdelning 

                                                           
15 https://agfo.se/agfo-insight/  
16 Svenska bankföreningen (2017), Bankerna i Sverige. 
17 Läs mer om sparbanker här hos Sparbankerna riksförbunds hemsida. 

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vagen-till-finansiering-av-ditt-lantbruksforetag.pdf
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vagen-till-finansiering-av-ditt-lantbruksforetag.pdf
https://agfo.se/agfo-insight/
https://sparbankerna.se/om-sparbankerna


 

 
 
 

till medlemmarna.18 Ekobanken medlemsbank är en transparent bank som ställer ut lån till verksamheter 

som kan visa att de skapar ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.19 Landshypotek bank är 

visserligen ett aktiebolag, men som är helägt av en ekonomisk förening bestående av lånekunder. 

Landshypotek finansierar främst satsningar inom jord- och skogsbruk.20 

Kreditgarantier 

Om företaget saknar tillräckliga säkerheter för lån och inte har möjlighet att gå i borgen (privat eller 

genom en borgensring, där till exempel vänner och bekanta tillsammans garanterar återbetalning av lånet) 

så finns möjlighet att vända sig till en aktör som ställer ut kreditgarantier. I Sverige fanns tidigare 

kreditgarantiföreningar i flera delar av landet. De flesta har nu avvecklats. Den som blev kvar är 

Kreditföreningen Norr som nu bytt namn till Garantia. Genom Garantia borgar företagare för andra 

företagare.21 Vattenfall avsätter numer en del 

av den så kallade bygdepengen från vindkraft 

via Garantia.22 Även Mikrofonden ställer ut 

kreditgarantier, främst till föreningar och den 

sociala ekonomin, men även för 

landsbygdsutveckling. Mikrofonden har 

regionala avdelningar i nio regioner och 

kapitalet kommer från kooperation och 

civilsamhälle.23 Boverket ställer också ut 

kreditgarantier för att underlätta för 

byggherrar att komma igång med 

byggprojekt.24 

Riskkapital och riskvilligt kapital 

Riskkapital är ett samlingsnamn för kapital 

som riskeras vid investeringen, i motsats till 

exempelvis banklån där banken normalt sett 

ställer ut lånet mot att de kan kräva in lånets 

värde. I värsta fall genom tvångsförsäljning 

av en fastighet som använts som säkerhet. 

Riskkapital är inte ett lån utan den som tillför 

kapitaltillskottet blir delägare i företaget. 

Ofta är förhoppningen att företaget ska växa 

snabbt, så att investeraren ska kunna sälja sin andel med god vinst. Det finns privata riskkapitalfonder, till 

exempel Norrsken25 och Ekonord26. Om det är en enskild person som riskar kapital och även bidrar med 

                                                           
18 https://jak.se/ 
19 http://ekobanken.se/  
20 https://www.landshypotek.se/om-landshypotek/  
21 https://www.garantia.se/ 
22 http://www.vindkraftcentrum.se/images/pressmeddelande_vattenfall.pdf  
23 http://mikrofonden.se/regionala-mikrofonder/  
24 https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kreditgaranti/  
25 https://www.norrskenfoundation.org/  
26 http://www.ekonord.se/  

 

Exempel: Riskkapital för gröna näringar 
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https://jak.se/
http://ekobanken.se/
https://www.landshypotek.se/om-landshypotek/
https://www.garantia.se/
http://www.vindkraftcentrum.se/images/pressmeddelande_vattenfall.pdf
http://mikrofonden.se/regionala-mikrofonder/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kreditgaranti/
https://www.norrskenfoundation.org/
http://www.ekonord.se/


 

 
 
 

kunskap (till exempel från eget framgångsrikt företagande) så brukar det kallas affärsängel. Det finns även 

statligt riskkapital så som ALMI Invest.27 

Vissa företagare behöver riskvilligt kapital, men vill inte få in riskkapital genom att sälja delar av företaget 

eftersom de vill ha kvar ägande och kontroll. Det finns även företagare som inte är intresserade av den 

snabba tillväxt som riskkapitalister ofta kräver. En del ser sitt företag som mer av ett ”levebrödsföretag” 

(det vill säga företagande med syfte att klara den egna försörjningen).28 I dessa fall kan andra typer av 

riskvilligt kapital vara aktuellt. I vissa fall är det vänner och familj som ställer upp med riskvilligt kapital 

med förmånliga villkor.  Statliga ALMI ställer ut lån med hög risk, till en högre ränta.29  

Crowdfunding 

Kallas ibland på svenska för gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering. Det sker genom att söka 

förskottsbetalning från intresserade, ofta via internetbaserade system. Företaget marknadsför då en idé, 

projekt eller produkt via en digital plattform där potentiella konsumenter ges möjlighet att donera pengar 

för att hjälpa till att förverkliga det som företaget vill åstadkomma. Ofta erbjuder företaget någon form av 

motprestation för gåvan, till exempel att de som donerat kommer att få de första exemplaren av 

produkten. Det kan vara ett sätt att prova efterfrågan av en produkt.30 Det finns ett stort antal plattformar 

med olika inriktning och som tar olika mycket betalt för sina tjänster. Några av de större plattformarna är 

Kickstarter31, FundedByMe32 och Indiegogo33. 

Närliggande koncept är crowdsourcing, som innebär ett massinsamlande av andra resurser så som exempelvis 

idéer eller kunskap, ett exempel är plattformen Innoventive.34 Crowdequity innebär insamling av kapital 

genom försäljning av andelar av företaget via nätet, till exempel via Pepins.35 

Minska behovet av extern finansiering 

En del i att klara företagets budget är att se över behovet av extern finansiering. Att ställa sig frågan ”Kan 

jag göra detta billigare, med mindre resurser?”. Det kallas ibland bootstrapping när ett företag växer bara 

genom befintliga resurser och utan extern hjälp, bara med de pengar som företaget får in genom 

försäljning.36 Ibland kan sådana processer underlättas genom att företagaren får nyttja lokaler eller andra 

resurser hos ett etablerat företag eller en inkubator.37 Ytterligare sätt är att driva företaget tillsammans med 

flera andra som bidrar gemensamt i kooperativ form. Eller genom att avtala om förskottsbetalning från 

kund, till exempel i form av andelsjordbruk.38 

                                                           
27 Mer om riskkapital, se: Tillväxtanalys, PM 2018:19, Finansiell exit – perspektiv, aktörer, vägar och konsekvenser. 
Mer om riskkapital och stödsystem för gröna näringar se Agfos ekosystemkarta 2017. 
28 Tillväxtanalys, PM 2017:01, Betydelsen av internt uppbyggt kapital för företagens tillväxt och överlevnad. 
29 https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan/  
30 https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/crowdfundning  
31 https://www.kickstarter.com/  
32 https://www.fundedbyme.com/sv/  
33 https://www.indiegogo.com/  
34 https://www.innocentive.com/  
35 https://www.pepins.com/  
36 Small Business Trends, 22 maj 2018, What is bootstrapping? 
37 Se exempelvis: https://www.bizmaker.se/incubator/  
38 Se: http://www.andelsjordbruksverige.se/ 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.347b5cf7166740f99f1698f5/1542359958032/pm%202018_19_Finansiell%20exit.pdf
file://///hssl-srv/home$/Ylva%20Lundkvist/Lokalekonomidagarna%20HSSL/LEK2018/KÄLLA:%20HTTPS:/AGFO.SE/APP/UPLOADS/2018/09/AGFO_EKOSYSTEMKARTAN_SEPT_2018.PDF
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.54ac8ebb15a7e59a2aa2f768/1488898773827/pm_2017_01%20Betydelsen%20av%20internt%20uppbyggt%20kapital%20f%C3%B6r%20f%C3%B6retagens%20tillv%C3%A4xt%20och%20%C3%B6verlevnad.pdf
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan/
https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/crowdfundning
https://www.kickstarter.com/
https://www.fundedbyme.com/sv/
https://www.indiegogo.com/
https://www.innocentive.com/
https://www.pepins.com/
https://smallbiztrends.com/2013/11/what-is-bootstrapping.html
https://www.bizmaker.se/incubator/
http://www.andelsjordbruksverige.se/


 

 
 
 

  

Stöd och bidrag 

Det finns en uppsjö av olika former av 

offentliga stöd och bidrag. Bland de 

statliga verk och myndigheter som utlyser 

projektmedel för landsbygdsföretag är 

Jordbruksverket, Tillväxtverket och 

Vinnova de mest relevanta. Vinnova har 

till exempel årligen en utlysning för 

innovativa startups. De utlyser bidrag i 

två steg, där företaget först kan söka 

300 000 kr och i andra steget 900 000 kr. 

Genom de första tre 

utlysningsomgångarna har 345 av 1 580 

sökande bolag beviljats medel. 39 På 

regional nivå finns bidrag att söka från 

regionen/landstinget, Länsstyrelsen och 

Leader-kontor, bland annat. Även 

Arbetsförmedlingen erbjuder exempelvis 

”starta-eget-bidrag”.40 Det finns även 

stipendier och andra bidrag att söka ifrån privata aktörer och stiftelser.41 

Rådgivning 

En viktig del i att få tag i pengarna som behövs är att bli ”finansieringsmogen” i bankens ögon. De 

bedömer bland annat din affärsplan och likviditetsbudget. Innan du vänder dig till en finansiär kan det 

vara klokt att låta någon som är kunnig och inte tillhör företaget titta på dina dokument och hjälpa dig att 

förbättra dem. Det finns flera aktörer som erbjuder olika typer av rådgivning, bland andra 

Nyföretagarcentrum42, Coompanion43 (för er som driver verksamhet tillsammans), 

Hushållningssällskapen,44 LRF Konsult45 och kommunens näringslivskontor. SLU Holding ger rådgivning 

och hjälper till att hitta finansiering för att utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller 

produkter inom gröna näringar.46 

 

 

 

 

                                                           
39 https://www.vinnova.se/nyheter/2018/05/innovativa-startups-far-stod-av-vinnova/  
40 https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Hitta-jobb/Starta-eget-foretag.html  
41 Exempelvis Global Grant sammanställer svenska fonder och stipendier. 
42 https://www.nyforetagarcentrum.com/  
43 https://coompanion.se/  
44 http://hushallningssallskapet.se/ 
45 https://www.lrfkonsult.se/ 
46 https://www.sluholding.se/  

 

Exempel: Stiftelser med koppling till gröna näringar 

 Stockholm Environment Institute 

 Stordalen foundation 

 Stiftelsen lantbruksforskning 

 Ideon agrofood 

 Lantmännens forskningsstiftelse 

 EAT 

 Axfoundation 

 Electrolux food foundation 

 Swedish nutrition foundation 

 Stipendiefonden fred med jorden 

https://www.vinnova.se/nyheter/2018/05/innovativa-startups-far-stod-av-vinnova/
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https://www.globalgrant.com/
https://www.nyforetagarcentrum.com/
https://coompanion.se/
http://hushallningssallskapet.se/
https://www.lrfkonsult.se/
https://www.sluholding.se/


 

 
 
 

 

Exempel på lyckad finansiering av gröna företag 

Hur har andra företagare gjort för att lyckas starta nya, innovativa företag inom gröna 

näringar? Och hur har de finansierat sina investeringar? Här följer tre goda exempel. 

MinFarm som använt sig av crowdfunding. Andelslamm som minskat behovet av extern 

finansiering genom en variant av andelsjordbruk. Nordish Food som fann riskkapital med bra 

villkor.  

 
Malin Schreiber och Martin Burkett som tillsammans driver ekodynamiska odlingarna på Peterslunds Eko-odling i 

Björnlunda. Fotograf: Phil Jamieson. 

MinFarm crowdfundade fyra miljoner från sina kunder 

Att kunderna är de bästa finansiärerna, är troligen inget man räknar med när man söker 

kapital. Men så var det för företaget MinFarm. 

MinFarm är en digital gårdshandel som via en hemsida kopplar ihop lokala gårdar med slutkonsumenter 

genom att erbjuda matlådor och matkassar med recept. 

-Konsumenterna får ekologiska varor från en lokal gård och producenterna får hjälp med kundkontakter 

och logistik, förtydligar verksamhetsansvarige Carl Tano. 

Företaget grundades 2013 och har verksamhet både i Stockholm och Umeå. Nu är det dags för företaget 

att ta nästa steg. De vill ta fram digitala lösningar som förenklar online-beställningar och öppnar upp för 

att samarbeta med större livsmedelskedjor. 



 

 
 
 

Att utveckla dessa digitala lösningar kräver kapital och företaget har nyligen avslutat en framgångsrik 

crowdfundingkampanj som ska finansiera utvecklingssteget. Det är den tredje kampanjen de genomför. 

Tidigare kampanjer har bland annat finansierat utvecklingen av matkassen. 

Första gången fick de in hela två miljoner kronor. 

-Vi visste inte om det skulle finnas något intresse alls för den här typen av verksamhet, så vi blev verkligen 

överraskade. Det vi såg då och som vi även sett i de senare kampanjerna, är att många satsar pengar för att 

de vill stötta små lokala livsmedelsproducenter, hålla landsbygden levande och att öka möjligheterna att 

kunna köpa svenskproducerad mat, säger Carl. 

Det visade sig också att en framgångsrik crowdfundingkampanj inte krävde ett stort kontaktnät. Det var 

nämligen främst företagets kunder som gick in som investerare. Min farm är ett onoterat aktiebolag och de 

som ville investera erbjöds aktier. 

Sammanlagt har företaget tagit in uppåt fyra miljoner kronor i crowdfundingkampanjer och fått 400 

aktieägare (så kallad crowdequity). De har använt sig av företaget FundedByMe som har ett eget nätverk 

genom det nyhetsbrev de ger ut och hemsidan som de driver. Investerarna får ägarrabatt på företagets 

produkter och i framtiden finns möjlighet till avkastning på aktierna när MinFarm börjar ge vinst. 

-Men folk investerar mer för att stötta än att få avkastning. De investerar av värderingsskäl, det ser vi på 

feedbacken vi får, berättar Carl. 

Intresset för kvartalsrapporter och årsredovisningar är ljummet bland de nya ägarna. Däremot är de 

mycket engagerade på annat sätt. 

-De har produktförslag, idéer om samarbeten och förbättringsförslag för verksamheten. Det är väldigt 

värdefullt att ha en så engagerad kundkrets som vill att vi ska ha en så bra produkt som möjligt, säger Carl 

som berättar att en av gårdarna de samarbetar med också gått in som ägare. 

I övrigt är inte gårdarna aktiva mer än som leverantörer. 



 

 
 
 

 
Odlaren Nisse Gustafsson står ute på ett av sina fält. Fotograf: Tina Stafrén. 

 
Marie Naraine, till vänster, tillsammans med en andelsbonde. Fotograf: Swedish Country Living. 



 

 
 
 

Andelssystemet som finansierar lammuppfödning och det öppna kulturlandskapet 

Marie och David Naraine driver företaget Swedish Country Living där de kombinerar vård av 

naturbetesmarker och föredragshållning med turistverksamhet, småkonferenser och 

lammuppfödning. Det sista i det egna företaget Andelslamm. 

-Vi ser landsbygden som en potentiell turistmagnet och kallar vårt sätt att leva för att vi ”odlar mångfald”, 

säger Marie. 

Markerna var igenvuxna när de köpte gården, men man kunde se spåren av de gamla kulturmarkerna. Det 

gamla öppna kulturlandskapet är viktigt för både Marie och David och för att hålla markerna öppna köpte 

de in en fårbesättning. 

Till en början var fåren bara en kostnad. 

-Men när vi som bonus fick äta det fantastiska smakrika och möra köttet så tänkte vi att det här måste fler 

får uppleva, berättar Marie. 

Både Marie och David var trötta på industriellt producerad mat och det underläge som många små 

familjegårdar befinner sig i. De frågade sig hur man ska få konsumenter att göra ett aktivt val för att stödja 

mindre matproducenter och samtidigt få schysst mat. 

De bestämde sig för ett system där kunden bokar och betalar för ett lamm i förskott på våren, en andel i 

lammbesättningen. På hösten levereras lammet styckat och förpackat efter slakten. 

-Intresset för att köpa en andel är jättestort, över förväntan. Det är framför allt människor i storstan som 

läser och blir intresserade. Det är där som andelslammens marknad finns, konstaterar Marie som hittar 

sina kunder via annonser på Google och Facebook. 

Kunderna som bokar ett lamm kallas för andelsbönder. Det betyder inte att det ställs några krav på dem 

om att arbeta. Men de är välkomna att hälsa på. 

-Vi har en öppen dag under året då man får komma och hälsa på och titta på de nyfödda lammen. 

Andelsbönderna har också möjlighet att komma under sommarsäsongen och hälsa på, säger Marie. 

Marie och David tjänar än så länge inga pengar på uppfödningen. Inkomsten de får täcker bara 

foderkostnaderna och de ser sig inte heller som fårbönder. Men om allt går som de planerar, kan 

andelslammen bli en inkomstkälla i framtiden. 

-Vi tycker att systemet med andelsbönder är så pass bra att vi vill sprida det. Vi tänker oss att gårdar 

överallt i Sverige ska kunna ansluta sig till vårt system och i år ska vi börja marknadsföra det, berättar 

Marie. 

Hittills har de bara informerat om möjligheten på sin hemsida och ändå har tre gårdar anslutit sig. 

Förhoppningsvis blir det fler när marknadsföringen sätter igång. De som ansluter sig betalar en avgift som 

ska täcka marknadsföring och den gemensamma hemsidan, och går tillräckligt många gårdar med, kan det 

bli underlag för en heltidslön till någon som sköter hemsidan med mera. 

Drömmen är att andelssystemet ska finnas i hela Sverige, säger Marie och tar stöd i statistiken. 

Svenskarna äter i genomsnitt 82 kilo kött per år. Av det är 1,9 kilo lamm och av det är bara 500 gram 

svenskt lammkött. Det är klart vi ska ändra på det! 



 

 
 
 

 

Fotograf: Tommy Nilsson 

 

 

 
Philip Axelsson på elektrisk lastcykel. Fotograf: Mireille Lynn Rosas  



 

 
 
 

Medvetet och strategiskt kontaktskapande gav finansiärer med samma värderingar 

Bröderna Fabian och Philip Axelsson driver Nordish Food som serverar närodlad och 

hälsosam lunchmat i säsong till hungriga Göteborgare. 

- Affärsidén är att göra det så enkelt som möjligt för någon som sitter på kontor att äta hållbar och god 

mat. Det ska vara supersmidigt, säger Philip.  

De startade företaget med tanken att gästerna skulle beställa maten via en app och sedan hämta sin färdiga 

mat i brödernas popup restaurang. 

- Vi upptäckte att många ville att vi levererade ut maten, så vi köpte en elektrisk lastcykel förra året och 

märkte att det blev bra business. Det är ju vi som skapat maten som levererar den, och vi kan då också 

berätta om våra samarbetsgårdar och varifrån råvarorna kommer. Det är ett mycket uppskattat mervärde, 

berättar Philip. 

Med de erfarenheterna i bagaget gör de nu om företagskonceptet och lanserar Nordish Market, en digital 

foodcourt. Tanken är densamma, att servera och leverera hälsosam och närodlad lunchmat till kontor. 

Nyheten är att de samarbetar med ett antal restauranger med liknande värderingar och som kompletterar 

brödernas mat. Tillsammans kan de erbjuda en bred meny av hållbar mat.  

För att förverkliga idén krävs en del investeringar. De behöver utveckla sin teknikplattform, och flytta till 

ett större kök där även partnerrestaurangerna ska kunna laga mat.  

Strax före utgången av 2018 var de klara med sin finansieringsrunda där de pratat ihop sig och skrivit 

kontrakt med flera aktörer. 

- Dels satsar vi själva pengar. Dels har vi fått kontakt med ett par familjeägda investmentföretag som går 

in som långsiktiga investerare. De tycker om vår idé och kräver inte inflytande i företaget. Däremot finns 

de tillgängliga för råd och som bollplank, berättar Philip. 

Slutligen så går företaget som ska bygga teknikplattformen in som investerare och det tycker Philip är bra. 

- Det blir bra för oss att skapa ett nära partnerskap, säger han. Vi är en mataktör som fokuserar på att laga 

bra mat och knyta relationer med odlare och matproducenter, men vi är lika mycket ett teknikbolag som 

ska ligga i framkant när det gäller e-handel och logistik, och då är det viktigt att ha alla kompetenser under 

samma tak. 

Nordish food är ett onoterat aktiebolag och investerarna får andelar i företaget. De tog in sin första 

finansiering från en affärsängel förra året. Även han är långsiktig och ställer upp med råd och dåd när de 

efterfrågas.  

-De tidiga finansiärerna är viktiga för företagets fortsatta framtid. De blir referenser och dörröppnare till 

andra personer och deras kontaktnät som kan bli viktiga i framtiden, säger Philip. 

Att ordna bra investerare kräver en del arbete och strategiskt tänk.  

-Det handlar om att bygga relationer och tillit. Förutsättningen för att lyckas är självklart en bra produkt, 

en affärsplan och en budget. Men sedan handlar det om att skapa kontaktytor och bygga relationer, säger 

Philip. 

Man ska vara ute i god tid och tidigt börja prata med intressanta aktörer.  

-Även om man inte behöver pengar nu, utan möjligen om ett par år, så är det viktigt att förbereda. Det 

räcker med att lyfta luren, presentera sig och berätta vad man håller på med. Då skapar man en 

kommunikation och lär känna varandra, vilket man har nytta av när det är dags. Man ska tänka på att 



 

 
 
 

investerarna inte har bråttom, men att man själv kanske har det, när det är dags att söka kapital, säger 

Philip och berättar att bröderna varit noga med att samarbeta med människor de litar på. 

-Våra investerare är liksom vi värderingsstyrda, och ser det här som något viktigt och roligt att vara med 

på. 

 

 

 


