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FÖRORD 
 
Vi vill tacka respondenterna som var vänliga att ta sig tid och delta i 
studien. Vi vill också tacka vår handledare och våra opponenter som hjälpt 
oss under arbetets gång. 
 
Vår förhoppning är att studien ska vara av intresse både för intressenter 
inom universitets gränser men också för en bredare allmänhet. 
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I. INLEDNING 
 

I uppsatsens första kapitel får läsaren en inblick i den problematik som 
behandlas i studien. Kapitlet börjar med bakgrundsfakta till 
undersökningsämnet, fortsätter sedan med en diskussion av detsamma 
för att därefter mynna ut i aktuella frågeställningar och syftet till varför 
studien genomförs. Därefter följer de avgränsningar som gjorts med 
hänsyn till studiens syfte. Inledningen avslutas med en presentation av 
uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 
1. Bakgrund 

 
Samhällsekonomin är starkt beroende av livskraftiga företag för att kunna 
utvecklas. Tillväxten i Sverige i dag förutsätter att alla typer av företag, 
stora som små, har en möjlighet att vara konkurrenskraftiga för att på så 
sätt bidra till den mångfald och utveckling som kännetecknar en 
framgångsrik samhällsekonomi. Det ställs idag stora krav på företags 
förmåga att förnya sig och hävda sig i konkurrensen vilket innebär att det är 
av stor vikt att nya produkter utvecklas och att investeringar görs1. För att 
åstadkomma tillväxt i samhällsekonomin krävs en väl fungerande 
kreditmarknad där pengar kan lånas och lånas ut. En i hög grad utvecklad 
kreditmarknad gynnar inte bara företagare, utan också arbetstagare som 
därmed kan känna sig tryggare på arbetsmarknaden då risken är mindre att 
företaget som de arbetar i kommer att försvinna trots en livsduglig 
verksamhet. 
 
För samhällsekonomins fortsatta framåtskridande är det av stor vikt att alla 
företag får en chans att slå sig in på marknaden och konkurrera på lika 
villkor. Det förutsätter i många fall tillgång till lånat kapital. En stor del av 
de företag som verkar på den svenska marknaden har svårt att finansiera sin 
verksamhet med mycket ägarkapital. Där är kreditmarknaden en stor 
tillgång och i många fall helt avgörande för om företaget ska kunna 
fortsätta med sin verksamhet, eller om verksamheten kan startas upp eller 
inte. Det handlar i dessa fall främst om små och medelstora företag i olika 
företagsformer.2 
                                                           
1 Broomé, P, Elmér, L, Nylén, B (1995) s. 10  
2 Wanke, T (2002-05-30) 



Inledning 
 
 

 
 

2

Småföretag är en stor tillväxtkälla i samhället. Det är möjligt att många av 
dagens småföretag kommer att bli morgondagens världsföretag. En nyligen 
presenterad studie av Företagarnas Riksorganisation visar att det är de 
minsta företagen med 1-19 anställda som är mest betydelsefulla vad det 
gäller tillväxt, produktivitet och sysselsättning.3 Utveckling sker genom att 
människor genomför sina idéer och uppfinner nya affärsidéer. Samhället 
har mycket att vinna både kvalitetsmässigt och utbudsmässigt på att 
människor förändrar och kommer med nytänkande. En undersökning ledd 
av professor Paul Reynolds, vilken kartlägger entreprenörskap i över trettio 
länder, visar att Sverige ligger långt tillbaka i jämförelse med andra länder. 
Då genomsnittet i undersökningen visar en klar trend på ett ökat 
nyföretagande, pekar Sveriges kurva på en stabil nivå på endast fyra 
procent av befolkningen mellan 18 och 64 år som är delaktiga i att starta 
nya företag. Ett av de förslag som professor Reynolds pekar på vad det 
gäller Sveriges möjlighet till att främja entreprenörskapet är att öka 
tillgången till finansiering.4 En viktig roll i detta sammanhang har 
bankerna. 
 
Bankers roll i samhället är till stor del att minska transaktionskostnader. 
Skulle information kunna flöda fritt och inga transaktionskostnader 
existera, behövdes inte bankerna som förmedlare mellan investerare. I 
dagens samhälle där det finns märkbara transaktionskostnader, exempelvis 
sökkostnader, har banken en viktig roll för sammanförande av olika aktörer 
på marknaden.5  
 
Bankerna kom att öka sin betydelse och få sin ställning i affärslivet redan 
under 1890-talet i och med den industriella omvandlingen då företag inte 
längre kunde klara sig med sina egna vinstmedel. Den kreditgivning som 
hade dominerat fram till dess var den från förmögna privatpersoner, 
penningmäklare och handelshus.6 Bankkrisen under 1990-talet orsakades 
av att låntagare inte hade möjlighet att återbetala sina lån, vilket gjorde att 
staten fick gå in med resurser för att rädda bankerna från konkurs. Krisen 
visar på ett starkt behov av reglering av bankernas verksamhet, så att de 
inlånade pengarna inte äventyras. 
 

                                                           
3 Wanke, T (2002-05-30) 
4 Reynolds, P i Nykvist, C (2004-01-30) 
5 Macey, J (1994) s. 13 
6 Schön, L (2001) s. 256 
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Om bankerna lånar ut pengar till mindre kreditvärdiga företag kan 
eventuella finansiella svårigheter i det företaget leda till en kris också för 
banken. Detta skulle i sin tur ha negativa effekter för bankens intressenter 
och för samhället i stort genom att förtroendet för bankverksamhet 
minskar.7 För att bankers inlåningskunder ska kunna känna sig säkra i sin 
placering är det av stor vikt att banken tar ansvar för sin verksamhet. Det 
innebär att de inte bör utsätta sina kunder för en orimlig risk genom att 
erbjuda lån till mindre kreditvärdiga företag.  

 
2. Diskussion av undersökningsämnet 

 
En betydelsefull källa till kredit för företag i allmänhet och för småföretag i 
synnerhet, är bankerna. Både när det gäller att starta upp nya företag och 
även när ny finansiering är nödvändig till den befintliga verksamheten.8 
Bankverksamheten är på ett utförligt och noggrant sätt reglerat i 
Bankrörelselagen (1987:617). I Bankrörelselagen 2 kap 13 § stadgas vissa 
regler för att banken ska få ge kredit till låntagaren. Dels måste låntagaren 
på goda grunder antas kunna återbetala kreditförpliktelsen och dessutom 
ska oftast en betryggande säkerhet ställas för att på så sätt trygga 
återbetalning av lånet. En vanligt förekommande säkerhet från småföretag 
till banken är företagshypotek9. Säkerheten består i att näringsidkaren 
intecknar sin verksamhet och överlämnar ett hypoteksbrev till banken. 
Verksamheten borgar därmed för att låntagaren kan betala tillbaka sin 
skuld. Om näringsidkaren inte kan betala tillbaka lånförbindelsen till 
banken har densamma rätt att få ersättning ur näringsverksamhetens 
egendom.  
 
Den 1 januari 2004  trädde en ny lag om företagsinteckning i kraft i 
Sverige. Den nya Lagen om företagsinteckning skiljer sig från sin 
föregångare, Företagshypotekslagen, på så sätt att den nya inteckningen 
gäller i alla olika poster i näringsidkarens verksamhet, men endast i 55 % 
av verksamhetens egendom. Tidigare gällde säkerheten i den lösa 
egendomen och då i all lös egendom med vissa undantag såsom kontanta 
medel. I och med att den nya Lagen om företagsinteckning trädde i kraft 
ändrades också Förmånsrättslagen. Förmånsrättslagen stadgar den 
utdelningsordning som gäller vid utmätning eller konkurs hos låntagaren. 

                                                           
7 Falkman, H (2002) s. 317 f. 
8 Fitzgerald, D, Peacock, R (1997) s. 5 
9 Hansen, S (2003-05-28) 
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Företagshypotek, numera företagsinteckning, får genom lagändringen en 
sämre förmånsrätt än tidigare vilket innebär att borgenärer som innehar 
denna typ av säkerhet för en låneförbindelse får stå tillbaka för andra 
borgenärers rätt.  
 
Orsaken till lagändringarna är bland annat att de oprioriterade borgenärerna 
tidigare inte fått någon utdelning för sina fordringar i de flesta konkurser. 
Det vill lagstiftaren ändra på genom den nya Förmånsrättslagen. Den nya 
lagstiftningen ska enligt Regeringen också leda till att 
företagsrekonstruktion ska bli ett mer attraktivt alternativ till konkurs för 
ett företags borgenärer. Med de regler som gällde innan lagändringarna 
hade bankerna en bra ställning och hade därigenom ingenting att tjäna på 
att gå med på en rekonstruktion då möjligheten att få betalt vid en konkurs 
var stor. Lagändringarna ska förhoppningsvis också leda till att bankerna 
ingriper i ett tidigare skede då de har mer att tjäna på att konkurs eller 
rekonstruktion sker innan ett olönsamt företag hinner förbruka ännu mer 
kapital. Ytterligare en positiv aspekt på lagändringen är att endast 
livskraftiga företag torde överleva. Det beror på att mer fokus läggs på 
företags återbetalningsförmåga och på företag som på lång sikt har en 
vinstgivande verksamhet, vilket skulle gynna samhället i stort.10    
 
Olika synpunkter har framkommit angående lagändringarnas påverkan på 
småföretag och deras möjlighet till fortlevnad när företagshypotek som 
säkerhet försämras. Många spekulerar i att bankerna blir mindre villiga att 
erbjuda företag krediter och därmed underminerar deras möjlighet till 
expansion eller till och med äventyrar företagens fortlevnad.11  
 
Företagsinteckningar är ett vanligt inslag då småföretag ska låna pengar 
och om förutsättningarna för säkerheten skulle ändras är det viktigt att alla 
aspekter noga har övervägts. Kritiken som riktas mot den nya lagen består 
till stor del av att Regeringens proposition fokuserar för mycket på att 
förbättra situationen för ett företags intressenter vid en obeståndssituation. 
Detta anses ha lett till att kreditförsörjningssidan har kommit i skymundan 
vilket skulle kunna ge allvarliga konsekvenser för småföretag.12 
 
Enligt kritiken mot de ändrade lagarna skulle framför allt små och 
medelstora företag som har varit verksamma i några år bli lidande. Det 

                                                           
10 Regeringens proposition 2002:03:49 s. 93 ff. 
11 Regeringens proposition 2002:03:49 s. 92 
12 Hansen, S (2003-05-28) 
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beror på att det är dessa företag som är mest beroende av företagshypoteket 
som säkerhet. Kritikerna anser också att bankerna får orimliga kostnader 
för den ökade uppföljning och kontroll som blir nödvändig.13 Trots att det 
riktas stark kritik mot lagförslagen är många positivt inställda till den 
grundläggande idén.  
 

”Det är mycket positivt att åtgärder vidtas för att förbättra 
möjligheterna att rädda livskraftiga företag i kris… däremot är det 
oss genuint bekymrande att Regeringen anser att förslaget kan 
genomföras endast om företagshypotekets ställning försämras14.”  
 

Ovanstående resonemang leder oss fram till följande undersökningsfrågor: 
 
•  Vilka är bankers beslutsfaktorer vid kreditgivning till småföretag? 

- Vilken roll spelar ställande av säkerhet för beviljande av en 
kreditansökan hos banken? 

 
•  Hur påverkas småföretags möjlighet till lånefinansiering hos banker av 

den nya Lagen om företagsinteckning och ändringarna i 
Förmånsrättslagen?  

 

3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka bankers syn på kreditgivning till 
småföretag och hur lagändringarna påverkar bankers attityd till 
småföretagen som låntagare.  
 

4. Avgränsningar 
 
Uppsatsen ser endast på kreditgivning till småföretag eftersom det enligt 
debatten är dessa företag som i första hand påverkas av ändringarna i 
Förmånsrättslagen och den nya Lagen om företagsinteckning. Studien har 
vidare valts att koncentreras till bankverksamhet i Karlstad. Orsaken till 
detta är dels tidsskäl och praktiska skäl, men också av den anledningen att 
de olika bankernas respektive verksamhet torde ha samma regler och policy 
i hela landet. Det innebär att Karlstadskontoren kan antas vara 
representativa för studien.  

                                                           
13 Regeringens proposition 2002:03:49 s. 92 ff. 
14 Wigart, A (2003-03-14) s. 1 



Inledning 
 
 

 
 

6

Den andra delfrågan i undersökningsfråga ett syftar på säkerheten som 
fenomen. Därmed ska inte alla säkerhetsformer som finns tillgängliga för 
småföretag vid krediter hos banken belysas. Studien syftar heller inte till att 
belysa bankens interna utlåningskvot som är en påverkande faktor vid 
kreditgivning. 
 

4.1. Definitioner av småföretag 
 

Uppsatsen syftar till att belysa problematiken för småföretag. Det finns ett 
stort antal olika definitioner av vad som karaktäriserar ett småföretag. 
Begreppet kan ha en mängd olika betydelser. En av orsakerna till detta är 
att branscher skiljer sig så mycket åt att en allmän definition skulle kunna 
leda till att vissa branscher inte har några småföretag medan andra 
branscher endast skulle anses ha småföretag. De definitioner som framkom 
under de genomförda intervjuerna på respektive bank har därför valts att 
presenteras. 
 
•  Föreningssparbanken: På Föreningssparbanken definieras ett 

småföretag efter antalet anställda. Ett småföretag har upp till fem 
anställda.  

 
•  Handelsbanken: Här definieras företag efter volym vilket innebär en 

sammanvägning av omsättning och antalet anställda. Det finns inga 
klara gränser. Om ett företag klassificeras som ett småföretag beror på 
vilken bransch företaget verkar i. 

 
•  Nordea: På Nordea definieras småföretag efter hur stora lån företaget 

tar och hur lönsamt företaget är för banken. 
 
•  Värmlands Provinsbank: Värmlands Provinsbank definierar ett 

småföretag som ett företag med en omsättning under fyra till fem 
miljoner kronor per år och med färre antal anställda än fyra till fem 
stycken. 
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5. Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut enligt följande: 
 
 
Kapitel II Här får läsaren en möjlighet att ta del av 

tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. 
 
Kapitel III I de teoretiska utgångspunkterna presenteras 

tidigare studier och relevanta teorier och modeller 
för den kommande analysen. Dessutom beskrivs de 
lagändringar som skett. 

 
Kapitel IV I empirikapitlet presenteras och sammanställs den 

information som insamlades vid intervjutillfällena. 
 
Kapitel V Här analyseras den insamlade empirin med hjälp av 

den referensram som återfinns i kapitel III.  
 
Kapitel VI Det näst sista kapitlet innehåller de slutsatser som 

har framkommit i studien. 
 
Kapitel VII    Uppsatsens sista kapitel innehåller en kritisk 

utvärdering av det tillvägagångssätt som har använts 
i studien och avslutas sedan med förslag till fortsatt 
forskning inom området. 
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II. METOD 
 

I följande kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts i 
studien. Det handlar bland annat om vilken undersökningsansats som 
valts och hur teoretisk och empirisk data har samlats in och bearbetats. 
Kapitlet syftar till att öka tillförlitligheten för studiens resultat och till 
att möjliggöra att studien kan genomföras igen på samma sätt och med 
samma resultat. 

 

 
1. Vår syn på vetenskap 

 
Det vetenskapliga förhållningssätt som forskaren har ska prägla studien 
från början till slut. Två ytterligheter inom vetenskapsteorin är positivism 
och hermeneutik. Det saknar därför mening att argumentera för att vi skulle 
vara antingen positivister eller hermeneutiker. Det kan dock konstateras att 
synen skulle placeras närmare hermeneutiken då avsikten inte är att 
producera en ”sanning” om hur verkligheten ser ut idag inom det valda 
forskningsområdet. I många fall finns det inte någon sanning utan bara 
olika uppfattningar. Vår uppgift handlar inte om att komma fram till några 
fullt ut generella lagar för den kunskap som genereras i uppsatsen, även om 
en viss generaliserbarhet i forskningen eftersträvas. Studien innehåller ett 
stort mått av förståelse och tolkning av människors uppfattningar och syn 
på verkligheten. Den objektiva aspekten är en viktig del i arbetet även om 
objektivitet kan vara svårt att uppnå fullt ut. Det beror på att 
undersökningsområde har valts utifrån våra preferenser och dessutom då 
uppgiften till stor del består i att bearbeta intervjuer vilket är en subjektiv 
upplevelse. 

 
2. Val av undersökningsansats 

 
Valet av undersökningsansats kan ses utifrån två primära synsätt. Först bör 
man bestämma om undersökningen ska genomföras ”på djupet” av ett eller 
flera fall, eller om ett större antal fall ska studeras ”på bredden”. Det andra 
som måste tas i beaktande är om kvalitativa eller kvantitativa data och 
metoder för analys ska användas.15  

                                                           
15 Lekvall, P, Wahlbin, C (2001) s. 209 
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2.1. Undersökningens upplägg 
 
I studien har inte någon av de vanligaste typerna av undersökningar, det vill 
säga fallstudier och tvärsnittsstudier, använts i renodlad form.  I en 
fallstudie analyseras en mindre grupp av fall i detalj utifrån det 
undersökningsämne som är aktuellt i studien.16 Det kan dock vara svårt att 
på ett representativt sätt uttala sig om en större helhet utifrån endast ett 
enskilt fall varför man bör vara försiktig vid arbetet med att dra slutsatser17. 
Tvärsnittsstudier innebär att en större men likväl avgränsad grupp 
undersöks. I denna typ av undersökning väljs ett färre antal variabler ut 
som intressanta för undersökningen.18 Ett litet antal fall, fyra banker, har 
studerats och ett relativt litet antal variabler, det vill säga hur bankerna ser 
på kreditgivning till småföretag och hur lagändringarna har påverkat deras 
attityd till detsamma. Det innebär att studien inte kan kallas för varken 
tvärsnittsstudie eller fallstudie utan i det närmaste en ”normalstudie”.  
 

2.1.1. Urval 
 
Då en forskare inte har någon möjlighet att undersöka hela populationen, 
det vill säga hela den stora avgränsade grupp som den är intresserad av, 
måste ett urval göras som får representera populationen.19 Då avsikten med 
studien är att ta reda på hur banker ser på långivning till småföretag är det 
inte meningsfullt att göra ett slumpmässigt urval. Det skulle kunna leda till 
att endast banker som inte sysslar med utlåning till småföretag skulle fås 
fram, vilket inte skulle hjälpa till att uppfylla studiens syfte. Ett så kallat 
förnuftsurval måste därför göras, vilket innebär att urvalet görs utifrån ett 
antal kriterier som är grundläggande för studien, i detta fall banker som 
lånar ut pengar till småföretag.. De bankkontor som har valts ut för studien 
är belägna i Karlstad. De studerade bankerna är Föreningssparbanken, 
Handelsbanken, Nordea samt Provinsbanken. Anledningen till varför dessa 
banker valdes ut beror till stor del på att kontakter med personer på tre av 
bankerna fanns redan innan studien påbörjades. Den fjärde banken valdes 
ut som ett komplement till de övriga tre för att få en mer uttömmande 
empiri. I och med att den fjärde intervjun inte skiljde sig så mycket från de 
andra, upplevdes en empirisk mättnad. Detta gjorde att det inte var 

                                                           
16 Lekvall, P, Wahlbin, C (2001) s. 215 
17 Ejvegård, R (1996) s. 31 
18 Lekvall, P, Wahlbin, C (2001) s. 209 
19 Lekvall, P, Wahlbin, C (2001) s. 229 
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nödvändigt att göra en totalundersökning för att kunna göra en tillförlitlig 
analys. 
 

2.2. Kvalitativ respektive kvantitativ ansats 
 

Distinktionen mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats kan vara svår 
att göra. Innebörden av de båda uttrycken är ursprungligen hur data 
genereras, bearbetas och analyseras.20 Studien har en kvalitativ ansats. En 
kvalitativt inriktad forskning fokuserar på så kallade mjuka data såsom 
exempelvis analyser genom tolkning av intervjuer21. Analysen i uppsatsen 
präglas inte av matematiska eller statistiska metoder utan bygger på 
tolkning och förståelse av det insamlade materialet. 
 

3. Hur empiri relateras till teori 
 
Teorier bör vara så väl överensstämmande med verkligheten som möjligt. 
Utgångspunkten vid teoribildning är det material som forskaren kan samla 
in från sin empiriska studie. Forskarens arbete består i att relatera empiri 
och teori till varandra på ett eller annat sätt.22 Arbetet kan ske på följande 
sätt. Abduktion kan beskrivas som en kombination av deduktion och 
induktion. Detta sätt att arbeta börjar med ett induktivt inslag genom att ett 
enskilt fall studeras vilket sedan får ligga till grund för en mer generellt 
utvecklad föreställning till en teoribildning. Nästa steg i arbetsprocessen 
kan liknas vid deduktion i den mening att den framtagna teorin testas på 
nya fall från verkligheten i form av undersökningsobjekt. Genom att 
studera den framtagna teorin på andra fall kan den utvecklas för att på så 
sätt bli mer generell och applicerbar på en större del av verkligheten. Det 
finns en uppenbar risk med att använda ett abduktivt arbetssätt. I de flesta 
fall är forskaren influerad och påverkad av tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Detta kan göra att studien inte startas helt förutsättningslöst 
och därmed kan teorier utformas som inte tar hänsyn till alla alternativa 
tolkningar utan blir alltför subjektivt färgad av forskaren själv.23 Bilden 
nedan visar hur empiriska och teoretiska data relateras till varandra i 
uppsatsen. 

                                                           
20 Patel, R, Davidsson, B (2003) s. 14 
21 ibid 
22 Patel, R, Davidsson, B (2003) s. 23 
23 ibid 
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Figur 1: Relation mellan teori och verklighet. 
Källa: Patel, R, Davidsson, B (2003) s. 25,  egen bearbetning                                          
 
Relationen mellan empiri och teori i uppsatsen är närmast abduktiv. 
Utgångspunkten är dock teoretisk. Forskningsarbetet i uppsatsen har först 
utgått från den befintliga teori som har samlats in på det aktuella området. 
Därefter har den insamlade empirin applicerats på de aktuella 
teoribildningarna för att på så sätt analysera den empiriska informationen.  
Detta första steg kan ses som ett deduktivt inslag i forskningsprocessen. De 
insikter som erhållits från analysarbetet har sedan använts för att hitta 
skillnader från de befintliga teoribildningarna. Utifrån bearbetningarna har 
dessa teorier till viss del utvecklas för att bättre passa in på forskningen. 
Denna del kan ses som ett induktivt inslag i arbetsprocessen. 
 

4. Datainsamling 
 
Arbetet inleddes med att skapa förståelse för ämnet där litteratur om 
kreditgivning till företag lästes. För att förstå mer om incitamenten till 
lagändringarna och de problem som kan uppstå, studerades propositionen 
bakom lagförslagen. Genom olika databaser på Linköpings 
universitetsbiblioteks hemsida, såsom Artikelsök och Presstext, erhölls ett 
antal debattartiklar om problemen med lagändringarna och eventuella 
risker för småföretag. Artiklar söktes dessutom på olika organisationers 
hemsidor såsom Svenskt näringsliv och Företagarna.  
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Efter att tillräcklig bakgrundsinformation studerats för att precisera 
studiens frågeställningar, övergick arbetet till att se över vilka projekt som 
tidigare gjorts inom samma forskningsområde. Doktorsavhandlingar och 
andra liknande uppsatser valdes att studeras för att se vilka källor som de 
använt sig av i sina avhandlingar och för att på så sätt få tips på 
referenslitteratur. Referenslitteraturen till uppsatsen samlades dessutom in 
genom fria sökningar i Libris, i den lokala katalogen på Linköpings 
universitetsbibliotek och stadsbibliotek. Många av böckerna fanns att tillgå 
på biblioteken och de som inte fanns att låna där gick att få tag i genom 
fjärrlån. De sökord som användes vid sökning av artiklar och litteratur var 
företagsinteckning, företagshypotek, kreditgivning, säkerheter, 
beslutsfattande, bankmän och också sökorden i kombinationer. Ytterligare 
information angående undersökningsämnet kunde fås av Per-Olof Edberg 
som jobbat med kreditgivning till småföretag på Fryksdalens sparbank i 
Sunne. 
 
Information till den empiriska delen av studien erhölls vid ett antal 
intervjuer på olika banker. För att få så tillförlitlig information som möjligt 
valdes de personer som arbetar med kreditgivning till småföretag på de 
utvalda kontoren ut till intervjuerna. Valet av de kontor som återfinns i 
studien baserades på ett bekvämlighetsurval. I och med de bankkontakter 
som finns i Karlstad genom Per-Olof Edberg föll det sig naturligt att 
genomföra den empiriska delen av uppsatsen på denna ort.  
 

4.1. Intervjuer 
 
Forskningsintervjun är lik en vanlig konversation med den skillnaden att 
den har ett bestämt syfte och struktur. Intervjun kan beskrivas som en 
systematisk form av utfrågning.24 Intervjuer är en flexibel metod för 
datainsamling. Det finns till skillnad från enkäter en stor möjlighet till att 
följa upp svar och idéer. Det är också möjligt att få information genom 
tonfall och mimik vilket inte är fallet vid exempelvis enkäter.25  
 
Intervjuer kan vara till olika grad strukturerade. En fullt ut strukturerad 
intervju kan liknas vid en checklista där det är intervjuaren som fyller i 
svaren som respondenten ger. En ostrukturerad intervju har oftast bara ett 
visst tema och därmed inga klara frågor. En sådan intervju kräver stor 
kunskap om ämnet och intervjuarerfarenhet för att bli genomförd på ett sätt 
                                                           
24 Kvale, S (1997) s. 123 
25 Bell, J (2000) s. 119 
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som ger värdefull information.26 De intervjuer som har genomförts är mer 
strukturerade än ostrukturerade. En intervjuguide har fungerat som 
utgångspunkt under intervjuerna. En intervjuguide kan vara utformad så att 
den visar vilka ämnen som ska tas upp och förslag på eventuella frågor, 
men frågorna bör inte vara helt klara på förhand utan kan anpassas efter 
vad som framkommer under intervjun 27. Den intervjuguide som har 
använts i uppsatsen återfinns i bilaga 1. Det är vid intervjuer vanligast att 
starta med ett antal generella frågor om undersökningsämnet. Efter en 
övergripande inledning av intervjun är det lämpligt att gå in på mer 
preciserade och ingående frågeställningar. En intervju bör avslutas med 
öppna frågor där respondenten får tillfälle att tillägga något som inte 
berörts under intervjun eller utveckla något som sagts.28 Intervjustrukturen 
kan illustreras med hjälp av nedanstående figur: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2: Intervjuns struktur 
 
Strukturen som visas i figuren är något som har försökts eftersträvas vid 
framställningen av intervjuguiden. Under intervjuns gång har övergripande 
frågor lett vidare till ämnesinriktade och sedan ner på djupet inom området 
med specifika frågor. Frågorna har under intervjuns gång pendlat mellan 
ämnesinriktade och specifika för att sedan avslutas på en övergripande och 
neutral nivå. 
 
Intervjuer kan delas in i kvalitativa respektive kvantitativa. I kvantitativa 
intervjuer används ett antal definierade innebörder och utifrån dessa 
innebörder formuleras frågor med på förhand definierade svarsalternativ. 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas istället av att de syftar till att se okända 
eller inte nog kända företeelser. Det är svårt att på förhand veta vilka frågor 

                                                           
26 Bell, J (2000) s. 120 ff. 
27 Kvale, S (1997) s. 121 
28 Patel, R, Davidson, B (2003) s. 73 
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som är viktiga. Frågor och svar anpassas till vad som framkommer under 
intervjun och det är viktigt att följa upp det som sagts. Att intervjuaren och 
respondenten till viss del påverkar varandra under intervjun är oundvikligt. 
De har båda del i det resultat som intervjun ger. Den kvalitativa typen av 
intervju har oftast en låg grad av standardisering där respondenten har 
utrymme att formulera sig fritt.29 Den intervjuform som har använts i 
studien är kvalitativ. Inga klara svarsalternativ förekom, utan öppna frågor 
där respondenterna fick svara mer självständigt. Den formen av intervju var 
mest lämplig då motiverade svar om orsaken till att banker agerar som de 
gör ville fås fram. 
 

4.2. Primära respektive sekundära källor 
 

Primärkällor är sådant material som samlas in under arbetets gång för att 
sedan analyseras. Sekundärdata å andra sidan är en tolkning som någon 
annan gjort vid ett tidigare tillfälle. En källa kan dock ses som primär i ett 
sammanhang och som sekundär i ett annat.30 Primärkällor har i första hand 
använts genom intervjuerna. Ytterligare primärkällor är Förmånsrättslagen, 
Företagshypotekslagen och Lagen om företagsinteckning. En debattartikel 
skulle kunna ses som delvis primär och delvis sekundär. Om det är 
författaren själv som har en åsikt om något skulle detta kunna liknas vid en 
intervju och således vara primärdata. Om författaren däremot återger eller 
analyserar något som någon annan sagt torde det vara sekundärdata. Det 
material som presenteras i kapitlet Teoretiska utgångspunkter är till största 
delen sekundärdata där någon tidigare har genomfört studier och sedan 
sammanställt och analyserat informationen.  

 
4.3. Källkritik 

 
Det är viktigt att använda primärkällan där den finns att tillgå eftersom det 
annars finns risk för missuppfattningar eller feltolkningar på grund av att 
någonting tagits ur sitt sammanhang. Speciellt viktigt är det att se upp med 
propaganda och personligt vinklat material. Det är också önskvärt att 
använda sig av så färskt material som möjligt.31 

 
För att motverka risken för feltolkningar eller fel vid omskrivningar av en 
annan persons text har den ursprungliga källan till informationen i första 

                                                           
29 Renck, B, Starrin, B (1996) s. 53 ff. 
30 Bell, J (2000) s. 94, 61 
31 Ejvegård, R (1996) s. 59 ff. 
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hand studerats. Det torde innebära att materialet därmed blir mer pålitligt. 
Angående frågan om hur nypublicerat materialet i kapitlet Teoretiska 
utgångspunkter är, torde detta i möjligaste mån vara uppfyllt. En del av 
materialet är äldre, men kan ändå vara värdefullt om det fortfarande är 
aktuellt. Kreditgivning är ingen ny företeelse, vilket innebär att även 
böcker som inte är helt färska kan ge en bra bild av forskningsområdet. 
Regeringens proposition till lagändringarna är ett exempel på litteratur som 
kan anses vara propaganda i den mening att den är utformad för att få till 
stånd ett politiskt beslut. Det påverkar dock inte studien då propositionen 
endast har använts för att ge bakgrundsinformation.  
 
Helst ska en utförlig litteraturgenomgång och kritisk granskning ske av 
litteraturen inom ämnesområdet som valts. Det gäller främst för 
doktorsavhandlingar och arbetet är en mycket tidskrävande process.32 
Genom att läsa doktorsavhandlingar har en bild över vad som är bra 
litteratur inom forskningsområdet vuxit fram. Att läsa igenom all litteratur 
inom ämnet hade varit alltför tidskrävande med hänsyn till den tid som 
fanns till förfogande. Det hade kanske dock varit det optimala. 
Förhoppningen är att det valda tillvägagångssättet gjort att lämpligare 
källor hittats än om en egen genomsökning startats.  
 
De teorier som funnits att tillgå angående kreditgivning är i första hand 
amerikanska. Detta skulle kunna leda till problem då amerikanska och 
svenska förhållanden skiljer sig åt. Teorierna har dock funnits relevanta för 
svenska banker och förhoppningen är att uppsatsen bidrar till en ökad 
kunskap om svenska bankers syn på kreditgivning till småföretag.                                   

 

                                                           
32 Bell, J (2000) s. 76 
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III. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för den kommande analysen. Till att börja med 
erbjuds läsaren att ta del av en beskrivning av de lagändringar som har 
skett på företagshypotekets område och därefter följer en presentation 
av relevanta teoribildningar inom kreditgivning. 

 

 

1. Beskrivning av lagändringarna 
 
För att kunna förstå den pågående debatten angående företagshypoteket 
vilken har legat till grund för denna uppsats är det nödvändigt att läsaren är 
väl införstådd i vad lagändringarna har resulterat i. Nedan följer därför en 
kort diskussion av säkerhetens roll vid kreditgivning och därefter en 
beskrivning av de ändringar som är relevanta för uppsatsen. Ambitionen är 
därmed inte att återge den fullständiga lagtexten, utan endast att 
uppmärksamma utvalda ändringar. 

   
1.1. Varför ställs säkerheter vid banklån? 

 
Som tidigare har nämnts i inledningen är det Bankrörelselagen (1987:617) 
som ligger till grund för hur en bank ska hantera relationen till sina kunder. 
Lagen stadgar de regler som en bank är underkastad om den vill bedriva 
kreditverksamhet. Bankrörelselagen 2 kap 13 § 1 st stadgar en grundprincip 
som säger att: 
 

 ”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan 
förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande 
säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får 
dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller 
om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet”. 

 
Den tredje meningen i 2 kap 13 § 1 st visar på att det i vissa fall kan vara 
möjligt att bortse från säkerheter vid kreditgivning, men den fortsatta 
diskussionen i kapitlet handlar om den situationen när säkerhet faktiskt 
erfordras. Av ovanstående stadgande framgår att det i första hand är 
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gäldenärens återbetalningsförmåga som ska granskas, men det ska 
dessutom ställas säkerhet för lånet.  
 
Att det först och främst är återbetalningsförmågan som är det centrala beror 
på att ett företag nästan alltid är mer värt medan det fortfarande är i drift. 
Ett företags realisationsvärde vid försäljning av dess tillgångar är alltid 
svårt att fastställa i förväg, vilket gör att en säkerhets värde kan vara svårt 
att bedöma i förväg.33 Lagen förespråkar därmed att krediter skall ges till 
effektiva och expansionskraftiga företag. Med denna utgångspunkt borde 
krediter beviljas efter bedömning av företagets effektivitet och inte 
beroende på vilka säkerheter som ställs. Säkerheterna har då en 
underordnad betydelse och lån ska beviljas till företag där de inte behöver 
tas i anspråk.34 Det kan dock i många fall vara svårt att bedöma hur 
återbetalningsförmågan hos en kredittagare ser ut i framtiden vilket leder 
till att säkerheten blir en viktig del av riskbedömningen i ett 
kreditgivningsfall35.    
 
Säkerhetens främsta roll är att främja kreditgivning. Genom att som företag 
kunna erbjuda banken en god säkerhet för sin kredit påverkas långivarens 
företräde vid ett eventuellt obestånd och det torde leda till en mer positiv 
inställning till kreditgivning.36 Nedan följer en beskrivning av de ändringar 
som infördes den 1 januari 2004 angående säkerhetsformen 
företagshypotek.  
 

1.2. Företagshypotek har blivit företagsinteckning 
 

Företagshypotek är en vanlig form av säkerhet från små och medelstora 
företag. Syftet med Företagshypotekslagen (1984:649), i fortsättningen 
kallad FHL, var att kunna erbjuda säkerhet för ett lån utan att behöva 
överlämna, tradera, föremålet som ska fungera som säkerhet vilket annars 
är huvudregeln. Företaget behöver sina maskiner och andra tillgångar för 
den dagliga driften och det skulle därför inte vara möjligt att pantsätta 
tillgångarna om säkerhetsformen inte var hypotekarisk. En stor del av 
svenskt näringsliv har nytta av företagshypoteket som säkerhetsform för att 
erhålla bankkredit och det är just produktionstillgångarna i företaget som 
ska bidra till återbetalning av krediten.37 En upplåtelse av företagshypotek 
                                                           
33 Adlercreutz, A (2001) s. 18 
34 Johansson, S-E (1973) s. 152 
35 Millqvist, G (2003) s. 136 
36 Bergström, S, Lennander, G (2001) s. 15 
37 Millqvist, G (2003) s. 162 f. 



Teoretiska utgångspunkter 
 
 

 
 

18

kom enligt FHL 1 kap 2, 3 §§ till stånd genom att näringsidkaren 
(innefattar även den som avser att starta verksamhet) begärde inskrivning 
av verksamheten på ett visst belopp i inskrivningsregistret hos Patent- och 
registreringsverket. Ett bevis därom överlämnades därefter till 
kreditgivaren i form av ett företagshypoteksbrev. 
 
Att inneha säkerhet i form av företagshypotek innebar för en kreditgivare 
att denne hade en säkerhet i ett egendomskollektiv. Det innefattade all den 
lösa egendom som tillhörde näringsidkaren och som dessutom tillhörde den 
intecknade verksamheten, vilket stadgades i FHL 2 kap 1 § 1 st. I 
paragrafens andra stycke fanns vissa undantag från huvudregeln. 
Undantagen innefattade bland annat kassa och banktillgodohavanden, 
egendom som kunde pantsättas genom inteckning (exempelvis fast 
egendom) och dessutom egendom som varken kunde utmätas eller ingå i 
konkurs (gäldenärens beneficium). 
 
I och med att säkerheten var i ett egendomskollektiv och inte i en viss 
individualiserad egendom var säkerheten föremål för förändring. 
Säkerheten kunde sjunka eller öka i värde beroende på vad som vid olika 
tidpunkter ingick i kollektivet. Det innebar en risk för kreditgivaren då 
exempelvis en fordran innefattades av företagshypoteket, medan de influtna 
medlen inte gjorde det. Ytterligare ett problem som kunde uppstå var 
gränsdragningen mellan fastighetspant och företagshypotek. Förenklat kan 
sägas att om fastighetsägaren ägde lokalen vari denne bedrev verksamhet, 
tillhörde maskinerna fastigheten och innefattades därmed i 
fastighetspanten. Om lokalen däremot inte ägdes av näringsidkaren ingick 
maskinerna i företagshypoteket. Det innebar att företagshypoteket kunde 
minska i värde om näringsidkaren köpte en tidigare av honom förhyrd 
lokal.38 Enligt FHL 2 kap 7 § hade dock en borgenär med företagshypotek 
som säkerhet för sin fordran möjlighet att kräva betalning före 
förfallodagen om säkerheten av någon anledning skulle minska väsentligt i 
värde.  
 
Från och med den 1 januari 2004 ersattes FHL av 
Företagsinteckningslagen (2003:528), i fortsättningen kallad FIL. Vissa 
övergångsbestämmelser måste dock beaktas. Äldre inteckningar behandlas 
enligt FHL fram till den 1 januari 2005. Det har genom den nya lagen skett 
vissa skillnader i förhållande till FHL vilka ska belysas nedan. 
 
                                                           
38 Adlercreutz, A (2001) s. 145, 147 
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I och med ikraftträdandet av FIL är det inte bara näringsidkaren som kan 
söka inteckning i verksamheten. Det kan göras av vem som helst, vilket 
framgår av FIL 1 kap 1 §. Anledningen är att inskrivningsmyndigheten ska 
slippa efterforskningar angående sökandens egenskap av näringsidkare och 
istället är det upp till borgenären att kontrollera att säkerheten är värd 
något. På detta sätt kan administrativa kostnader för 
inskrivningsmyndigheten sänkas.39 Trots den nya regeln i FIL 1 kap 1 § 
kan fortfarande endast näringsidkaren upplåta säkerhet i verksamheten 
genom att överlämna företagsinteckningsbrevet, FIL 1 kap 2 §.  
 
Den stora skillnaden mellan FHL och FIL är att säkerhetsformen numera 
innefattar all näringsidkarens egendom dock fortfarande förutom personens 
beneficium. Det innebär att både den fasta och den lösa egendomen 
inklusive kontanta medel ingår och således faller många av de tidigare 
diskuterade gränsdragningsproblemen bort. En fastighetspant är dock en 
mer attraktiv säkerhetsform för långivaren än vad företagshypotek är då en 
fastighet har ett mer bestående värde och dessutom är lättare att värdera i 
förväg40.  

 
1.3. Förmånsrättslagen före och efter den 1 januari 2004 

 

Förmånsrättslagen (1970:979), i fortsättningen kallad FRL, är en 
tvingande lagstiftning vilket innebär att enskilda parter inte kan avtala om 
någon annan förmånsrättsordning. Då en gäldenär inte kan betala sina 
skulder av en eller annan orsak har en borgenär möjlighet att begära 
utmätning av gäldenärens tillgångar genom att begära 
betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller att lämna in en 
konkursansökan hos Tingsrätten. FRL stadgar, i det fall det är fastställt att 
en viss säkerhet är giltig, vilken förmånsrätt den säkerheten har då 
gäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärer. I FRL 2 § framgår 
att en förmånsrätt kan vara antingen särskild eller allmän. En särskild 
förmånsrätt gäller enligt 2 § både vid utmätning och konkurs och i viss 
egendom medan den allmänna förmånsrätten endast gäller vid konkurs men 
i all gäldenärens egendom. FRL 15 § stadgar som huvudregel att särskild 
förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. Först när de 
borgenärer med förmånsrätt har fått utdelning kan det bli aktuellt med 
ersättning till oprioriterade borgenärer, exempelvis leverantörer. 
 
                                                           
39 Millqvist, G (2003) s. 164 
40 Bergström, S, Lennander, G (2001) s. 15 
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Den särskilda rätten innebär en exklusiv rätt för borgenären till egendomen 
och till det värde som är lägst av fordran och värdet på egendomen i sig. 
Den allmänna rätten gäller i den egendom som finns kvar sedan borgenärer 
med särskild förmånsrätt har fått betalt. Till skillnad från vid konkurs då 
alla förmånsrätter ska tas i beaktande, är det vid utmätning endast de 
särskilda rätterna som är relevanta. I annat fall skulle det i princip vara 
omöjligt att som oprioriterad borgenär kunna få betalt genom utmätning.41  
 
I FRLs tidigare lydelse, det vill säga före årsskiftet 2003/2004, var 
företagshypoteket en särskild förmånsrätt enligt 5 § och hade därmed 
företräde både vid utmätning och vid konkurs. I FRLs nuvarande lydelse 
har företagsinteckningen fått en allmän förmånsrätt i 11 § och kan därmed 
inte åberopas vid utmätning. Genom att vara en särskild förmånsrätt gällde 
också företagshypoteket som tidigare har nämnts i viss egendom med de 
gränsdragningsproblem som det innebar. Den nya placeringen som allmän 
förmånsrätt kan därmed ses som en förenkling genom att säkerheten gäller i 
all gäldenärens egendom. I och med att den allmänna förmånsrätten har 
ersatt den särskilda hindrar numera inte företagsinteckning att en annan 
borgenär begär utmätning från egendom som innefattas av 
företagsinteckning. Den möjlighet som innehavaren av säkerheten har att 
förhindra att egendom försvinner och minskar säkerhetens värde är att 
försätta gäldenären i konkurs.42  
 
Ytterligare en väsentlig skillnad mellan FRLs tidigare och nuvarande 
lydelse är hur mycket av den egendom som ingår i 
företagsinteckningsunderlaget som faktiskt innefattas i säkerheten. I FRL 
11 § stadgas att förmånsrätten gäller i 55 % av värdet av den egendom som 
återstår sedan borgenärer med bättre förmånsrätt har fått betalt. Det innebär 
att den eventuella del av en fordran som inte täcks av företagsinteckningen 
vid en konkurs blir en oprioriterad fordran och ska således betalas 
proportionellt med andra oprioriterade fordringar. Så har varit fallet redan 
innan lagändringarna, men den del som inte täcks av säkerheten kan tänkas 
bli större. 
 
Enligt de övergångsbestämmelser som följer till ändringarna i FRL finns 
regler angående säkerhetens status i och med de nya förmånsrättsreglerna 
enligt följande: 

                                                           
41 Millqvist, G (2003) s. 137 f. 
42 Millqvist, G (2003) s. 167 ff. 
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”Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1 januari 
2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga 
säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet och 
ställer gäldenären inte inom en månad efter anmodan 
kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig 
med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga upp den fordran 
för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex 
månader trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa 
eller att uppsägning inte får ske”.  

 
Lydelsen ger banker möjlighet till uppsägning av befintliga lån om 
säkerheten inte längre kan anses vara betryggande. 
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2. Inledning till kreditanalys   
 

De två grundläggande förutsättningarna när det handlar om relationen 
mellan en bank och ett småföretag är den avvägning som måste göras 
mellan risk och avkastning och dessutom de problem som kan uppstå på 
grund av den så kallade ”principal- agent” situationen.43 Figuren nedan 
visar en överblick över relationen mellan banken och småföretaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Utgångspunkter vid kreditgivning från bank till småföretag. 
Källa: Fitzgerald, D, Peacock, R (1997) s. 8, egen bearbetning. 
 

                                                           
43 Fitzgerald, D, Peacock, R (1997) s. 8 
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2.1. Avvägning mellan risk och avkastning 
 
Banker har, liksom de flesta andra företag, ett vinstintresse. En del av 
verksamheten som genererar bankens intäkter är att låna ut pengar till 
privatpersoner och företag. Affärsidén bygger på att banken har erfarenhet 
och stora resurser till sitt förfogande, vilket gör att de är bättre än de flesta 
andra placerare på att bedöma kreditrisk. Om en kredit ska beviljas eller 
inte beror på relationen mellan riskexponeringen för banken och den 
beräknade avkastningen för krediten.44 
 
Den största risken som en bankverksamhet utsätts för och måste hantera är 
kreditrisken45. Kreditrisk är den möjligheten att en låntagare inte kan betala 
tillbaka sitt lån till banken enligt överenskommelsen. När en långivare, 
såsom en bank, ska bedöma om ett lån ska beviljas eller inte måste risken 
för att återbetalning inte sker uppskattas. Processen kallas för kreditanalys. 
Det handlar då både om att se tillbaka på hur kunden har skött sig tidigare 
och dessutom om att prognostisera framtiden. Eftersom lånet ska 
återbetalas i framtiden är det sistnämnda ett mycket viktigt steg.46 
 
Banker, liksom andra företag, vill gardera sig mot att en eventuell förlust 
uppstår. Att banken i största möjliga utsträckning skyddar sig mot 
kundförluster är också samhällsekonomiskt motiverat eftersom insatta 
pengar skyddas. Risken för att en förlust skall uppstå kan delas in i två 
delar:47 
 

I) Att företaget som lånat pengar inte kan infria sina förpliktelser i 
form av att betala ränta och göra amorteringar på lånet. 

II) Att säkerheter som ställs inte räcker till för att täcka 
fordringsbeloppet. 

 
Detta innebär att riskbedömningen delas in i två olika moment. Det första 
momentet är att bedöma sannolikheten för att företaget inte kan betala 
såsom de har förpliktat sig att göra. Bedömningen ser till hur likvid och 
solvent verksamheten är. Den andra bedömningen genomförs för att se 
vilken förlust banken skulle drabbas av till följd av otillräcklig säkerhet vid 
en konkurs hos gäldenären. Ovanstående resonemang innebär att om någon 

                                                           
44 Funered, U.E (1994) s. 25, 45 f. 
45 Sinkey, J.F (2002) s. 305 
46 Reed, E.W, Gill, E.K  (1989) s. 216 f. 
47 Johansson, S-E (1973) s. 153 f. 
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av de båda sannolikheterna är lika med noll finns det ingen risk. Att 
sannolikheten för att företaget inte kan betala sina amorteringar och räntor 
skulle vara lika med noll torde inte vara aktuellt. Det går aldrig att vara 
säker på vad framtiden kommer att innebära.48 

 
2.2. ”Principal-agent” problematiken 

 
När det handlar om att hantera kreditrisk är det betydelsefullt att försöka 
överbrygga de problem som uppstår mellan låntagare (agent) och långivare 
(principal) och som är hänförligt till det faktum att de båda 
informationsmässigt befinner sig på olika nivåer. För att kunna säkerställa 
sin egen överlevnad liksom sina intressenters är det viktigt att banken 
utreder och övervakar potentiella och existerande kunders verksamheter.49  
 
Teorin omkring så kallade ”agency”- problem är hänförlig till den 
kontraktsmässiga relationen mellan de båda parterna. Problemen uppstår på 
grund av att parterna i relationen omöjligt kan övervaka och observera 
varandras aktiviteter hela tiden. Dessutom av det faktum att 
kontraktsutformning är en mycket tids- och kostnadskrävande process. 
Svårigheter kan uppstå av tre olika orsaker:50 
 
•  ”Moral hazards” 
•  ”Adverse selection” 
•  Asymmetrisk information 
 
”Moral hazards” uppstår i det fall att låntagaren inte fullgör sina åtaganden 
som från början var överenskommet, eller att denne helt enkelt ändrar sitt 
beteende under låneförbindelsens gång. ”Adverse selection” handlar om det 
faktum att banken väljer fel typ av kund så att sammansättningen av kunder 
med olika risknivåer inte blir optimal. Svårigheterna kring asymmetrisk 
information är att långivaren som har rollen av utomstående inte kan få full 
inblick i låntagarens verksamhet utan dennes tillåtelse. Kreditanalysen har 
för avsikt att reducera gapet mellan långivarens och låntagarens 
information genom att utöka den transparens som är önskvärt dem 
emellan.51 
 

                                                           
48 Johansson, S-E (1973) s. 154 f.  
49 Sinkey, J.F (2002) s. 307 f. 
50 ibid 
51 ibid 
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Problemet kan ses som förekomsten av dold information och dolda 
handlingar från låntagarens sida. Långivaren är i ett sämre läge då alla 
handlingar inte kan kontrolleras och kundens interna information inte heller 
finns tillgänglig. Banken som långivare måste ofta fatta beslut utan att ha 
fullständig information. Låntagaren skaffar sig ett övertag genom att inte 
framställa informationen på ett ärligt sätt eller att misslyckas med att ta 
fram tillförlitlig information i rätt tid. Det är viktigt att banken noga går 
igenom låneansökningar för att undvika problem med ”adverse 
selection”.52  
 
Det är också av största vikt att banken övervakar redan befintliga lån för att 
på ett tidigt stadium upptäcka förändrade beteenden hos låntagaren 
(motverka ”moral hazards”) och dessutom för att kunna spåra information 
som inte är tillförlitlig. Det är dock låntagare som medvetet bidrar till detta 
som är svårast att kontrollera.53 
 

2.2.1. ”Fel” vid kreditgivning 
 
Banken måste vara mycket noga med vem som beviljas kredit. Det finns 
två typer av fel som kan uppstå vid initial långivning från bankens sida. 
Typ-1 fel handlar om att en låneförbindelse godkänds till ett företag som 
efter ett tag inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden. För många av 
den sortens fel kan försätta banken i konkurs. Ett typ-2 fel handlar om att 
banken nekar kredit till en kund som skulle betala tillbaka lånet och 
fullgöra alla sina åtaganden. Den senare typen av fel vid kreditgivning kan 
skada bankens goda rykte för att ersättas av ett rykte om sig att vara snål 
och petig mot sina kunder. En effektiv kredithantering kännetecknas av att 
banktjänstemannen beviljar kredit till överlevande företag och avslår 
ansökningar från företag som senare går i konkurs.54  
 
Banken måste sedan, i det fall att en låneansökan godkänds, övervaka 
låneförbindelsen. Även här kan fel uppstå vilka kallas typ-3 respektive typ-
4 fel. I och med uppföljningen kan banken ingripa och förhindra en 
konkurs eller avsluta samarbetet för att undvika en kreditförlust. Avslutar 
banken ett samarbete med vad som visar sig vara ett livsdugligt företag 
uppstår ett typ-3 fel. Behåller banken en kredit som sedan slutar i en förlust 
uppstår ett typ-4 fel. En mer restriktiv kreditbedömning leder till en ökad 

                                                           
52 Sinkey, J.F (2002) s. 307 f. 
53 ibid 
54 Sinkey, J.F (2002) s. 313 f. 
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risk för förlorat samarbete, det vill säga typ-1 och typ-3 fel. Å andra sidan 
ger en större acceptans risk för kreditförluster, det vill säga typ-2 och typ-4 
fel. I och med problemen med informationsasymmetri kan det vara svårt att 
uppnå en effektiv kredithantering. 55   

 

 
 

                                                           
55 Svensson, K, Ulvenblad, P-O (1994) s. 9 
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3. Hantering av kreditrisk 
 

Kreditgivningsmodeller visar vilka faktorer och egenskaper hos 
kredittagaren som påverkar beslutet om lånet ska godkännas eller inte och 
dessutom hur villkoren för låneförbindelsen kommer att se ut. Beroende på 
olika faktorer hos en kreditsökande kan sannolikheten för att betalning av 
räntor och amorteringar sker som planerat bedömas.  

 
3.1. Fem C för kreditbedömning 

 
Många faktorer spelar in när en låneansökan ska bedömas. En tidig modell 
inom kreditgivning utgår från tre C:n som analysfaktorer för att se hur 
kreditvärdig en lånsökande är. Den tidigare modellen ansåg att det var 
dessa tre aspekter som en låntagare bör uppfylla för att vara lämplig att 
godkännas för ett lån.  
 
De tre C:na står för Capital (kapital), Capacity (kapacitet) och Character 
(karaktär). Kapital syftar till att se vilka tillgångar som kredittagaren har 
och vad de är värda. Kapacitet ser till den lånsökandes förmåga att betala 
tillbaka sina förpliktelser, vilket innebär en utvärdering av den ekonomiska 
situationen. Banken ser här till hur den planerade verksamheten bedöms 
klara sig i konkurrensen och hur lönsam den kan antas bli. Om 
verksamheten redan finns bedömer banken företaget som det ser ut vid 
ansökningstidpunkten och hur det kan antas se ut i framtiden. Karaktär 
slutligen handlar om låntagarens personlighet och hur väl han klarar av att 
inge förtroende och vara en god samarbetspartner.56 
 
Det har successivt utvecklats andra bedömningskriterier som anses vara 
viktiga och som också kan kallas för något som börjar på C. Numera har de 
tre C:na utökats till att vara fem. När det handlar om företag som lånekund 
är också relationen mellan banken och kunden, erbjudna säkerheter och 
dessutom externa faktorer såsom ekonomiska och konkurrensmässiga 
förhållanden viktiga faktorer att ta hänsyn till. De fem C:na för bedömning 
av kreditvärdighet och av risken för uteblivna betalningar är följande:57 
 
•  Capital (nettotillgångar det vill säga T-S) 
•  Capacity (kassaflöde) 
•  Character (ärlighet, etiskt rykte) 
                                                           
56 Murray, R.F (1959) s. 74 
57 Sinkey, J.F (2002) s. 306 
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•  Collateral (säkerheter) 
•  Conditions (sårbarhet inför ekonomiska fluktuationer) 
 
Collateral syftar till att se vilka säkerheter som den lånsökande kan ställa. 
Om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka som planerat, kan 
banken tillgodogöra sig värdet av säkerheten istället.58 Att den lånsökande 
ställer säkerhet är en positiv signal som visar att denne tror på 
verksamheten, vilket minskar bankens osäkerhet rörande kunden59.  
 
Conditions handlar om en uppskattning av låntagarens känslighet inför 
påverkande faktorer i dennes omvärld och ska således skydda banken mot 
kreditförluster. Tanken är att prognoser angående låntagarens framtida 
finansiella status ska genomföras.60  
 
En lite annorlunda syn, i förhållande till den ovanstående, på de fem C:na 
presenteras av Reed och Gill. I det stora hela har de en liknande innebörd 
som ovanstående analysfaktorer, men vissa skillnader kan urskiljas enligt 
följande:61 
 
•  Capacity (kapacitet, förmåga) 
•  Character (karaktär) 
•  Ability to create income (förmåga att generera intäkter) 
•  Ownership of assets (ägda tillgångar) 
•  Economic conditions (ekonomiska förhållanden) 
 
Följande stycken fram till 3.1.1. är hänförliga till Reed och Gill (1989) om 
inget annat anges. Capacity handlar här om att bankerna inte bara är 
intresserade av ett företags förmåga att återbetala lånet utan också av den 
legala möjligheten för låntagaren. När det handlar om ett företag är det 
viktigt att undersöka sökandens rätt att ingå avtal för företagets räkning, det 
vill säga teckna dess firma. I många fall, och då främst när det är frågan om 
småföretag, vill banken inte godkänna en låneförbindelse om inte andra 
kreditgivare går undan för bankens rätt vid en eventuell likvidation av den 
lånsökandes verksamhet. Genom en sådan process kan banken försäkra sig 
om att få betalt (utan hänsyn till säkerheter). 
 

                                                           
58 Sinkey, J.F (2002) s. 325 
59 Storey, D.J (1994) s. 209 f. 
60 Sinkey, J.F (2002) s. 325 
61 Reed, E.W, Gill, E.K (1989) s. 216 ff. 
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Faktorn character innebär inte bara viljan att betala tillbaka lånet utan även 
viljan att genomföra alla skyldigheter inom ramen för kontraktet. God 
karaktär är svårt att utvärdera, men en person som har det brukar 
kännetecknas av ärlighet, integritet, flitighet och moral. Det är självklart 
inte nödvändigt att ha alla dessa kvaliteter för att vilja betala tillbaka ett 
lån. Bedömningen av en persons karaktär är oftast mycket subjektiv och 
kan i många fall inte stödjas på fakta. 
 
Förtroendet är en betydelsefull komponent vid kreditbeslut. Att inge 
förtroende kan därför vara en avgörande faktor till att få kredit beviljad. 
Det visar på den subjektivitet som finns vid bedömning av en sökande. Det 
är heller inte bara information som låntagaren själv lämnar som är viktig 
utan också information som samlas in från andra aktörer i sökandens 
omvärld, såsom revisionsbolag. Ofta har banken kontakt med revisorer och 
dess firmor sedan tidigare och deras syn på den kreditsökande kan vara 
nödvändigt att ta del av.62 Det är dock viktigt att skapa sig en egen bild av 
företaget då det annars finns risk för att en snedvriden bild av företaget 
framställs där olika intressenter påverkar varandra. Ett företag som går bra 
kan i vissa fall få ett så bra rykte att de negativa signaler som faktiskt sänds 
ut ignoreras.63 
 
Då lånet förhoppningsvis ska kunna betalas tillbaka med hjälp av framtida 
överskott är det viktigt att granska låntagarens förmåga att generera intäkt. 
Låntagarens kapacitet att uppnå tillräckligt stora belopp undersöks. När det 
gäller ett företag är vinstgenerering en fråga om alla de faktorer som 
påverkar försäljningsvolym, priser och kostnader. Exempel på faktorer som 
påverkar är företagets läge, kvalitet på produkter eller tjänster, hur effektiv 
annonsering man har, hur konkurrensen ser ut, moralen hos de anställda, 
tillgänglighet av och kostnad för råmaterial samt ledningens kvaliteter. 
Många kreditgivare anser att det är ledningens kvaliteter och karaktär som 
är det avgörande för om lånet beviljas eller inte.  
 
Faktorn ägda tillgångar är mycket lik de två punkterna ”capital” och 
”collateral” i de fem C:na som presenterades ovan. För att kunna vara 
konkurrenskraftig på marknaden krävs moderna maskiner och annan 
utrustning. Mängden och kvaliteten på ett företags tillgångar speglar hur 
förståndig och till vilken resurs ledningen är för företaget. Tillgångar 
fungerar också i de flesta fall som säkerhet för lånet och reducerar därmed 
                                                           
62 Murray, R.F (1959) s. 74 ff. 
63 Funered, U.E (1994) s. 47 
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risken för detsamma. Trots detta vill banken oftast att lånet ska kunna 
betalas tillbaka genom intjänade pengar. 
 
Ekonomiska faktorer är sådant som i allra högsta grad påverkar låntagarens 
möjlighet till att återbetala lånet. Varken låntagaren eller långivaren har 
dock någon möjlighet att påverka dem. Det handlar här om olika faktorer i 
företagets omgivande miljö. Det är viktigt för handläggaren på banken att 
genomföra framtidsbaserade prognoser. Ekonomin utsätts för svängningar 
både på kort och på lång sikt och samma förändring kan påverka olika 
industrier på olika sätt. Banken bör därför ha god kännedom om den 
bransch som låntagaren befinner sig i.  
 

3.1.1. Faktorerna är olika betydelsefulla 
 
Alla punkter är viktiga, men den som påverkar minst är säkerheten. Ett lån 
godkänds tack vare att det finns goda grunder för att lånet kan betalas 
tillbaka enligt överenskommelsen inte att tillgångar i form av säkerheter 
ska behöva realiseras. Kan låntagaren ställa en värdefull säkerhet för den 
givna krediten påverkar det dock synen på återbetalningsförmågan 
positivt64. Eftersom varje kreditsituation är unik kan en faktor vara viktigast 
vid ett tillfälle och en annan vid ett annat tillfälle. Om man ser till all 
kreditgivning är dock karaktären hos låntagaren den faktor som är mest 
betydelsefull.65 
 
Faktorerna har till viss del ett inbördes förhållande med hänsyn till hur 
viktiga de är i en kreditbedömningssutuation. Ett mycket viktigt underlag 
för ett kreditbeslut bör vara möjligheten för företagets verksamhet att 
fullgöra sina förpliktelser gentemot banken. En källa som ger betydelsefull 
information om företagets ekonomiska situation är redovisningsmaterial 
som den lånsökande presenterar. Räkenskapsmaterial kan ofta tillmätas en 
större betydelse om de granskats av någon i egenskap av revisor. Icke 
granskat material kan annars lätt bli för optimistiskt då det presenteras i 
syftet att erhålla kredit.66 När en bankanställd går igenom de finansiella 
rapporter som erhålls från kredittagaren ska han kunna se om det finns 
några indikationer på att företaget går sämre än väntat. Det är också en 

                                                           
64 Svedin, J i Funered, U.E (1994) s. 45 f.  
65 Reed, E.W, Gill, E.K (1989) s. 221 
66 Murray, R.F (1959) s. 77 f. 
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fördel att rapporterna har granskats så att de kan anses vara relevanta för 
bedömningen.67  
 

3.1.2. Att låna ut eller inte 
 

Den kreditanalys som genomförs av en bank karaktäriseras av ett försök att 
fastställa relationen mellan låntagarens karaktäristiska drag, både 
finansiella och icke finansiella, och den förväntade sannolikheten att lånet 
kommer att betalas tillbaka. Denna process pågår från det att en 
låneansökan granskas till dess att lånet har betalats tillbaka. Relationen 
mellan dessa variabler kan ställas upp på följande sätt:68 
 

d = d[I(C), CF, NW, G] 
 

d = sannolikheten att lånet inte betalas tillbaka 
I = informationskvalitet (i tid och sanningsenlighet i informationsflödet) 
C = karaktär 
I(C) = informationskvalitet är en funktion av låntagarens karaktär 
CF = nivå på och stabilitet av kassaflöde 
NW = realt nettovärde på tillgångar 
G = säkerhet 
 
Alla de ingående variablerna är dessutom en funktion av externa faktorer 
(ECY), det vill säga förhållanden i omvärlden, vilket gör att ekvationen får 
ett nytt utseende enligt följande:69 
 

d = d{ I[C(ECY)], CF(ECY), NW(ECY), G(ECY)}  
 
Om någon av de ingående variablernas tillförlitlighet skulle sjunka, 
ökar sannolikheten för att låneförbindelsen inte kommer att 
genomföras på det överenskomna sättet. 
 

3.2. Modell för kreditgivningsbeslut 
 

Förutom de faktorer som diskuteras i föregående avsnitt finns några 
ytterligare aspekter som bör tas i beaktande för att kunna göra tillräckligt 
relevanta finansiella bedömningar. En aspekt vid kreditbedömningen är 

                                                           
67 Murray, R.F (1959) s. 85 
68 Sinkey, J.F (2002) s. 310 
69 Sinkey, J.F (2002) s. 313 
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vilket syfte lånet har. Det handlar om att ta reda på anledningen till att 
företaget är i behov av att låna pengar. Det är viktigt att få en bild av 
företagets intentioner för banklånet. Frågan har stor betydelse för den risk 
som ett företag tar i sin verksamhet. Om exempelvis en övertrassering av 
ett företags checkkredit används till att köpa inventarier ökar företagets risk 
då en kort skuld finansierar anläggningstillgångar vilka kan vara svåra att 
realisera.70  
 
Ytterligare en aspekt av låneförbindelsen är hur syftet stämmer överens 
med det belopp som företaget vill låna. Svaret på den frågan beror mycket 
på hur företagets förväntade kassaflöde ser ut framöver. En aspekt som 
redan tidigare har diskuterats är företagets förmåga eller skicklighet. En 
kompetent ledning är ett mycket viktigt element för banken att försäkra sig 
om. Det ska dock påpekas att ett företags skicklighet inte bara beror på 
chefer och personal på ledningsnivå utan på hela företagets personal.71  
 
Bankens andel av det lånsökande företagets totala skulder är en annan 
faktor som kan vara bra att beakta innan en låneansökan godkänds. Det är 
viktigt att se till att banken inte tar en onödigt stor del av företagets 
finansiella risk. Ägarna bör ta en större del av finansieringen än banken, det 
vill säga eget kapital bör vara större än skulderna. När lånet har godkänts 
behövs en viss kontroll över företaget. Arbetet underlättas av företagets 
bokföring/redovisning, men det årliga bokslutet är inte tillräckligt för att 
åstadkomma god kontroll. Banken bör kräva regelbundna oredigerade 
budgetar, balansräkningar etcetera. Så är oftast fallet vid stora lån och där 
banken har en stor del av företagets finansiering.72  
 
Nedan följer en modell av de faktorer som sammanfattningsvis kan anses 
påverka långivaren vid en bedömning av låntagarens lämplighet som 
kreditkund. 

                                                           
70 Egginton, D.A (1982) s. 179 ff. 
71 ibid 
72 ibid 
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Figur 4: Påverkande faktorer hos låntagaren vid kreditgivning 
 
Ovanstående bild visar vilka faktorer eller egenskaper hos en kreditkund 
som påverkar banken vid en beslutssituation om kredit ska beviljas eller 
inte. I följande avsnitt 3.3 presenteras ytterligare element som är 
betydelsefulla för ett beslut i banken och faktorerna är hänförliga till 
bankens egen verksamhet.  
 

3.3. Beslutsprocessen vid kreditgivning 
 
Det är inte bara egenskaper hos den lånsökande som påverkar hur ett 
kreditgivningsbeslut faller ut utan dessutom handläggaren på banken. Vem 
i en bank som fattar beslutet om kreditgivning beror bland annat på lånets 
storlek. Befogenheten att godkänna en låneansökan skiftar ofta mellan 
olika nivåer i företaget. På en viss nivå kan de anställda själva fatta beslut 
medan större lånesummor kräver att högre instanser kopplas in. Hur de 
anställda på olika nivåer skall handla och vilka befogenheter de har styrs 
oftast från ledningen och kommuniceras nedåt i organisationen.73 
 
Kreditgivning är en beslutsprocess där kontakten mellan låntagare och 
långivare och även erfarenheter från tidigare kreditförbindelser spelar en 
stor roll. Kontakten dem emellan har betydelse för om lån beviljas och för 
hur det fortsatta samarbetet ser ut. Det är därför svårt att se kreditgivning 
                                                           
73 Altman, E.I (1985) s. 477 ff. 
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som en objektiv företeelse. Det är oftast en subjektiv process där 
långivarens personliga åsikter lyser igenom. Beslutsprocessen syftar till att 
bedöma om den eventuella låntagaren är kreditvärdig eller inte. Processen 
består enligt Murray av tre steg:74 
 
1) Att samla information om låntagaren. 
2) Att tolka och bedöma informationen. 
3) Att komma fram till ett beslut om kredit skall ges eller inte.  
 
I processen vägs både subjektiva uppfattningar hos kreditgivaren och fakta 
som har samlats in samman. Kreditgivaren kan också utöka sin kunskap 
genom att tala med företagets kunder, leverantörer och eventuellt andra 
banker för att ta del av deras syn på kunden. Att ta beslut om att ge kredit 
eller inte är en del av bankens kärnverksamhet. Det är viktigt att skapa sig 
en riktig bild av personen och företaget då en missbedömning kan ge 
farliga konsekvenser för bankens verksamhet och intressenter.75  
 
Altman ser beslutsprocessen som en ingående del i en låneprocess. 
Låneprocessen är då indelad i fem steg:76  
 
1) En person eller ett företag ansöker om ett lån hos banken.  
2) En kreditbedömning av den lånsökande görs för att fungera som 

beslutsunderlag.  
3) I nästa steg tas ett beslut om låneansökan ska godkännas eller inte och 

hur lånet skall struktureras.  
4) Efter att lånevillkoren är klara genomförs en intern granskning och 

genomgång av krediten.  
5) Det sista momentet är att låntagaren återbetalar lånet. 
 
Det är viktigt för kunden att inse att beslutsprocessen inte slutar då lånet är 
återbetalt. Under den tid som relationen varar samlar banken information 
och kunskap om kunden som ligger till grund för framtida kreditbeslut. Det 
är därför av stor vikt för kredittagaren att inte missköta sig utan istället 
försöka skapa en bra relation som ger nytta även i framtiden.77 
 
 

                                                           
74 Murray, R.F (1959) s. 74 ff. 
75 ibid 
76 Altman, E.I (1985) s. 475 ff. 
77 ibid 
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3.4. Kreditgivning till småföretag 
 
Småföretag skiljer sig från stora företag på olika sätt vilket påverkar 
kreditgivningen till dem. En skillnad är att det finns en stor 
informationsasymmetri mellan småföretag och deras banker. 
Företagsledaren har mer information om hur verksamheten presterar än vad 
banken har. Större företag har inte samma informationsövertag då de 
granskas av oberoende analytiker och informationen sedan sprids till ett 
stort antal intressenter. Informationsasymmetrin innebär en osäkerhet för 
banken och leder till en större försiktighet vid kreditgivning till mindre 
företag.78  
 
I och med att det kan vara svårt och dyrt för banken att erhålla tillförlitlig 
information från ett litet företag blir den lånsökandes karaktär (ett av de 
fem C:na) desto viktigare att ta hänsyn till vid bedömning av vem som ska 
få kredit och vem som inte anses vara lämplig. Då en stor del av 
småföretagen har färre än fem anställda är också den finansiella situationen 
för ägaren eller ägarna personligen ett viktigt alternativ till företagets 
livsduglighet vid en bedömning av kreditvärdighet för företaget. I dylika 
småföretag är oftast ägarens ekonomiska situation direkt kopplad till 
företagets dito.79 

 

 
 

                                                           
78 Storey, D.J (1994) s. 205  
79 Sinkey, J.F (2002) s. 397 
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IV. EMPIRISKA RESULTAT 
 

I det kommande kapitlet redovisas de empiriska resultaten som erhölls 
vid intervjutillfällena. Resultaten för de olika bankerna presenteras var 
för sig för att underlätta förståelsen för läsaren och för att på ett tydligt 
sätt framhålla vad som framkom på de olika bankkontoren. Den 
intervjuguide som användes vid intervjuerna återfinns i bilaga 1. 

 

   

1. Föreningssparbanken 
 

Intervjun på Föreningssparbanken i Karlstad genomfördes den 24 mars 
2004 med Mats Rudqvist som har arbetat med företagsärenden i snart 20 år 
i banken. Mats arbetsuppgifter på kontoret är att vara kundansvarig mot 
medelstora företag, men arbetar också med småföretag. Han hjälper dels till 
med uppstart men han hjälper också till med företag som är verksamma och 
som vill växa sig större. På Föreningssparbanken är det antalsmässigt 
ganska många utlåningsärenden som sker till småföretag, men i procent av 
bankens utlånade kapital är det en relativt liten del. Det beror främst på att 
småföretag inte har så stort kapitalbehov, det handlar ofta om relativt små 
inköp såsom en bil, maskiner eller datorer. 
 

1.1. Informationsasymmetri 
 

Föreningssparbanken är väl medveten om att kunden ofta har ett 
informationsmässigt övertag när det gäller företagets lönsamhet och 
affärsidéns bärkraft. Det handlar om människor som verkligen vill få ett lån 
i banken.  
 

”Jag har nog aldrig sett en kund som kommer och ska starta upp 
ett företag som tar fram en budget som visar att det ska gå med 
förlust. Det har ju aldrig hänt.” 

 
Trots att det finns en medvetenhet i banken vad det gäller 
informationsasymmetrin kan det skapa stora problem. Enligt Mats är 
realiteten den att efter två år är 15-20 % av alla nystartade företag borta 
från marknaden. I och med att det är människor som vill låna pengar i 
banken och det är människor som gör bedömningen om kunden är en 
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lämplig låntagare eller inte är det stor risk för att den mänskliga faktorn 
påverkar utfallet. Den person som handlägger lånet kan få både positiva 
och negativa känslor angående den som är lånekund. Det handlar mycket 
om personkemi. För att undvika en alltför subjektiv bedömning, har 
Föreningssparbanken som policy att inga beslut fattas av en enskild 
tjänsteman. Alla beslut angående lån till företag fattas av en lånedelegation 
där affärsidén bedöms från olika håll. Den kundansvariga träffar kunden 
och gör en bedömning av hur han tycker att kunden uppför sig under 
samtalet när budgeten diskuteras. En viktig aspekt är då om det tydligt 
framgår att det är den lånsökande som har gjort budgeten själv eller om det 
bara är en ”skrivbordsbudget” framställd av en konsult.  
 
Mats tycker att det är skönt att det inte bara är han själv som fattar ett 
beslut om beviljande av kredit. Det skulle annars få inverkan på 
kreditbeslutet om kunden känner handläggaren sedan tidigare vilket inte är 
någon önskvärd effekt. En lånedelegation kan göra en helt annan 
bedömning av kunden och hans företag än vad som framgick vid det första 
mötet. Den kundansvariga gör en helhetsbedömning medan delegationen 
endast tittar på siffermaterialet och gör en djupdykning i affärsidén. De har 
aldrig träffat kunden vilket gör att bedömningen blir lite mer objektiv och 
inte påverkad av känslor.  
 
Vid problem att bedöma om företaget ska beviljas kredit eller inte kan det 
hända att någon på högre nivå i företaget vill träffa kunden för att få 
ytterligare en syn på kreditbeslutet. En kund kan oftast ny teknik inom en 
viss bransch bättre än handläggaren på banken och då är det viktigt att inte 
bli rädd utan att ta hjälp av analytiker som finns tillgängliga på banken. De 
kan genomföra mer grundliga branschanalyser och analyser av en kunds 
affärsidé. Detta för att den som kommer och söker lån ska få en riktig 
bedömning. 
 

”Man är ju farligt ute som bank om man säger nej bara för att man 
inte fullt ut förstår affärsidén.”     

 
1.2. Viktiga faktorer vid kreditgivning 

 
Det som är a och o vid kreditgivning på Föreningssparbanken är personen i 
fråga som ska låna pengarna. Det kan då exempelvis handla om hans 
utbildning, vilken bransch företaget ska verka i, eller verkar i och om han 
har tidigare erfarenheter så att han vet vad den innebär. Varje bransch har 
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sina hot och möjligheter och de kan vara viktiga att vara medveten om. Det 
som i första hand bedöms vid ett kreditbeslut är återbetalningsförmågan, att 
det finns en grund för verksamheten och att företaget kan tjäna så mycket 
pengar att lån och amorteringar kan betalas tillbaka. Dessutom ska andra 
typer av kostnader kunna hanteras. Det är viktigt att banken kan känna sig 
trygg i att företagets affärsidé håller. Föreningssparbanken vill trycka på att 
det är återbetalningsförmågan som är det centrala vid ett kreditbeslut.  
 
Ytterligare en viktig del i en lånebevillning är att den kreditsökande har 
gjort en budget. Det är också angeläget att budgeten stäms av med en 
revisor eller en annan rådgivare. Det är lite skillnad mellan ett nystartat 
företag och ett redan befintligt dito. Vid ett nybildat företag blir budgeten 
mer eller mindre en kvalificerad gissning då inget utfall finns att jämföra 
med. När det handlar om kreditgivning till ett redan verksamt företag som 
vill ta steget att anställa mer personal eller utöka maskinparken blir det 
lättare i och med att det finns historik att titta på. Det finns tidigare 
budgetar och utfall att granska och det finns med säkerhet en marknad för 
affärsidén. Mats vill dock poängtera att varje företag är unikt, att det sker 
en dialog med kunden i varje enskilt fall och att det är mycket svårt att 
generalisera.  
 
På frågan om några beslutsfaktorer är viktigare än några andra är svaret att 
det är många saker som vägs samman till ett beslut. Det är bland annat 
kunden och den bransch som företaget ska verka i som vägs samman till ett 
beslut. Branschen blir viktig i och med att det finns många branscher som 
är överetablerade idag med ett mycket hårt konkurrenstryck. Som exempel 
nämndes klädboutiquer och pizzerior som kan vara mycket svåra att få att 
gå runt. Det är svårt att slåss mot de stora klädföretagen då de gör stora 
inköp och på så sätt får bättre villkor, i pizzeriafallet handlar det mest om 
att det redan finns så många att konkurrera med. Det finns dock många som 
tjänar bra med pengar på dessa två typer av verksamheter, det gäller bara 
att vara tillräckligt nischad. Bara för att en bransch har ett hårt 
konkurrenstryck säger banken inte nej till lån direkt. Föreningssparbanken 
är dock tuffare vid en sådan kreditbedömning. Bedömningen av vilka lån 
som beviljas genomförs på lokal nivå då det är på den nivån i 
organisationen den största kompetensen finns angående olika branscher. 
Erfarenhet av branschen och ett brett kontaktnät är två mycket viktiga delar 
i ett beviljat lån.  
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”Jag vill påstå att i de allra flesta fall om man vill starta upp en 
verksamhet så ska man ha någon koppling till den här branschen, 
att man har varit anställd och vet hur det fungerar bakom disken.” 

 
En av hörnpelarna i Föreningssparbankens process för lånebevillning är hur 
kundens kontaktnät ser ut, vilka han eller hon har som rådgivare. Det 
handlar då om exempelvis företagets styrelse och/eller ledning. Det är inte 
så vanligt att ett småföretag har en officiell extern styrelse som finns i 
större bolag, men en inofficiell dito kan mycket väl finnas. Det innebär att 
företagsledaren kanske har någon bekant som är duktig på marknadsföring 
som han stämmer av med, någon med ekonomisk kunskap och kanske 
ytterligare en som har någon form av tillverkningsbaserad kunskap. På så 
sätt kan ett nätverk av olika personer som kan vara till hjälp för bolaget 
skapas. 
 
Den enskilda personens privatekonomi anses vara en viktig del för 
Föreningssparbankens kreditgivning till småföretag. De tittar på historiken, 
det vill säga hur den här personen har skött sig som privatkund tidigare. 
Om en privatperson har misskött sig och har betalningsanmärkningar och 
dålig ekonomi, är det vanligt att det blir samma sak i ett eventuellt bolag 
som startas av personen i fråga. Vid ett kreditbeslut tas alltid en 
kreditupplysning på den lånsökande för att se hur den ekonomiska 
situationen ser ut. Mats ger ett exempel på när det kan vara tveksamt om en 
låneansökan bör beviljas till ett nystartat företag. 
 

”Om en person är högt skuldsatt privat och ska starta upp ett 
aktiebolag och han eller hon har ett boende som är väldigt dyrt då 
tvingas han eller hon ta ut ganska stor lön ur bolaget från början 
för att klara sina privata åtaganden och det ligger ju lite grann i 
riskzonen då eftersom man vet att i nystartade företag så tar det ju 
X lång tid att generera intäkter.”   

 
1.2.1. Varifrån hämtas informationen? 

 
Den viktigaste källan till information angående den lånsökande och 
företaget är företagaren själv. Det finns mindre bra exempel där en person 
som vill starta ett företag har varit hos konsulter och dessa har gjort 
affärsplan, budget och marknadsföringsplan. Produkten blir därmed inte 
något som företagaren/entreprenören står för själv utan endast något som 
konsulterna har skrivit ihop. Det viktigaste blir därför vilken drivkraft och 
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affärsidé som personen som vill starta företaget har själv. Det räcker dock 
inte med en bra affärsidé, utan den måste naturligtvis kompletteras med en 
budget, en likviditetsplan där det framgår att pengarna räcker till de 
kostnader som företaget drar på sig.  
 
Föreningssparbanken hämtar inte in information från exempelvis den 
lånsökandes leverantörer. Det beror till största delen på att det omöjliggörs 
av banksekretessen. Banksekretessen innebär att ingen har rätt att få veta 
vem som är kund i banken och det innebär att en bank inte kan ringa till en 
leverantör. Mats menar att om han skulle ringa till en leverantör och fråga 
om kunden betalar i tid, kan det misstolkas från leverantörens sida att 
banken känner en oro inför den aktuella kunden. Det kan i sin tur leda till 
att leverantören tror att det är en dålig kund och vill avsluta samarbetet med 
denne. Det blir en annan sak om godkännande ges från företagets sida.  
 

1.3. Kreditbedömningsprocessen 
 

Kreditbedömningsprocessen på Föreningssparbanken börjar med en första 
träff där handläggaren träffar personen ifråga och han får berätta lite om 
hur han har tänkt. Därefter blir det oftast någon form av hemläxa där 
kreditkunden får skriva ner sin affärsidé, hur han har tänkt driva 
verksamheten. Banken vill också gärna se kundens visioner, det vill säga 
hur han ser de närmaste tre eller fem åren. Därefter tas en budget fram 
kanske tillsammans med en rådgivare, exempelvis revisorn, som ska sätta 
siffror på den tidigare i ord framtagna planen. Något som uppmuntras på 
Föreningssparbanken är att företagaren tar kontakt med 
Nyföretagarcentrum vilket är en organisation som hjälper nystartade 
företag med råd och administrativ hjälp. Organisationen ses som ett 
bollplank för unga företagare som kanske är duktiga hantverkare, men som 
inte har den teoretiska bakgrunden med att exempelvis göra budgetar.  
 
Det är också möjligt att finansieringen delas mellan banken och exempelvis 
Almi, som är ett statligt stöd till nyföretagande. Föreningssparbanken 
samarbetar med andra aktörer på kreditgivningsmarknaden för att gynna 
kunderna så mycket som möjligt. Samarbete med andra banker 
förekommer dock inte. När det handlar om små och medelstora företag vill 
banken ha helheten så att insyn i hela företaget med kassaflöden och annat 
kan uppnås. Varje kund och affärsidé är unik och att det gäller att hitta en 
lösning som passar för just den aktuella situationen.  
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Föreningssparbankens vision är att vara nära kunden och att kunden ska se 
banken som en samarbetspartner, inte som ett hot. Detta uppnås genom ett 
nära samarbete och dessutom genom att tillsammans med revisorn och 
kundens styrelse kunna hjälpa till om något skulle gå snett i företaget för att 
få det på rätt spår igen. Situationen kan liknas vid en båtfärd. 
 

”Det som är viktigt det är väl ungefär som man säger med en båt. 
Så länge en båt är i rörelse så kan man alltid styra den om, att 
hitta lösningar, men har båten gått på grund och man är fast då är 
det inte mycket att göra.”  
 

1.4. Säkerhetens roll vid kreditgivning 
 

Säkerhetens betydelse för en beviljad kredit är sekundär. Det är 
återbetalningsförmågan som är det absolut viktigaste vid kreditgivning till 
företag.  
 

”Säkerheten är ju en bit, men det är absolut så att det är kundens 
återbetalningsförmåga som är det viktigaste och i det ligger de här 
hörnstenarna med affärsidén och vilken bransch man har och 
vilken erfarenhet man har… det viktigaste i vår bedömning det är 
ju kundens återbetalningsförmåga. Det skulle vara fel om ni t.ex. 
hade en affärsidé som vi känner att den här kommer inte att hålla, 
men vi lånar ut pengar ändå för att era föräldrar pantsätter 
fastigheter som de har privat.” 

 
Säkerhetens roll blir olika betydelsefull i olika bolagsformer. Ett aktiebolag 
måste enligt lag ha ett aktiekapital om minst 100 000 kronor för att få 
bildas, vilket kan ses som en säkerhet. Oftast måste dock, beroende på hur 
stor krediten är, någon extra form av säkerhet ställas, men återigen betonas 
återbetalningsförmågan. Det är ur Föreningssparbankens synvinkel mycket 
viktigt att en relativt stor egen insats finns i bolaget när det handlar om ett 
aktiebolag. För nystartade bolag tar det ofta en tid innan företaget börjar 
tjäna pengar och då är det viktigt att det finns en rejäl egen insats som kan 
fungera som en riskbuffert. Det är oftast mer kostsamt än vad företagaren 
tidigare trott.  
 
Säkerheten kan i vissa fall bli avgörande för om en kredit beviljas eller inte. 
En egen insats visar på hur mycket en företagare är villig att satsa själv. En 
företagare som vill låna 10 miljoner kronor av banken och som har tänkt 
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sig att satsa 100 000 kronor själv ger en mycket skev balans mellan eget 
och främmande kapital. Det blir en mycket liten risk för kunden och 
dessutom behövs det bara en liten förlust för att bolaget ska anses vara på 
obestånd med ett så litet aktiekapital som snart är förbrukat. Därför vill 
man på Föreningssparbanken gärna se en god balans mellan eget och 
främmande kapital.  
 
Enligt Mats är i 90 % av fallen, då ett företag som har ställt 
företagshypotek som säkerhet och företaget är på obestånd, 
företagshypoteket inte så mycket värt som tidigare har beräknats. Även om 
det är ett teoretiskt högt värde på hypoteket har det i många fall lågt värde 
vid en konkurs eller en obeståndssituation. Det är i många fall så att 
företaget under lång tid har gått dåligt, mycket fasta kostnader som ska 
betalas och varulagret har ofta minskats kraftigt då det som är säljbart ofta 
har sålts. Det leder till att kundfordringarna också blir mindre. Företaget 
som har haft dålig lönsamhet och dålig likviditet har kanske inte haft 
samma underhåll på sin maskinpark som hade varit önskvärt vilket sänker 
värdet på objekten. De pengar som har kommit in i kassan har kanske redan 
försvunnit ut igen.  
 

1.5. Lagändringarna angående företagshypotek 
 

På Föreningssparbanken använder alla företag säkerhetsformen 
företagshypotek för ett banklån, både stora och små. Enligt Mats är det 
kundfordringar, som är den största biten, varulager och maskiner och 
inventarier som ingår i säkerheten.  
 
Den nya Lagen om företagsinteckning och ändringarna i Förmånsrättslagen 
kommer att slå hårt för småföretagandet. Den säkerhet som banken tidigare 
haft via företagshypotek har i princip halverats. Förutom en bedömning av 
återbetalningsförmågan hos kunden genomförs på Föreningssparbanken en 
riskbedömning angående risken för ett eventuellt obestånd. Det är då 
affärsidén, kassaflöde, budget med mera bedöms. Förutom den 
riskbedömningen görs sedan också en riskbedömning som kallas risk vid 
obestånd. Den bedömningen handlar om att se på vilka säkerheter som 
finns vid ett förestående obestånd och vad dessa kan tänkas vara värda. Den 
nya Förmånsrättslagen innebär att bankens säkerhetsmassa blir mycket 
sämre vid ett obestånd, vilket innebär svårigheter för nystartade företag att 
erhålla kredit. 
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Det är viktigt för banken att vara kreativ och försöka komma på andra 
lösningar på finansiering för småföretag som kan hjälpa dem att starta upp 
en verksamhet. Småföretag är betydelsefulla för att skapa den tillväxt som 
alla vill ha i samhället och då gäller det att skapa rätt förutsättningar. Det 
kommer att bli vanligare med direkt pantsättning av objekt i företaget så att 
banken kan ha större kontroll över att säkerhetens värde bibehålls. I ett 
företagshypotek är hela maskinparken pantsatt vilket gör att kunden har full 
förfoganderätt över maskinerna och kan därmed byta ut dem hur som helst. 
Det gör att företagshypoteket kan vara olika mycket värt vid olika tillfällen 
och det bidrar till osäkerheten för banken. Genom en direkt pantsättning 
har banken en form av äganderätt i maskinen vilket gör att företagaren inte 
kan förfoga över den hur som helst utan bankens godkännande. Det bidrar 
till att höja värdet på säkerheten.  
 
Föreningssparbanken ser en möjlighet till att företagsrekonstruktion kan bli 
ett vanligare alternativ till konkurs eller liknande då ett företag har en stark 
affärsidé och obeståndet kanske beror på något som företaget själv inte har 
kontroll över. Det kan handla om företag som har växt ihjäl sig genom att 
ha expanderat för snabbt, eller att en stor kundfordran inte blir betald på 
grund av kundens konkurs. I ett sådant fall kan det uppstå 
dominokonkurser. I sådana situationer kan det bli mer förhandlingar mellan 
banken och företagaren, men det är svårt att veta då det fortfarande är en 
mycket ny frågeställning. Bankerna kommer också att bli mer engagerade 
och ingripa tidigare så att den egendom som finns i bolagen inte förbrukas. 
Säkerheterna kan komma att bli mindre viktiga. Förhoppningen är att ha en 
dialog för att kunna hitta lösningar på eventuella problem som kan uppstå i 
företaget. 
 
Föreningssparbanken är osäker på om den kommer att ta mindre säkerheter 
vid kreditgivning efter årsskiftet. Det viktigaste är företagarens 
återbetalningsförmåga och risken är att det kommer bli svårare för 
nystartade företag att få lånefinansiering via banken. Det kan dock ge ett 
positivt intryck om kunden själv tecknar borgen. 
 

”En som har en affärsidé kanske får räkna med en större 
startsträcka, kanske får starta upp i någorlunda mindre kostym … 
det är ju inget självändamål att exempelvis ta in den här 
företagarens föräldrar och farmor och mormor som kan gå i 
borgen, det är inte tanken utan det är återbetalningsförmågan. 
Men en borgen av entreprenören det är ju en kvittens på att man 
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utöver blod, svett och tårar i en tuff arbetsinsats även är villig att 
visa att man med ekonomiska medel tror på den här affärsidén.” 

 
När det gäller de lån som beviljades innan årsskiftet sker en noga 
genomgång av alla Föreningssparbankens engagemang. Detta skedde redan 
innan lagändringarna trädde i kraft, men det har blivit mer påtagligt nu när 
säkerhetsmassan är mindre värd. Inga generella uppsägningar av krediter 
kommer att ske utan för det fall att ett företag har dålig lönsamhet och brist 
på säkerhet kommer en dialog att föras med företagaren för att se hur man 
kan komma tillrätta med problemen. En analys görs då av hur det har varit 
bakåt i tiden, hur det ser ut idag och hur företaget kan tänkas klara sig i 
framtiden.  
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2. Handelsbanken 
 
På Handelsbanken genomfördes den 24 mars 2004 en intervju med Lennart 
Persson som är ansvarig för företagsgruppen på Karlstadkontoret och som 
jobbar med kreditgivning till företag. Lennart har jobbat på Handelsbanken 
sedan 1998, men har även tidigare jobbat många år inom bank med 
kreditgivning. På Handelsbanken sker en förhållandevis liten andel av 
kreditgivningen till småföretag. Det är många kunder, men inte så stora 
lånevolymer per företag. Någonstans runt 10 % av den totala lånevolymen 
ges till småföretag.  
 

2.1. Informationsasymmetri 
 

Att småföretag har ett informationsövertag är något som Handelsbanken är 
medveten om. Banken ser lite olika på informationsövertaget beroende på 
vilken företagsform som bolaget bedrivs i. Är det ett aktiebolag finns 
årsredovisningen att tillgå hos Patent och registreringsverket (PRV) som 
därmed är offentlig. Enskilda firmor däremot är inte offentliga förutom att 
de måste redovisa slutsumman av resultatet och det blir därför svårare för 
banken att få någon insyn i enskilda firmor. Banken kräver då istället in 
självdeklarationen för personen bakom företaget, då denne svarar med hela 
sin förmögenhet för bolagets skulder.   
 
Hur informationen uppfattas kan påverkas av att det är en enskild 
handläggare som bedömer den. Det är den enskilde handläggaren som 
fattar beslut om kredit skall beviljas eller inte. Undantaget är när krediten 
uppgår till en viss storlek, då fattas beslutet på regionkontoret i Göteborg 
för Karlstads del. Handläggaren som har kontakt med kunden fäller också i 
det senare fallet avgörandet genom att dennes åsikter speglas i 
informationen som lämnas vidare. Om handläggaren är tveksam till om 
kredit bör beviljas kommer antagligen regionkontoret att avslå ansökan. 
För de lån som fattas direkt av den enskilde handläggaren påverkar tidigare 
kontakter med kunden. Om den lånsökande är en personlig bekant till 
handläggaren ses det som ett plus genom att det är lättare att bevilja eller 
avslå ansökningen. Bekantskap ska dock inte vara avgörande.  
 

”Det är inte så att man får lån för att man är kompisar då 
personen inte egentligen är kompetent för att klara av 
arbetsuppgiften.” 
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Att en enskild handläggare fattar beslutet kan innebära risker, men sättet att 
fatta beslut ses inte som något negativt. Att det på många banker finns en 
lånedelegation innebär inte att de skulle göra det bättre. Den som träffar 
kunden tar beslutet, vilket ses som något positivt. Handläggaren lär ofta 
känna kunden och försöker hjälpa till så gott det går. Banken hjälper dock 
inte till hur långt som helst och det finns också lagar inom området som 
sätter gränser för bolaget. Om mer än 50 % av aktiekapitalet i ett företag är 
förbrukat måste företaget vidta vissa åtgärder. Banken kastar därmed inte in 
pengar i bolaget om det går dåligt utan det ligger på ägarsidans bord. Vad 
banken kan göra är att ge ägaren som privatperson lån för att denne skall 
kunna sätta in medel i bolaget. 

 

2.2. Viktiga faktorer vid kreditgivning 
 

På Handelsbanken är det först och främst tre faktorer som spelar in vid 
kreditbeslutet vilka är affärsidén, återbetalningsförmågan och ägaren.  
 
Återbetalningsförmågan bedöms annorlunda för ett verksamt företag och 
ett nystartat. För ett företag som redan är i gång är det lättare att bedöma 
framtiden eftersom det då finns tillgång till historisk information. Företaget 
har redan en plats på marknaden och det är möjligt att uppskatta hur den 
närmaste tiden kommer att se ut för branschen som företaget är verksamt i. 
För ett nystartat bolag är det svårare att skapa sig en uppfattning om hur 
framtiden kommer att se ut.  
 
Ägaren eller den som är VD, vilket oftast är samma person i ett litet 
företag, är mycket viktig vid krediter till småföretag eftersom denne sätter 
prägeln på hela företaget. Den första kontakten med personen är 
betydelsefull eftersom en uppfattning om företagaren skapas här. Har 
handläggaren tidigare erfarenhet av den kreditsökande underlättar det 
bedömningsprocessen. Är det ett befintligt företag ger företagets historia 
viktig information om hur duktig personen har varit tidigare. Handläggaren 
ser också till tidigare erfarenheter hos den lånsökande. Om någon vill starta 
ett nytt företag är det oerhört viktigt att denne kan verksamheten sedan 
tidigare.   
 

”Det är mycket mycket bättre att bli ännu bättre på något man 
redan är bra på än att lära sig något helt nytt och bli duktig på det, 
för det är det inte många som lyckas med.” 
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Om kreditsökanden är ett företag som har varit igång en tid finns historisk 
information att tillgå. Här är årsredovisningen en värdefull komponent som 
granskas noggrant. Det är resultatet som är det viktigaste då det är en 
förutsättning att ett företag tjänar pengar för att det skall anses vara en god 
kund. I årsredovisningen finns revisionsberättelsen där revisorn är skyldig 
att redogöra för om ett bolag har missat någon betalning av skatter.  
 
Syftet med lånet, vad pengarna skall användas till, är en påverkande faktor. 
Banken vill veta vad de lånade pengarna skall användas till. En orsak är att 
de då kan ge råd som exempelvis att det ibland är lönsammare för företaget 
att leasa en tillgång än att köpa den. Det är också viktigt hur bolaget lägger 
upp kreditstrukturen. Lånar företaget pengar till anläggningstillgångar, 
anser Handelsbanken att lånet skall amorteras i samma takt som 
avskrivning på tillgången sker.  

 
2.2.1. Varifrån hämtas informationen? 

 
Handelsbanken samlar in information om den lånsökande från olika håll, 
vilket gör att riskerna med informationsövertaget minskar något. Den 
viktigaste källan är dock sökanden själv och den information som denne 
lämnar. För alla kreditsökande tar banken dessutom kreditupplysning från 
Upplysningscentralen på både företaget och ägaren. När kredit beviljats tar 
Handelsbanken abonnemang hos Upplysningscentralen där de löpande får 
information om bolaget missar några skattebetalningar eller får någon 
betalningsanmärkning. Anledningen till abonnemangen är att få in signaler 
i tid om företaget skulle gå sämre. 
 
Information kan ibland hämtas in från bekanta till handläggaren, som har 
en god inblick i företagsamheten på orten, för att komplettera bilden. Är 
handläggaren osäker på hur en viss bransch ser ut finns ofta hjälp att tillgå 
från styrelsen på kontoret. Styrelsen är sammansatt utifrån näringslivet och 
där finns ofta kompetens inom olika områden om det skulle behövas. Det 
händer också att information hämtas från ett företag inom samma bransch. 
Trots att information hämtas in från olika håll för att komplettera bilden, är 
det den information som den kreditsökande själv lämnar som väger tyngst. 
Kundens information består av idéer och planer när det är ett ännu inte 
startat bolag. För verksamma bolag hämtas informationen även in från 
årsredovisningar, delårsrapporter och andra sammanställda rapporter. 
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2.3. Kreditbedömningsprocessen 
 

Processen på Handelsbanken börjar när någon kommer in på banken och 
ansöker om kredit. Det är då viktigt att den kreditsökande har en klar 
affärsidé med sig till banken och dessutom en budget. Det är inte viktigt 
hur den är formulerad men det skall synas att personen verkligen tänkt 
igenom den. Finns inte någon affärsidé får personen återkomma vid ett 
senare tillfälle när den har formulerats. 
 
Handelsbanken informerar företagaren om vad det innebär att starta ett nytt 
företag, att det är ett hårt arbete och det tar tid innan företaget blir lönsamt. 
Det är inte bara möjligheter till att få bra ekonomi och roliga 
arbetsuppgifter, företaget kan gå dåligt vilket kan leda till att 
borgensförpliktelser måste infrias. Det tar tid att hitta de rätta kunderna och 
innan ett välkänt namn har skapats. Eftersom företaget oftast inte är 
lönsamt från början, innebär det att företagaren måste ha en buffert att leva 
av. Bufferten kan bestå i att företaget är väldigt kapitalstarkt och kommer 
att klara förluster under kanske tre år. Företagaren har kanske också en 
maka/make att leva på från början.  
 
Handläggaren bildar sig en uppfattning om den kreditsökande genom 
mötet/möten och genom att se till de papper som presenteras. Med denna 
bakgrund fattar sedan handläggaren ett beslut om kredit ska beviljas eller 
inte. Lånets storlek kan dock hamna utanför handläggarens befogenhet och 
i dylika fall får han sammanställa informationen och sända det till högre 
instans. Om kredit beviljas är det handläggaren som sedan är ansvarig för 
kunden och har den fortsatta kontakten. Det underlättar för kunden att ha en 
handläggare att vända sig till som är insatt i ärendet.   

 
2.4. Säkerhetens roll vid kreditgivning 

 
Säkerheter har en sekundär ställning till de andra faktorerna, vilket innebär 
att den först blir aktuell om de övriga faktorerna talar för ett beviljande av 
lånet. Säkerheterna kommer in i bilden för att banken är en institution som 
inte kan ta några risker. Banken lever på en tunn marginal och kan inte bära 
stora kreditförluster, eftersom insatta medel i banken måste skyddas. 
Riskerna måste tas från ägarsidan och bankens pengar skall fungera som ett 
smörjmedel för företagen.  
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Om en kreditansökan anses uppfylla kraven på förtjänst för banken och 
bedöms ha en bärande idé, måste ändå en säkerhet ställas. Säkerheten 
måste finnas och kan den inte erbjudas beviljas inte krediten. 
Handelsbanken kan dock godta blancodelar på lånet om framtidsutsikterna 
ser bra ut och det är en ägare som de tror på. Blancodelar innebär att 
säkerheterna som ställs för lånet inte bedöms ha lika högt värde som 
krediten. 
 
Att säkerheten skulle vara avgörande för om en kredit beviljas eller inte är 
inget vanligt förekommande. Om krediter beviljas med anledning av en bra 
säkerhet utan att det finns någon återbetalningsförmåga är det på grund av 
en missbedömning. Är det en idé som banken inte tror är genomförbar 
informerar de sökanden om situationen. Om det är åt andra hållet att 
återbetalningsförmågan finns men inte säkerheten kan lånet avslås, men om 
det är en tillräckligt bra idé brukar säkerhet ordnas. Det är avgörande hur 
mycket den lånsökande tror på sin affärsidé och är villig att chansa av sin 
egen egendom.  
 
En annan typ av säkerhet som banken ofta använder sig av är borgen. 
Banken vill att ägaren skall visa engagemang och vara med i 
kreditförbindelsen genom att ställa borgen. Det är inte storleken på 
borgensförbindelsen som är viktig utan att sökanden tar personligt ansvar 
för företaget. Alla företag behöver dock inte ställa borgen såsom stora och 
starka bolag. Om det är någon utomstående som ställer borgen till förmån 
för en kreditsökande är det alltid en begränsad borgen som enkelt kan 
betalas. 
 
Företagsinteckning är en säkerhet som används av alla olika typer av 
företag och är mycket vanlig för småföretag. Företagsinteckning tas i 
verksamheten trots att borgensförbindelsen i sig redan är en betryggande 
säkerhet. Orsaken är att säkerheten ska täcka in ägarens borgen vilket gör 
att den förhoppningsvis inte behöver tas i anspråk.  
 

2.5. Lagändringarna angående företagshypotek 
 

Ändringarna i Förmånsrättslagen och den nya Lagen om företagsinteckning 
anser Handelsbanken ha en negativ inverkan på kreditgivningen. För att 
ekonomin i Sverige skall fungera krävs en hög tillväxt. Ett sätt att få hög 
tillväxt är att gynna nyföretagandet genom bra regler och villkor. De 
genomförda lagändringarna har försämrat villkoren för nyföretagandet i 
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Sverige vilket ger negativa konsekvenser. Det var hårt tidigare att vara 
nyföretagare de första åren med låg lön och ofta orimliga arbetstider. 
Skulle de inte få banklån utan bara ha de 100 000 kronor som satsats i 
aktiekapital att leva på, skulle det innebära en ytterligare försämring. 
Beslutet ser Lennart som politiskt utan att ha några grunder i näringslivet. 
De som fattat beslutet har inte varit ute i näringslivet och vet inte riktigt 
vad det handlar om.  
 
Att säkerheten idag omfattar all egendom hos kredittagaren har lett till 
olika effekter på olika bolag. För enskilda firmor omfattar nu inteckningen 
all ägarens egendom, vilket i många fall innebär ett utökat underlag. 
Däremot för aktiebolag har underlaget inte utvidgats i värde. 
 

”Om det är ett aktiebolag, så är det ett slag i luften … man får 
även övervärden i fastigheter, fast det bolag som går överstyr lär 
det aldrig finnas några övervärden i. Och så får man del i kassan 
men ett bolag som är på obestånd, det finns ju ingen kassa i det."   

 
Den lägre säkerhet som företagsinteckning nu ger leder till ett högre krav 
på borgen vid nya lån. Nya företag är svårare att bedöma och när 
inteckningen inte är lika mycket värd längre måste den kompletteras. 
Denna utveckling kan leda till att vissa avstår från att satsa på sin affärsidé 
då det kan kännas hårt att behöva gå i borgen på ett så högt värde. Det kan 
innebära att villan måste pantsättas och så när som hela egendomen riskeras 
om verksamheten inte blir lönsam. Lagändringarna innebär därmed ett slag 
mot ägaren bakom det nya företaget. Lån beviljas fortfarande, men det blir 
på ägarens privata ekonomis bekostnad om företaget misslyckas.  
 
För redan verksamma företag kan en annan typ av säkerhet ersätta den 
bortfallna säkerhetsmassan. Fakturabelåning innebär att ett företag som 
använder sig av fakturering pantsätter sina fakturor hos banken och erhåller 
kredit. Denna lösning är dock inte aktuell för nystartade företag eftersom 
de inte har några fakturor att pantsätta till en början. Det skulle innebära att 
de inte erhåller några likvida medel från banken innan faktureringen har 
börjat. Företag som inte fakturerar, såsom klädbutiker, har heller inte 
möjlighet att ställa denna säkerhet till banken vilket leder till att dessa 
företag drabbas extra hårt av lagändringarna.  
 
Handelsbanken kommer vid inköp av maskiner att köpa in dem åt företaget 
för att erhålla objektssäkerhet i maskinen. Det är också möjligt för banken 
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att bli ägare till redan befintliga maskiner hos företag genom 
lösöreköpsavtal, vilket dock inte är något som kommer att bli så vanligt. 
Lösöreköp innebär många moment som måste genomföras för att ägandet 
skall övergå. Lagändringarna innebär därmed att banken kommer att 
försöka äga mer hos företagaren, för att tillgångarna inte skall ingå i 
egendomen som ska fördelas i konkursen. 
 
Företagshypotek kommer fortfarande användas, men de kommer att 
värderas till ett lägre belopp. Handelsbanken kommer att komplettera med 
flera andra typer av säkerheter, vilket tyvärr blir till nackdel för 
företagaren. Det enda positiva med lagändringen är att banken får större 
intresse i att följa upp varje kund mera noggrant och ha en närmare kontakt. 
Än så länge har Handelsbanken inte vidtagit stora åtgärder, men allt 
eftersom engagemangen ses över kommer krav att ställas på 
fakturabelåning. Dessutom kommer banken att bli observanta för företag 
som har värdefulla maskiner.  
 
Lagändringarna innebär inte någon uppsägning av lån, utan den minskade 
säkerheten löses på annat sätt. Lån kan sägas upp om engagemanget är 
mycket svagt, men det är inte några krediter som sägs upp nu som inte 
skulle ha sagts upp ändå. Möjligheten för småföretag att erhålla kredit i 
framtiden ses som klart minskad. En möjlighet för företagen kan vara att 
det kommer in nya aktörer på marknaden, såsom riskkapitalbolag. Den 
typen av bolag kan ta mer risker än vad en svensk bank kan göra genom att 
de får vara med och dela på vinsten om det går bra. För nystartade företag 
kan det dock vara svårt att få pengar därifrån eftersom även 
riskkapitalbolagen är rädda om sina pengar. Det måste vara ett ganska 
speciellt nystartat bolag om det skall få pengar, vilket innebär att de 
antagligen också skulle ha fått det från banken. 
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3. Nordea 
 

På Nordeas kontor i Karlstad intervjuades den 25 mars 2004 Göran 
Rehnberg som jobbar med kreditgivning till företag. Göran är kundansvarig 
och jobbar mycket med rådgivning till företag och då i första hand till 
mindre företag. Småföretagen står för en stor andel av den totala 
kundstocken på Nordea. Småföretagens andel av den totala utlåningen är 
dock inte så stor. 
 

3.1. Informationsasymmetri 
 

Att småföretag har information om verksamheten som banken inte har att 
tillgå ses inte som ett stort problem. Ett företag som ser bra ut på papperet 
är oftast ännu bättre i verkligheten och ett företag som ser dåligt ut är oftast 
sämre. För att få ytterligare information om kunden genomför Nordea 
också interna kontroller. Kontrollerna innebär att banken ser efter ifall 
kunden släpar efter med betalningar på lån. Om lånen inte kan betalas är 
det en signal på att företaget går dåligt. Det är antagligen så att 
informationsövertaget endast utnyttjas i en viss riktning. Kunder som 
innehar bra information har inte några motiv för att hålla undan den.  
 
Faran med informationsasymmetrin består i att den kreditsökande ger en 
bild av företaget som är positivare än vad verkligheten är. Banken kanske 
inte upptäcker förrän långt senare att det inte förhåller sig såsom kunden 
ger en bild av. Det är givetvis inte önskvärt att kunden missbedöms och lån 
beviljas till kunder som inte är bärkraftiga, men det är å andra sidan ett 
problem som inte går att komma ifrån helt.  
 
Minst en gång per år går banken igenom alla sina engagemang vilket 
innebär att det ganska snart visar sig om en kund givit snedvriden 
information. Vid uppföljningen ser banken hur det går för företaget och hur 
säkerhetens värde förändras. Om ett företag är resultatmässigt svagt eller 
om en säkerhet bedöms vara dålig har banken en tätare kontakt med 
bolaget för att se hur det utvecklas och för att kunna agera i tid om det 
börjar gå ännu sämre.  
 
Banken värderar sina kunder efter faktorer såsom hur bra resultat de har 
och vilka säkerheter de ställt till banken vilket sedan ger företaget en viss 
”rating”. Ratingsystemet används sedan i banken för att bedöma om ett 
företag behöver tätare uppföljning och för att se hur företaget utvecklas.  
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På Nordea är det en handläggare som träffar kunden och samlar in och 
sammanställer information om denne. Handläggaren fattar inte beslut om 
kredit. När han har sammanställt informationen i en kreditpromemoria 
lämnas ärendet över till en lånedelegation som fattar beslutet om kredit ska 
beviljas eller inte. I lånedelegationen måste ett visst antal personer närvara 
för att de skall vara beslutföra. Det är aldrig en enskild individ som fattar 
ett beslut om kredit. Trots att handläggaren inte tar beslutet påverkar han 
utfallet. Handläggaren lämnar sin åsikt om kredit ska beviljas eller inte och 
då det endast är han som har haft kontakt med kunden blir hans uppfattning 
mycket viktig. Endast handläggaren får ett personligt intryck av hur den 
kreditsökande beter sig. Handläggaren har därför större möjlighet än 
beslutsfattarna i delegationen att bedöma personligheten hos en 
kreditsökande. Vid större och mer komplexa krediter kan fler på banken 
vara med och träffa kunden. Det är också möjligt att de som sitter i 
lånedelegationen har en uppfattning om kunden. 

 
3.2. Viktiga faktorer vid kreditgivning 

 
Det är många olika faktorer som vägs in när ett kreditbeslut fattas och den 
viktigaste är återbetalningsförmågan. Om det är ett företag som inte antas 
kunna betala tillbaka ett lån beviljas heller inte företagets kreditansökan. 
Verksamheten och affärsidén måste vara bärkraftiga så att banken får 
tillbaka de krediter som givits. Affärsidén bedöms först av handläggaren 
och senare av en lånedelegation tillsammans med andra uppgifter som 
samlas in om den lånsökande. Det kan också spela roll inom vilken bransch 
företagaren är, eller har tänkt vara. Vissa branscher vill banken inte ge sig 
in i då de bedöms vara för riskabla vilket kan fälla ett avgörande vid ett 
kreditbeslut.  
 
Hur kreditsökanden varit som privatkund är också en viktig faktor, det 
banken ser till är om privatpersonen bakom företaget har skött sina 
betalningar. Orsaken till att kundens privata ekonomi är viktig beskriver 
Göran så här:  

 
”Har personen som vill starta ett aktiebolag kanske 
betalningsanmärkningar så kan man tro att det kan vara likadant 
med bolaget.” 
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3.2.1. Varifrån hämtas informationen? 
 

Nordea får i första hand information om kreditkunden från sökanden själv. 
Banken kan dock inte enbart lita till sådana uppgifter utan tar dessutom 
alltid kreditupplysning på både företaget och privatpersonen bakom. Har 
sökanden varit kund i banken tidigare, som privatperson, görs en intern 
kontroll i banken för att se om kunden har misskött sig. Det kan vara så att 
en person ser bra ut på papperet, men ändå inte har skött sina åtaganden. 
Under vissa omständigheter kan också ett bolags revisor kontaktas för att 
ge sin bild av företaget. Det är ingen rutinmässig åtgärd, men kan bli 
aktuellt om den lånsökande är ett verksamt företag som byter bank. Ett byte 
av bank kan tolkas som att företaget har problem. Under sådana 
omständigheter kan banken kontakta revisorn för att få dennes bild av 
företaget.  
 
När ett företag blivit kund hos Nordea tas kreditbevakning på företaget. 
Genom kreditbevakningen får banken information i det fall att företaget 
byter revisor, byter ut någon i styrelsen eller får betalningsanmärkningar. 
Kreditbevakningen ger dessutom annan information om att något har 
förändrats i företaget. Nordea följer då upp det med kunden för att se vilka 
de bakomliggande faktorerna är.  

 
3.3. Kreditbedömningsprocessen 

 
Processen startar med att en kredit söks. Vid det första mötet med kunden 
vill Nordea ha en presentation av affärsidén. Det är till fördel för kunden 
om så bra uppgifter som möjligt lämnas eftersom det är de som kommer att 
utgöra grunden för den kreditpromemoria som handläggaren ska 
sammanställa och lämna till låndelegationen. En sådan promemoria ska 
innehålla så bra information att det är möjligt att skapa sig en riktig 
uppfattning om sökanden utan att träffa personen. Ju bättre information 
som lämnas ju lättare blir det för banken att fatta ett beslut och det går 
dessutom snabbare. Det brukar märkas skillnad om den kreditsökande har 
varit i kontakt med organisationer som arbetar med nyföretagande, de 
brukar då ha lagt ner mycket tid på att utforma affärsidén. Andra kommer 
in utan att ha arbetat med affärsidén alls och då blir bedömningen svårare 
att genomföra. 
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3.4. Säkerhetens roll vid kreditgivning 
 

Banken behöver en betryggande säkerhet i verksamheten. Om inte 
säkerheter kan ställas är det en grund för att en låneansökan avslås eftersom 
det inte är möjligt för banken att ta hela risken. Särskilt viktig är säkerheten 
för nystartade företag eftersom det är svårt att veta hur bra det kommer att 
gå. Vid ett nystartat bolag räcker det oftast inte med säkerheter i 
verksamheten såsom företagshypotek. Banken brukar också kräva att 
ägaren går i borgen för lånet. Borgensförpliktelsen kan vara utformad så att 
den faller bort efter ett par år om bolaget går så bra som ägaren givit 
information om. Säkerheterna är till för att skydda banken mot 
kreditförluster.  
 

”Pengar har vi gott om att låna ut, men vi vill gärna ha tillbaka 
dem.” 
 

För att bedöma om en säkerhet är betryggande använder sig Nordea av ett 
datasystem. Säkerheten bedöms inte bara vid beviljandet av krediten, utan 
det sker en uppföljning av alla engagemang minst en gång per år och vid 
denna uppföljning går Nordea också igenom säkerheten för att se om den 
fortfarande är betryggande.  
 

3.5. Lagändringarna angående företagshypotek 
 

Företagshypotek är en säkerhet som alla typer av företag använder sig av. 
Det är den vanligaste formen av säkerhet, men den kompletteras ofta med 
andra säkerheter som borgen eller fastighetspant. Företagshypoteket måste 
kompletteras av den anledningen att det inte är värt så mycket vid en 
konkurs. Att värdet blir lågt vid en konkurs beror på att kundfordringarna 
oftast inte går att kräva in till fullt belopp och att lagret oftast inte heller ger 
dess bokförda värde vid en konkursutförsäljning. En komplettering av 
säkerheten är nödvändig för att skydda banken och de insatta medlen. 
 
Genom lagändringarna har bankens förmånsrätt försämrats till fördel för 
andra. Företagsinteckningen ger inte lika bra säkerhet som tidigare, vilket 
har lett till att Nordea nu agerar annorlunda. Innan lagändringarna 
beviljades krediter för anskaffning av maskiner som sedan ingick i 
underlaget för företagsinteckningen. Efter lagändringarna kommer Nordea 
att ta en mer direkt säkerhet i maskiner genom avbetalning eller leasing. 
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Lagändringarna innebär inte någon skillnad för kunden. Denne får sina 
pengar som tidigare, men det ställs en annan typ av säkerhet. 
 
Det blir inte svårare att få lån i och med lagändringarna, men banken kan 
kräva andra typer av säkerheter. Banken ställer lite högre krav på sina 
kunder när säkerheten försämras. En annan konsekvens av lagändringarna 
är att banken måste agera mycket tidigare på de signaler som ges. Företaget 
kan ha fått en betalningsanmärkning eller ligga efter med betalningar på 
lån. Signaler fås också genom bankens interna rating där lönsamhet, ställda 
säkerheter och annan information vägs samman.  
 
Lån som beviljades innan lagändringarna trädde i kraft kommer på Nordea 
att bli föremål för en noggrann genomgång för att en bedömning om några 
åtgärder behöver vidtas ska kunna göras. De företag som ligger sämre till 
kommer att undersökas mer noggrant. Det är mest i större företag som 
säkerheternas försämring kommer att leda till konsekvenser. Orsaken till att 
det är de större företagen som kommer att bli mer påverkade av 
lagändringarna är att de har större krediter och inte i lika stor utsträckning 
har borgen som kompletterande säkerhet. De företag med sämre ekonomi 
har banken redan idag god kontroll på med en tätare uppföljning.  
Säkerheterna ses över ännu en gång om företag söker ytterligare kredit. Det 
är då mycket möjligt att avbetalningsköp eller leasing rekommenderas 
istället. 
 
Lagändringarna innebär att Nordea använder sig av mer direkta säkerheter i 
företagen. Göran tror att en säkerhet som kommer att bli mer vanlig är 
fakturabelåning. Tidigare hade en vanlig checkkredit givits där 
fakturabelåning numera har blivit aktuell. En annan form av säkerhet som 
kommer att öka i betydelse är att inventarier och maskiner köps in på 
avbetalning genom Nordeas dotterbolag, Nordeafinans, eller leasing.   
 
Färre lån kommer inte att beviljas i framtiden. Det faktum att säkerheten i 
företagshypoteket har minskat löses för det mesta på andra sätt. 
Lagändringarna är nyligen genomförda och det har ännu inte inneburit 
någon förändring i arbetet på Nordea.  
 

”Nu har det inte varit igång så länge men jag har hittills inte märkt 
ett dugg.”  
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4. Värmlands Provinsbank 
 

Intervjun på Värmlands Provinsbank, i fortsättningen kallad 
Provinsbanken, i Karlstad genomfördes den 25 mars 2004. Respondenten 
heter Hans Karlsson och har arbetat på kontoret sedan november 1997, men 
arbetade även innan med företagskunder i bank. Kontoret är relativt nytt 
och har funnits i tio år. De arbetsuppgifter som Hans har i banken är i första 
hand att vara ansvarig mot företagskunderna. Det innebär att vara deras 
kontaktperson i banken när det gäller bland annat inlåning, utlåning och 
betalningar. Den andel av Provinsbankens totala utlåning som sker till 
småföretag är utifrån en uppskattning från Hans sida cirka 30 %, om man 
ser till den definition av småföretag som presenteras i kapitel I.  

 
4.1. Informationsasymmetri 

 

Provinsbanken är mycket väl medveten om att lånekunden har ett 
informationsmässigt övertag gentemot handläggaren och resten av banken. 
Det är en form av säljarbete från företagarens sida då denne vill övertyga 
banken om att han har en bärande affärsidé att komma med och det ses som 
en spännande utmaning. Den kreditsökandes ”jobb” är att övertyga 
handläggaren att det kommer att bli bra. Trots att det i vissa fall är ett 
överdrivet positivt förslag från kreditkundens sida är det trots allt kunden 
som kan det här bäst. Han har den största och många gånger den färskaste 
informationen och kunskapen om en bransch och en affärsidé. Han har 
kanske varit anställd på ett företag och vill nu istället starta eget för att 
kunna konkurrera med sin förra arbetsgivare. Varken handläggaren själv 
eller kollegorna har kunskap om alla branscher.  
 

”Den som kan det bäst är ju han som har varit i branschen och 
kanske startar upp något nytt…han kan ju det här mycket bättre än 
jag.” 

 
Givetvis måste också handläggaren på banken ha en tro på att det kommer 
att fungera, att det blir så bra som kunden säger. Information angående 
exempelvis branschen hämtas till stor del från olika ställen inom 
Provinsbanken. Mycket information kan finnas i den egna datorn på 
kontoret såsom allmänt hur prisnivåerna ser ut, hur inflation och räntor 
förändras och dessutom hur börsen går. Ränteläget i sig påverkar både nya 
och befintliga krediter, om de inte har bundna lån, medan andra faktorer 
endast är aktuella vid nytecknade lån. De på lokal nivå söker ibland råd 
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genom att föra en diskussion med överordnad instans på kreditsidan inom 
banken vilken sitter i Stockholm och fattar övergripande beslut för banken 
som helhet. Regelbunden information erhålls därifrån angående exempelvis 
vilka branscher som börjar gå sämre och var det börjar gå bättre. 
Branschinformationen kan leda till att banken försöker hålla sig borta från 
vissa typer av lån, eller i alla fall blir mer skeptiska inför en viss typ av 
kredit.  
 
Att Provinsbanken har en kreditkommitté, för vilken handläggaren föredrar 
låneansökan anses vara mycket positivt ur en informationsasymmetrisk 
synpunkt. I och med att det inte är en ensam person som fattar ett beslut om 
kreditgivning erhålls olika syn på informationen och en diskussion 
föreligger alltid ett kreditbeslut. Handläggaren har dock en stor del i hur 
beslutet faller ut och det är handläggaren som sköter förhandlingen om 
villkoren för krediten. Det är viktigt att allt stämmer överrens när kunden 
kommer på ett första besök, den första kontakten som handläggaren har 
med personen. Personkemin kan ha påverkan på handläggarens inställning 
till den lånsökande.  
 

”Tror jag säkert att det har en påverkan. Personkemin. Det tror 
jag. Annars ljuger jag för dig om jag säger något annat. (skratt) 
Det är nog viktigt att det stämmer mellan kund och handläggare 
vid en genomgång av ärendet.” 
  

Det kan vara svårt att inte bli påverkad av kunden under mötet, men det är 
viktigt att försöka vara så objektiv som möjligt vid ett kreditbeslut. I vissa 
fall kan det bli flera möten innan ett beslut fattas.  
 

4.2. Viktiga faktorer vid kreditgivning 
 

När ett beslut om bevillning eller inte av en kredit ska fattas är det många 
faktorer som ska beaktas. Dels tittar Provinsbanken på den bransch som 
företaget ska verka i. En viktig faktor att ta hänsyn till när det handlar om 
branschen är vilken typ av konkurrens som finns. Viktigare än både 
bransch och affärsidé är vilken typ av ägare det är som ska bedriva 
verksamheten i företaget. Dessa faktorer påverkar återbetalningsförmågan 
hos bolaget.  
 

”För mig som kundansvarig och för banken som kreditgivare är 
det ju det som är det avgörande ställningstagandet. Tror jag på 
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den här affärsidén och tror jag att den här ägaren/ägarinnan kan 
åstadkomma det som visad budget representerar. Det är väl det 
svåraste, intäktssidan.” 

 
Det är svårt att veta vad ett företag kommer att omsätta exempelvis det 
första året, det är många gånger lättare att se om kostnadssidan i kalkylen 
stämmer grovt. Nästa faktor som nämns är säkerheterna. Säkerheterna för 
krediten/krediterna är något som banken måste ha kontroll över. En 
låneansökan kan inte beviljas enbart på den grunden att handläggaren och 
kreditkommittén tror på företagets affärsidé och återbetalningsförmåga, 
utan det måste också finnas någon form av säkerhet. Det finns med i de 
lagar och förordningar som gäller för banker när de lånar ut pengar. 
 
Den av ovanstående faktorer som är viktigast att ta hänsyn till vid 
kreditgivning i Provinsbanken är som tidigare nämnts personen i fråga som 
står bakom företaget. Det handlar då om vad det är för en person, det vill 
säga vad han har för kunskaper, om han har varit verksam på något sätt 
inom branschen tidigare och vad han har för erfarenheter av det. En annan 
aspekt på företagaren som är intressant att se på är hur duktig han eller hon 
är på att göra sin egen budget och andra beräkningar. Personen i fråga ska 
också vara en duktig producent av den vara eller tjänst som företaget 
sysslar med och kreditsökanden ska också vara en kompetent säljare av den 
produkt eller det koncept som företaget står för.  
 

”80 % av allt beror på personen i fråga, 20 % kanske, beror på 
affärsidén och branschen.” 

 
4.2.1. Varifrån hämtas informationen? 

 
Information angående den lånsökande och hans företag hämtas från olika 
ställen. När det gäller personen i sig hämtas information från 
Upplysningscentralen. Där kan banken se om företagaren har skött sina 
ekonomiska åtaganden eller om det finns några eventuella 
betalningsanmärkningar. En annan sak som anses vara viktig vid lån till 
företag är att ta reda på hur mycket eget kapital som ska läggas in i bolaget. 
Ett aktiekapital kan vara intressant att se var det kommer ifrån, om det 
finns att tillgå hos ägaren eller om det måste lånas av densamma. 
Provinsbanken vill förhandla med entreprenören om det egna kapitalets 
storlek. Information finns också som tidigare nämnts att tillgå inom banken 
om exempelvis olika branscher. På Provinsbankens kontor finns det olika 
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kompetens angående olika branscher och verksamheter vilket möjliggör en 
intern diskussion och utbyte av information.  
 
Information om kunden hämtas ibland in från exempelvis tidigare jobb och 
tidigare erfarenheter. Det förutsätter dock att det finns referenser att tillgå 
för banken. Det kan vara lite känsligt med tanke på banksekretessen som 
finns lagstadgad och som banken måste följa. Får handläggaren referenser 
eller om han ber om att få referenser har banken rätt att använda dem och 
då används de också. 
 

4.3. Kreditbedömningsprocessen 
 

Vid kreditbedömningsprocessen är det ett antal steg som ska gås igenom på 
Provinsbanken. Dels är det personen i fråga som söker lånet som banken 
vill ha god kunskap om, hans bakgrund och kunskaper. Genom att ställa 
många frågor kan banken få kännedom om vad det är för person. Därefter 
vill handläggaren få information angående hur det är tänkt att företaget ska 
startas upp. Ytterligare en viktig aspekt är hur den lånsökande ska komma 
ut på marknaden, hur marknadsföringen ska gå till.  
 
Därefter är det någon form av budget som ska presenteras för att visa om 
det finns något kapital som står bakom företaget. I det läget får företagaren 
tala om vilka intäkter som han tror kommer att uppstå och vilka kostnader 
som kommer att finnas det första året. Handläggarens jobb är sedan att 
bryta ner den erhållna informationen, analysera den och se om den kan vara 
rimligt.  
 

”Då är det för mig att bryta ner det och se stämmer det här? Får 
han så här mycket omsättning och intäkter, första halvåret, första 
kvartalet, andra kvartalet osv. Försöka bryta ner det för att lättare 
få grepp om det är en potentiell försäljning. Han tror ju, men jag 
måste också tro att han har rätt i det han säger.” 

 
Nästa steg i processen är att se efter vad företagaren kan åstadkomma för 
säkerheter. Det kan handla om företagshypotek, pantbrev i en fastighet och 
då företagarens privata villa eller en industrifastighet som kanske ska köpas 
in till bolaget. En viktig del att titta på här är om kunden har något eget 
kapital som han ska lägga in i bolaget när det startas. Om handläggaren på 
Provinsbanken inte tycker att det är nog mycket eget kapital i bolaget kan 
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ägaren få ställa upp med någon form av begränsad borgen. Det innebär att 
kunden får ta lite större eget ansvar för att bolaget går bra.  
 
Många gånger krävs två eller flera möten innan ett beslut om kredit har 
fattats. Vissa frågor kan ha förbisetts av handläggaren under mötet med 
kunden och komma upp under föreläggningen för kreditkommittén. Då 
måste handläggaren gå tillbaka till kunden och be om mer information. Är 
företagaren inte kund i Provinsbanken privat föreslås ofta att andra banker 
undersöks för att kunna jämföra lånevillkor och för att kunden ska kunna få 
en bild av hur kreditmarknaden ser ut för tillfället. Det är alltid lättare att 
hantera en låneansökan om det finns en historia att gå tillbaka och titta på 
och om banken känner till kunden sedan tidigare. Hans uppskattar att det är 
sju gånger lättare att handlägga en kredit till en befintlig kund och få ett 
större engagemang med den, än att ta in en ny. Trots detta vill 
Provinsbanken öka sina marknadsandelar och det blir på bekostnad av 
andra banker vilket leder till att alla kunder är viktiga. 
 

4.4. Säkerhetens roll vid kreditgivning 
 

Trots att återbetalningsförmågan är den absolut viktigaste delen spelar 
säkerheten en stor roll för ett positivt kreditbeslut på Provinsbanken.  
 

”Vi får inte låna ut pengar utan säkerhet, Bankrörelselagen säger 
det. Det måste finnas någon form av säkerhet som jag känner att 
den är betryggande för krediten. Men det viktigaste av allt är att 
jag tror att han eller bolaget har en återbetalningsförmåga, att det 
går bra, att det blir pengar över till räntor och avbetalning av 
skulder. Men visst har den betydelse, annars skulle jag inte kunna 
få någon kredit beviljad, om det inte finns någon form av 
säkerhet.” 

 
Huruvida en säkerhet är betryggande eller inte bedöms på olika sätt 
beroende på vilken typ av säkerhet det handlar om. När det gäller 
fastighetsvärdering tar Provinsbanken dels in värdering från externa källor 
och dels genomförs en intern värdering utifrån en mall. Ett företagshypotek 
är mycket svårare att bedöma värdet på. I och med att företagshypoteket 
består av kundfordringar, maskiner och inventarier och av eventuellt lager 
är det svårt att värdera då dessa poster hela tiden förändras. Exempelvis ett 
lager som just har köpts in ökar värdet på hypoteket medan om varor säljs, 
minskar värdet på detsamma. Vid ett senare tillfälle när värdet på hypoteket 
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ses över kan lagret vara utbytt till färre antal varor, kundfordringarna kan 
ha betalats och pengarna har gått in i kassan och ut igen till något annat.   
 

4.5. Lagändringarna angående företagshypotek 
 

Alla typer av företag använder sig av företagshypotek vid krediter hos 
Provinsbanken, både nystartade och gamla, stora som små. Småföretag har 
en relativt låg omsättning och därför ett lågt värde på företagshypoteket. 
Säkerheten har blivit betydligt sämre sett från kreditgivarens sida. Det har i 
och med lagändringarna blivit mycket tuffare för bankerna att få ut något ur 
ett företagshypotek vid ett eventuellt obestånd. Provinsbanken tror att det 
kommer att bli mycket svårare för nystartade företag att använda sig av 
företagshypotek som säkerhet vid lån hos en bank nu efter årsskiftet. Det 
kommer också att bli viktigare för banken att kräva en större egen insats 
från företagaren. Lagändringarna är mycket hårdare mot små och 
nystartade företag än mot stora och befintliga dito. Förhoppningen är att 
småföretagandet inte ska minska eftersom det är början till något som kan 
bli hur stort som helst. 
 
På Provinsbanken har lagändringarna lett till en mer noggrann genomgång 
av de lånekunder som banken har även om Provinsbanken redan innan 
lagändringarna genomfört mycket noggranna bedömningar av 
betalningsförmågan.  
 

”Vi har sedan i höstas gått igenom alla våra kunder i olika steg 
beroende på vilken lönsamhet företagen har haft. Men vi har 
successivt dammsugit de här företagen, tagit in preliminära bokslut 
om det har behövts och tittat på gamla bokslut och reviderade och 
så har vi räknat om till de nya hypoteksvärdena enligt den nya 
lagen som kom nu vid årsskiftet.”  
 

I de fall banken har stora blancodelar, delar av lån utan säkerhet, vilket ofta 
beror på att värdena har skrivits ner, då har ytterligare säkerheter i andra 
former begärts. Det kan i sådana fall till exempel handla om att 
aktiekapitalet stärks med en nyemission, det kan vara någon form av 
pantbrev i en fastighet eller kanske ett ökat borgensansvar från ägarens 
sida. Det har kanske funnits utrymmen i fastigheten som inte är intecknade. 
Om det har varit kritiskt i vissa av bolagen så att ytterligare säkerheter inte 
har kunnat ställas, då har banken haft rätt att säga upp krediten på grund av 
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bristande säkerhet. Det har säkert förekommit fall där det har varit 
nödvändigt, men så har inte varit fallet på kontoret i Karlstad. 
 
Lagändringarna minskar småföretags möjligheter att få lån i banken. 
Risken är att samma affärsidé som tidigare kunde få kredit kanske inte 
kommer att få möjlighet till det i och med lagändringarna. Följden blir att 
dessa företag kommer att behöva ställa mer säkerheter, vilket kanske inte är 
möjligt och de kan då inte starta upp företaget. Det behövs mer 
komplement till bankfinansieringen i form av annan kreditgivning såsom 
från Almi, men säkerheterna har enligt Provinsbanken inte blivit mindre 
viktiga i och med lagändringarna.  
 

”Jag tror inte att de har blivit mindre viktiga. Jag tror att de, om 
det inte blir någon lagändring i så fall när det gäller 
Bankrörelselagen om säkerhet, så tror jag att de kommer att vara 
viktiga fortsättningsvis också. Det är dina inlånade pengar som vi 
lånar ut och då måste det finnas någon form av skydd för att 
banken inte ska gå i konkurs och du ska bli av med dina pengar. 
Därför är det viktigt med säkerheter.” 
 

Större krav ställs på banken i och med lagändringarna så att god kontroll 
och inblick i företagets återbetalningsförmåga finns. Följden blir att 
företagen följs upp bättre. Det skulle kunna ses som en pekpinne åt 
bankerna, att nu är det inte bara de som ska få del av företagsmassan som 
finns i bolaget vid ett obestånd. Det ska bli lättare för exempelvis 
leverantörer att få en bit av egendomen.  
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V. ANALYS 
 
I följande kapitel kopplas den insamlade empirin samman med de 
teoretiska utgångspunkter som presenterades tidigare i uppsatsen. 
Kapitlet börjar med en analys av hur beslutsprocessen går till hos 
banken vid ett kreditbeslut. Därefter följer en diskussion av påverkande 
faktorer vid kreditgivning hos en bank till ett småföretag för att sedan 
avslutas med en analys av hur lagändringarna påverkar bankens syn 
på småföretaget som kreditkund. 

 

 

1. Beslutsprocessen 
 

På alla bankkontor som är delaktiga i studien anses 
kreditbedömningsprocessen starta med en kreditansökan från en potentiell 
lånekund, vilket stämmer in på både Altmans (1985) och Murrays (1959) 
teorier angående beslutsfattande i en kreditprocess. På Handelsbanken och 
på Nordea vill handläggaren att sökanden redan vid det första mötet har 
med sig så mycket information som möjligt, delvis i form av en framtagen 
affärsidé. Vid det första mötet är det för Handelsbankens del också viktigt 
att handläggaren själv har en aktiv roll. Handläggaren ska informera den 
lånsökande om vad det innebär att starta ett företag. Provinsbanken anser 
att det är positivt om kunden redan initialt har en klar bild över hur 
verksamheten ska bedrivas. I Föreningssparbanken är det första mötet mer 
till för att få en första uppfattning om kunden och vice versa. Det är viktigt 
att fungera som en samarbetspartner för kunden. Föreningssparbanken och 
Nordea anser att det är positivt om blivande entreprenörer tar kontakt med 
Nyföretagarcentrum och andra organisationer som erbjuder företagare råd 
och administrativ hjälp för att utforma sin affärsidé. Bankerna är dock 
mycket noggranna med att det ska vara företagaren själv som står bakom 
informationen.  
 
Att respondenterna anser det vara positivt att den kreditsökande har varit i 
kontakt med Nyföretagarcentrum torde bero på att det underlättar för 
banken. Har företagaren varit i kontakt med en dylik organisation, erhållit 
information om vad det innebär att starta ett företag och fått hjälp med att 
ta fram exempelvis budgetmaterial, är det inte nödvändigt för banken att 
lägga lika mycket tid och resurser på den typen av aktivitet. Det är positivt 
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för kreditkunden själv att ha varit i kontakt med exempelvis 
Nyföretagarcentrum. Den lånsökande har efter att ha tagit del av 
information från företagarorganisationen troligtvis en bättre bild av vad han 
vill åstadkomma och en uppfattning av hur det ska åstadkommas, när han 
kommer till banken. Det torde innebära att idén kan presenteras på ett mer 
professionellt sätt och därmed finns en större chans att erhålla kredit. Att få 
hjälp med att presentera sin idé på ett trovärdigt sätt kan troligtvis bli 
avgörande för om vissa företag beviljas kredit eller inte.  
 
Provinsbanken och Handelsbanken anser att det första mötet är en mycket 
viktig del i kreditprocessen, vilket stämmer överens med ovanstående 
resonemang. Det är förmodligen inte bara dessa banker som anser att det 
första mötet är en viktig del i processen för lånebevillning.  Alla 
respondenter ser personen bakom företaget som en betydelsefull aspekt och 
i många fall en avgörande faktor vid beviljande av en kredit. Vid det första 
mötet med sökanden får handläggaren det första intrycket och en 
uppfattning om kunden.  
 
Den information som den lånsökande själv lämnar till banken är den som 
alla respondenterna anser vara viktigast vid en bedömning av en 
kreditansökan. Detta stämmer också överens med Funered (1994) som 
anser att det är av stor vikt för handläggaren att skapa sig en egen bild av 
kunden. Det beror troligtvis på att banken i grunden måste ha en positiv 
inställning till sina kunder och en tro på att dessa ger handläggaren 
sanningsenlig och tillförlitlig information tills dess att motsatsen bevisats. 
Det kan också bero på en vilja från bankens sida att skapa ett förtroende 
hos allmänheten. En mindre önskvärd bild av banken, att ett första steg i en 
bedömning är att ta en kreditupplysning av den lånsökande för att se om det 
är värt att ha ett första möte, vill de troligtvis inte riskera. I verkligheten är 
antagligen kreditupplysningar en avgörande informationskälla eftersom det 
inte är försvarbart att ge lån till någon med bristfälliga ekonomiska 
referenser. Beviljas lån till kunder som inte kan betala tillbaka krediten, 
med kreditförluster hos banken som följd, kan de inlånade pengarna 
äventyras. Alla de tillfrågade bankerna ser informationen från 
kreditupplysningar som väsentlig. 
 
En orsak till att det är nödvändigt för banken att samla in information från 
kreditupplysningscentraler och liknande institut är det informationsövertag 
som småföretagen enligt Storey (1994) har gentemot banken, vilket också 
alla respondenter håller med om. Sinkey (2002) anser att det är en mycket 
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svår process att bevaka sina kunder och att få fram tillfredsställande 
kontrakt, på grund av det informationsmässiga övertaget från kreditkundens 
sida. Här är enligt Sinkey (2002) kreditanalysen viktig för att minska 
informationsövertaget. Det faktum att alla respondenterna ser den 
lånsökande i egenskap av källa till information som den absolut viktigaste 
tror vi ökar faran med den asymmetriska informationen. Problemet kan 
leda till det Sinkey (2002) och Fitzgerald och Peacock (1997) benämner 
”adverse selection” där fel typ av företag beviljas lån. Vissa företag kan ge 
en förvrängd bild av verkligheten och på det sättet lura banken till att ge 
dem lån. Detta är något som respondenterna är medvetna om.  
 
En företagare ljuger troligtvis inte medvetet i den budget som presenteras i 
ett startskede. Det kan istället handla om en naiv inställning till marknadens 
spelregler. Det torde inte vara möjligt att eliminera problemet, men att det 
skulle kunna minskas om banksekretessen inte förbjöd insamling av 
information utan personens medgivande. Å andra sidan borde det vara 
relativt lätt för banken att få ett sådant tillstånd från kreditkunden då en 
motvilja att godkänna detta ger banken signaler om att den lånsökande har 
något att dölja. 
  
Altman (1985) menar att det är vanligt att information om den 
kreditsökande samlas in från kunder, leverantörer och eventuellt andra 
banker. Detta stämmer inte in på de banker som ingick i studien. Genom 
banksekretessen är det, som tidigare nämnts, inte möjligt att ta kontakt med 
företag i kundens omgivning för att diskutera en befintlig eller potentiell 
kund. Det kan dock bli aktuellt enligt Provinsbanken om den kreditsökande 
själv lämnat dessa som referenser. De tar ofta kontakt med referenser som 
företagaren själv lämnar. Murray (1959) anser att revisorns information är 
viktig vid kredit till befintliga företag vilket Nordea håller med om. Altman 
(1985) och Murray (1959) anser att omgivningen är en viktig källa till 
information angående den kreditsökande. Detta kan bero på att det ger en 
mer objektiv bild av kundens situation och en möjlighet att tidigare 
upptäcka signaler om att verksamhetens lönsamhet försämras. Försenade 
betalningar syns oftast inte i kreditupplysningar vilket framkom under 
intervjun med Nordea.    
 
När banken har erhållit all den information som de anser vara nödvändig 
för att kunna fatta ett informativt kreditbeslut, är det dags för tolkning av 
informationen och att bedöma den kreditsökande. I Murrays (1959) teori 
sker detta i det andra och tredje steget i processen och enligt Altman (1985) 
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är det steg nummer tre. Handelsbanken har vid beslutsfattandet ett annat 
upplägg än de övriga respondenterna. Hos banken är det den enskilda 
handläggaren som fattar beslutet, medan de övriga bankerna arbetar med en 
kreditkommitté. Handläggarens personliga uppfattning om den lånsökande 
kommer att avgöra om kredit beviljas eller inte, vilket innebär ett stort 
inslag av subjektivitet. Det är något som Murray (1959) anser vara ett 
inslag i kreditprocessen som har stor påverkan på det slutgiltiga beslutet.    
 
Föreningssparbanken, Provinsbanken och Nordea är medvetna om 
subjektiviteten och det är en anledning till varför en lånedelegation fattar 
beslutet om kredit ska beviljas eller inte. Att det inte är handläggaren själv 
som fattar beslutet leder till att informationen tolkas i två steg. Först är det 
den enskilda handläggaren som tolkar informationen och sammanställer 
den i en rapport. Därefter får kreditdelegationen själv tolka det redan 
bearbetade materialet. Handläggarna på de banker som arbetar utifrån en 
kreditkommitté upplever att det är positivt att beslutet fattas med hjälp av 
andra personer och enligt Föreningssparbanken och Provinsbanken leder 
det till att subjektiviteten i beslut som fattas minskar. 
 
Ett dylikt sätt att fatta beslut sänker inte på ett självklart sätt subjektiviteten 
i kreditbeslutet. Handläggaren kan vinkla informationen som presenteras 
för lånedelegationen efter sin personliga åsikt om kunden, men behöver 
sedan inte fullt ut stå till svars för bedömningen då den överlåts på en 
delegation. Handelsbankens system, där handläggaren själv fattar beslutet, 
kan ge en större motivation till att verkligen fatta ett korrekt beslut då det 
tydligt framgår att det är handläggaren som eventuellt har gjort en 
felbedömning. En fara med Handelsbankens system kan dock vara att lån 
beviljas till vänner och bekanta av den anledningen att handläggaren vill 
vårda sina privata relationer. Detta torde dock vara ovanligt då det är 
handläggaren själv som får stå till svars för en eventuell framtida 
kreditförlust.  
 
Om en kreditansökan beviljas eller inte är en subjektiv bedömning där 
handläggarens uppfattning i varje fall inverkar. Ingen av bankerna ser detta 
som ett stort problem, vilket är lite konstigt. Det kan bero på att om 
respondenterna skulle medge att det är ett stort problem vore det i princip 
detsamma som att tillstå att de inte är duktiga på att bedöma människor. 
Subjektiviteten kan vara större på bankkontor på mindre orter. På dylika 
orter känner handläggaren ofta den kreditsökande personen eller har i 
många fall åtminstone en uppfattning om kunden från andra situationer. 
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Det kan då å andra sidan vara lättare att fatta ett kreditbeslut baserat på de 
föreställningar man redan sedan innan hade om den lånsökande.  
 
Enligt Altman (1985) är det vanligt att beslut upp till en viss nivå får fattas 
av de anställda själva, medan beslut om större summor skall vidare till 
högre instanser. Handelsbanken är den enda bank som nämnde att beslut 
om kredit på stora summor kan hamna utanför handläggarens befogenhet. 
Det torde bero på att Handelsbanken kan ha en lägre befogenhet än de 
övriga bankerna då det är den enskilda handläggaren som fattar beslutet om 
krediten. Det blir då troligtvis oftare aktuellt att överlämna kreditbeslutet 
till högre instans inom banken. I de andra bankerna är förmodligen 
gränsbeloppen högre och det blir då inte aktuellt i samma utsträckning med 
att vidarebefordra ärenden för småföretag till en högre instans.  
 
Altmans (1985) fjärde steg i beslutsprocessen innebär att banken gör en 
intern granskning av kunden, vilket stämmer bra in på respondenternas svar 
som visar att de har en god uppföljning av sina kunder. Provinsbanken 
följer också upp kundernas omgivning genom att de får information om 
branscher och marknadsläget från huvudkontoret. På Nordea genomförs 
uppföljningar av alla kunder minst en gång per år och för kunder med en 
sämre rating i bankens system sker ännu tätare uppföljning. En noggrann 
uppföljning torde vara viktig för banken eftersom lönsamma företag snabbt 
kan få en försämrad ekonomisk situation och hamna på obestånd. När en 
kund beviljats ett lån kan nya faror uppstå som Sinkey (2002) och 
Fitzgerald och Peacock (1997) benämner ”moral hazards”, vilket handlar 
om att kunden under lånets löptid ger banken felaktig information eller 
förändrar sitt beteende. Banken kan motverka detta genom just en noggrann 
uppföljning, vilket alla respondenterna anser sig göra. Det kan dock uppstå 
stora problem då banken endast har tillgång till den information som 
företaget presenterar. Om bolaget är delaktigt i någon form av ekonomisk 
brottslighet är det inte något som banken kan få kunskap om genom att läsa 
företagets rapporter. När informationen väl kommer fram är det oftast för 
sent. Det gäller därför att agera snabbt från bankens sida. Nordea tycker att 
det är viktigt att vara kritisk vid bedömningen av den information som 
erhålls från kunden. Banken menar att ett bra företag ofta är ännu bättre än 
vad siffrorna visar och tvärtom. Det torde innebära att det är viktigt för 
banken att vara kritiskt inställd till informationen från kreditsökande nya 
och befintliga kunder. Respondenterna är medvetna om att problemet 
existerar, men det är något som inte går att komma ifrån helt.   
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För att minska problemet med ”moral hazards” är det nödvändigt att ha en 
god bevakning av kunderna. Bankerna tar löpande kreditupplysningar för 
att se om situationen för bolagen förändras, vilket torde ge mer tillförlitlig 
information. Storey (1994) menar att det är viktigt för banken att reagera 
tidigt på de signaler som ges eftersom all information om resultat och 
ekonomisk ställning tas fram i efterhand. Det har då i många fall redan gått 
en tid från det att verksamhetens lönsamhet börjat minska, vilket är ett stort 
problem för banken.  
 
Altman (1985) har i sin process ett femte steg som är kundens återbetalning 
av krediten. Det är givetvis det optimala för alla banker, men det är inte ett 
givet steg eftersom kreditförluster kan uppstå på grund av vissa kunder. 
Om lånet återbetalas eller inte påverkas av många olika omständigheter, 
vilket Sinkey (2002) beskriver genom en formel. Formeln visar att många 
olika faktorer, vilka diskuteras i kommande avsnitt, påverkar 
återbetalningsförmågan. 
 
Enligt Altman (1985) slutar inte processen vid återbetalning av lånet utan 
kunskap om kunden kommer att användas även vid framtida kontakter. Det 
stämmer bra in på de undersökta bankerna som menar att det är 
betydelsefullt för ett kreditbeslut hur sökanden skött sig som privatperson 
och vid tidigare kontakter med banken.  Också Reed och Gill (1989) anser 
att det är viktigt hur personen i fråga har skött sig tidigare, då denna 
information kan hjälpa banken att minimera kreditrisken. 

 
2. Beslutsfaktorer 

 
Analysen av de beslutsfaktorer som påverkar ett kreditbeslut utgår från 
figur 4, vilken återfinns i kapitel III avsnitt 3.2.  
 

2.1. Karaktär 
 

Enligt Murray (1959) är det framför allt tre C:n som är viktiga faktorer vid 
kreditgivningen. C:na har sedan vidare utvecklats till att bli fem, vilket 
Sinkey (2002) beskriver. En av de faktorer som ryms i de båda ovanstående 
modellerna är karaktär, som vi anser innefattar respondenternas syn på 
personen bakom företaget. Personligheten är enligt Föreningssparbanken 
och Provinsbanken den viktigaste faktorn. Också Handelsbanken menar att 
personen är en av de mest betydelsefulla faktorerna vid kreditbeslutet 
eftersom personen bakom företaget är den som för ett småföretag sätter 
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prägeln på hela verksamheten. Nordea ser personens privata ekonomi och 
hur den har skötts som en central del i bedömningen. Har personen en svag 
ekonomi privat präglar det ofta företaget, vilket också Sinkey (2002) anser. 
Reed och Gill (1989) har sökandens personlighet som den mest 
betydelsefulla faktorn för kreditgivningsprocessen.  Personen torde vara 
ännu viktigare vid bedömningen av nystartade företag än vid redan 
befintliga dito. Vid starten är personen den enda faktor som kan ge en 
indikation på hur verksamheten kommer att skötas.  
 

De faktorer hos personen som enligt Murray (1959) är avgörande är hur väl 
personen inger ett förtroende hos handläggaren och hur god 
samarbetspartner han är. Sinkey (2002) utvecklar Murrays resonemang till 
att även omfatta specifika egenskaper hos personen. Reed och Gill (1989) 
anser att det är personens vilja att genomföra alla skyldigheter inom ramen 
för kontraktet som är det viktiga vid bedömning av en person. Enligt 
Handelsbanken är den första kontakten med kunden viktig eftersom det är 
vid den tidpunkten som en första uppfattning om den kreditsökande erhålls. 
Även Provinsbanken ser första kontakten som betydelsefull och anser 
också att personkemin mellan sökanden och handläggaren är av stor vikt 
för ett positivt kreditbeslut. Provinsbanken och Handelsbanken anser att det 
är mycket viktigt att personen har erfarenheter inom den bransch som han 
ska vara verksam i. Provinsbanken och Föreningssparbanken bedömer 
kreditkundens kunskaper och erfarenheter från branschen och det är i 
Provinsbankens mening viktigt att entreprenören kan ta fram sitt eget 
ekonomiska material och vara en duktig producent och en kompetent 
säljare. Föreningssparbanken anser också att den kreditsökandes utbildning 
är av stor vikt. Nordea verkar inte se personligheten som en lika viktig 
faktor utan endast kundens privata ekonomi. Respondenternas svar skiljer 
sig från de aspekter som Murray (1959), Sinkey (2002) och Reed och Gill 
(1989) anser vara viktiga med hänsyn till personen och karaktären. 
Författarna ser mer till egenskaper hos den sökande medan bankerna också 
värderar erfarenheter hos sökanden. Ärlighet och etik hos den 
kreditsökande som författarna talar om är självklart viktiga att ta hänsyn, 
men dessa aspekter är mycket komplicerat att bedöma på ett tillförlitligt 
sätt.  
 

2.2. Tillgångar 
 

Kapital är en faktor som både Murray (1959) och Sinkey (2002) anser vara 
viktigt vid en bedömning av en kunds kreditvärdighet. Reed och Gill 
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(1989) ser ägda tillgångar som en betydelsefull faktor, vilken stämmer 
överens med definitionen av kapital hos de andra författarna. Ingen av 
respondenterna uppgav självmant tillgångar som en viktig faktor vid 
kreditgivning. Denna faktor har dock indirekt framkommit under 
intervjuerna. Respondenterna uppgav att det är betydelsefullt vad det finns 
för tillgångar i företaget för att en bedömning av säkerheten ska kunna 
genomföras. Kapital är därför en faktor som är nära sammankopplad med 
säkerheten.  
 
I och med att respondenterna anser att återbetalningsförmågan hos 
kunderna är det övergripande och avgörande för en bevillning av en kredit 
blir kapital därmed aktuell. Det vore konstigt om bankerna inte såg till 
denna faktor eftersom det inte är möjligt att generera intäkter utan att ha 
några tillgångar. För att klara sig i konkurrensen på marknaden krävs rätt 
utrustning för att på ett effektivt sätt kunna producera de produkter som 
efterfrågas. 
 
Sinkey (2002) definierar kapital som nettotillgångar, vilket motsvarar det 
egna kapitalet i ett företag. Bankernas andel av de totala skulderna i bolaget 
och förhållandet mellan eget och lånat kapital är faktorer som också 
Egginton (1982) anser vara viktiga. Föreningssparbanken vill att det skall 
finnas en balans mellan eget kapital och främmande kapital för att inte 
alltför stor risk ska behöva bäras av banken. Det blir därför centralt vid en 
kreditbedömning hur mycket eget kapital som har satsats i bolaget. Orsaken 
till detta är att bankerna givetvis inte vill utsättas för någon risk. Det ska 
vara ägarnas kapital som går förlorat vid en ekonomiskt försämrad 
situation. Detta har enligt Handelsbanken att göra med bankens tunna 
marginal och att banken inte bör utsättas för några större kreditförluster, 
vilket också Johansson (1973) anser. Detta resonemang hänger nära 
samman med säkerheternas betydelse för att minska bankens 
kreditförluster.  

 
2.3. Säkerheter 

 

Säkerheten anser alla respondenter vara en betydelsefull faktor. Säkerheten 
har dock, enligt Handelsbanken och Föreningssparbanken, inte någon 
primär betydelse för kreditbeslutet. En kreditansökan skall inte beviljas 
endast för att en god säkerhet kan ställas. De anser dock att en säkerhet kan 
bli avgörande om återbetalningsförmågan först kan anses vara god.  
Säkerheten kan därför sägas ha en sekundär betydelse till 
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återbetalningsförmågan, men är mycket viktig om en kredit ska beviljas. 
Säkerheten kan enligt Storey (1994) dessutom ha en positiv inverkan på 
bankens attityd till småföretaget som kreditkund. Det är betydelsefullt att 
en kreditsökande kan visa att han tror på sin affärsidé så mycket att han 
vågar satsa av sin privata förmögenhet.  
 
Säkerheterna anses enligt Reed och Gill (1989) ha mindre vikt än övriga 
faktorer. Respondenterna ser att den har en sekundär betydelse, men det är 
mycket svårt att få krediter beviljade om banken inte erhåller någon 
säkerhet. Reeds och Gills (1989) modell stämmer därmed inte helt överens 
med svenska banker. Lagen framhåller också säkerhetens betydelse, vilket 
påpekades av Provinsbanken under intervjun. Säkerhetens betydelse har 
kommit till uttryck i Bankrörelselagen 2 kap 13 § där ett krav ställs på 
betryggande säkerhet om denna inte anses obehövlig. Provinsbanken 
stödjer sig mycket på lagstadgandet och belyser inte det andra stycket i 
lagrummet som säger att säkerhet i vissa fall inte behöver ställas. Det kan 
bero på att banken vill skapa en bättre bild av bankverksamheten utåt hos 
allmänheten och för att inte få stämpeln på banken att de bara lånar ut 
pengar på säkerhet. Bankens ekonomi borde vara en viktigare orsak till 
kravet på säkerhet än lagtexten.   
 
Säkerheternas betydelse grundar sig i att banken inte utan att äventyra de 
inlånade pengarna kan bära några stora kreditförluster, vilket både 
Handelsbanken och Föreningssparbanken ger uttryck för. Ingen av 
bankerna såg säkerheten som det viktigaste vid kreditgivning, men ansåg 
ändå att den var nödvändig för att få ett positivt kreditbeslut. Att ett 
kreditbeslut kan falla på att inte säkerhet kan ställas uppges av alla 
respondenterna. Handelsbanken anser dock att det är ovanligt att en kredit 
avslås av den orsaken att säkerhet inte har kunnat ställas. Att krediter avslås 
endast av den orsaken att säkerheten saknas kan leda till en negativ syn på 
banken från allmänhetens sida. Det är inte moraliskt att en säkerhet är 
avgörande för om ett lån beviljas eller inte det ska istället vara förmågan att 
generera vinster. Säkerhetens betydelse underdrivs i många fall för att 
banken ska framstå som mer moraliskt korrekt och istället utgå från 
återbetalningsförmågan. Det är å andra sidan inte heller moraliskt korrekt 
att avstå från säkerhet då det kan äventyra de insatta medlen i banken. 
 
Säkerheten har en viktig roll vid kreditgivning i en bank till skillnad mot 
vad Reed och Gill (1989) skriver. Detta kommer också till uttryck genom 
den uppmärksamhet som lagändringarna har orsakat. Om säkerheten hade 
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en liten betydelse borde bankerna och andra intressenter inte ha reagerat så 
hårt som de gjort i media i och med det minskade värdet på 
säkerhetsmassan.  
 

2.4. Omvärld 
 
Sårbarhet inför ekonomiska fluktuationer är en faktor som inte ryms i den 
tidigare modellen av Murray (1959), men som innefattas i Sinkey (2002). 
Reed och Gill (1989) talar om ekonomiska förhållanden, som i princip har 
samma innebörd. Omvärlden anses av respondenterna ha en stor betydelse 
för en kreditansökan. 
 
Branschen är en faktor som respondenterna anser vara central. 
Provinsbanken menar dock att affärsidén och branschen tillsammans inte 
utgör mer än 20 % av kreditbeslutet. Med detta menar banken troligtvis inte 
att branschen har en liten betydelse utan vill förtydliga vikten av personen 
bakom företaget. Detta styrks också av att om en bransch antas vara på 
nedgång, är Provinsbanken mer skeptiska till att bevilja lånet. Nordea 
menar att om en bransch bedöms vara för riskabel beviljas inte några nya 
lån i den branschen. Denna inställning är positiv för att skydda de inlånade 
pengarna i banken, men det är inte rationellt att neka en hel bransch lån. 
Det kan vara någon som bryter sig ut ur ett företag och har en stor mängd 
kunder och med stor sannolikhet kommer att kunna starta en lönsam 
verksamhet.  
 
Föreningssparbanken talar om att vissa branscher bedöms som svårare än 
andra och att det är en faktor som påverkar bankens syn på 
återbetalningsförmågan. Det påpekas också att det inte helt går att vägra 
krediter till en hel bransch, utan att varje företag är unikt och kommer att 
påverkas olika av en hård konkurrens. Banken talar om vikten av att 
företagaren presenterar sina visioner och det kan vara ett komplement och 
ligga till grund för en jämförelse med de framtidsutsikter som finns för den 
aktuella branschen. Planerna som företaget tar fram kan därmed ses som en 
hjälp att förutse framtida svårigheter. Provinsbanken håller med om att 
branschens utsikter har betydelse för kreditbeslutet, vilket är en faktor som 
inte kan påverkas av den enskilda sökande. 
  

2.5. Syfte 
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Handelsbanken menar att syftet med lånet är viktigt, det vill säga vad 
pengarna ska användas till. Ingen av de andra respondenterna nämnde 
denna faktor, vilket kan bero på att det ses som en självklarhet. Vid 
kreditbedömningsprocessen sker en bedömning av företagets affärsidé och 
då torde det också vara nödvändigt att se på vad pengarna ska användas till. 
Det är konstigt att syftet inte nämndes av någon annan av bankerna. Vill 
banken minska sin risk borde det vara av stor betydelse vad en kund ska 
använda krediten till. Syftets betydelse är något som Egginton (1982) 
poängterar. Egginton (1982) anser också att det är viktigt för banken att 
jämföra storleken på krediten med syftet till densamma, vilket borde vara 
en självklarhet. Ingen bank torde ge orimligt stora krediter i förhållande till 
dess syfte.   
 

2.6. Vinstgenereringsförmåga 
 

Kapacitet innebär enligt Sinkey (2002) och Murray (1959) vilken förmåga 
den lånsökande har att återbetala sina förpliktelser. Denna definition 
sammanfaller med Reeds och Gills (1989) faktor ”förmåga att generera 
intäkter”. Vinstgenereringsförmågan är viktig enligt alla respondenter. 
Kapacitet enligt ovanstående författare sammanfaller med det som 
Johansson (1973) benämner återbetalningsförmåga. 
Återbetalningsförmågan är ett begrepp som alla respondenter använder sig 
av. Respondenterna menar att faktorerna karaktär, omvärld och tillgångar 
ingår i återbetalningsförmågan. 
 
Beroende på den lånsökandes karaktär, påverkas sannolikheten för att lånet 
kan återbetalas. Omvärlden påverkar också återbetalningsförmågan 
exempelvis är det svårare för ett företag i en bransch på nedgång än i en på 
väg uppåt. Den mängd tillgångar företaget disponerar över är också något 
som påverkar hur lätt det är för ett företag att betala tillbaka till banken. 
Denna faktor är sammankopplad med säkerheten då de säkerheter som kan 
ställas är beroende av hur mycket tillgångar som innehas i verksamheten. 
Då alla dessa aspekter ingår i kapacitet blir det den övergripande faktorn 
vid kreditbedömning. Johansson (1973) delar in riskbedömningen i två 
moment. En bedömning av sannolikheten för att kunden återbetalar lånet 
och en för att säkerheten räcker till att täcka fordringsbeloppet. Det är 
enligt den synen som Föreningssparbanken anser sig arbeta. 
Handelsbanken, Nordea och Provinsbanken talar alla om att säkerheten inte 
blir aktuell om inte återbetalningsförmågan bedöms vara tillförlitlig. 
Respondenterna delar in bedömningen i två steg där 
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återbetalningsförmågan först bedöms och om denna anses vara god 
diskuteras säkerheten.   
Enligt Reed och Gill (1989) är det flera faktorer som innefattas i begreppet 
kapacitet. Kvaliteter hos ledning och personal är en del. Utifrån de 
definitioner som respondenterna gav på småföretag blir detta dock inte 
aktuellt. Ledning och anställd är oftast samma person som ägaren. Dennes 
kvaliteter faller därför in under karaktär hos den lånsökande. Reklam och 
marknadsföringsåtgärder ingår vidare i begreppet enligt Reed och Gill 
(1989). Bland respondenterna anser Provinsbanken att entreprenörens sätt 
att bearbeta marknaden är betydelsefullt. Handelsbanken menar att det är 
viktigt att finna rätt kunder och leverantörer, samt att skapa sig ett namn på 
marknaden.  
 
Reed och Gill (1989) ser också marknadssituationen som en påverkande 
faktor. Marknadssituationen torde vara ett ekonomiskt förhållande, som 
inte är påverkbart för den enskilda lånsökande. Författarnas definition, 
förmåga att generera intäkt, kan därför anses vara en övergripande 
omständighet vilket är den synvinkel som respondenterna ser det ur. Priser 
och försäljningsvolym är faktorer som Reed och Gill (1989) anser ingå i 
begreppet kapacitet. Detta har också framkommit under intervjuerna. 
Föreningssparbanken och Handelsbanken anser att en viktig del i ett 
beviljat lån är att budgetar för de närmaste åren tas fram. Även 
Provinsbanken vill ha prognoser för att kunna bryta ner dem och bedöma 
om de är rimliga.  Frågan är hur stort värde som kan sättas vid budgetar, 
särskilt vid nystartade företaget, då inga företag vill visa upp negativa 
budgetar. Anledningen till att budgeten är ett viktigt redskap vid en 
kreditbedömning kan vara att det ofta är den enda källan till information 
vid ett nystartat företag. 
 

2.7. Bankens andel av skulderna 
 

Egginton (1982) anser att bankens andel av de totala skulderna är en 
betydelsefull aspekt vid kreditgivning. Bankerna vill dock inte ha något 
samarbete med andra banker. De vill vara ensam långivande bank till 
småföretaget. För småföretag handlar det oftast inte om så stora summor att 
det är aktuellt att dela krediten mellan flera banker. Andelen av de totala 
skulderna är inte något som respondenterna verkar lägga någon större vikt 
vid, utan de anser att balansen mellan främmande och eget kapital är det 
viktiga. Egginton (1982) talar också om att det är viktigt med en balans 
mellan eget och främmande kapital.  Föreningssparbanken ser en balans 



Analys 
 
 

 
 

76

mellan eget kapital och främmande kapital som nödvändig för att inte 
alltför stor risk ska bäras av banken.  
Balansen mellan eget kapital och främmande kapital torde vara en mer 
informativ kvot än bankens andel av skulderna. Om det i företaget finns en 
hög soliditet, är det mindre risk att bankens pengar äventyras. Att banken 
har en liten andel av de totala skulderna hjälper inte om företagets 
ekonomiska situation försämras. De utlånade pengarna kan gå förlorade 
lika lätt oberoende av hur mycket andra skulder företaget har.  
 

2.8. Skicklighet 
 

Egginton (1982) talar om företagets förmågor och skickligheter som en 
viktig del av bedömningen. Den kan liknas vid Reeds och Gills (1989) 
kvaliteter hos ledning och hos personalen, som har valts att diskuteras 
under vinstgenereringsförmågan. Alla kvaliteter och all kompetens finns 
hos en person då respondenterna ser småföretag i de flesta fall som 
nystartade bolag.  
 
Förmågor och skickligheter kan vidgas till att även innefatta den 
kompetens som finns i företagarens nätverk. Föreningssparbanken talar om 
att det är viktigt att ha ett bra kontaktnät, att det finns en kompetent formell 
eller informell styrelse och andra personer som företagaren får råd och 
hjälp av. Nordea anser dock inte att detta är en så viktig faktor vad det finns 
för personer i företagarens omgivning. Kompetensen runt om företagaren 
torde dock vara en avgörande faktor för hur bra ett företag går. Därför är 
det konstigt att nätverket inte nämns av alla respondenter som en viktig 
faktor vid ett kreditbeslut. Har företagaren bra rådgivare kan det väga upp 
att han själv inte är en fulländad affärsman.  
  

2.9. Informationskvalitet 
 

Informationens kvalitet är en faktor som enligt Sinkey (2002) påverkar 
sannolikheten för att lånet kan återbetalas. Sinkey (2002) menar att 
informationskvaliteten påverkas av låntagarens personliga karaktärsdrag. 
Respondenterna ser informationen som sökanden själv lämnar som den 
mest värdefulla. Bankerna är medvetna om att den sökande ofta försöker 
framställa företaget på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. En person startar 
troligtvis inte ett företag om han inte själv tror att det är en bärande 
affärsidé. Problemet är istället att han kan vara naiv och inte riktigt veta 
vad det innebär att starta eget företag och hur hård konkurrensen på en 
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marknad är. I och med detta blir bedömningen av företagaren som person 
ännu viktigare eftersom informationen i sig är svårbedömd. Om Sinkeys 
(2002) samband stämmer, borde en bra bedömning av karaktären leda till 
att bra information erhålls.  

 
2.10. Legal förmåga 

 

Reed och Gill (1989) ser kapacitet som den legala förmågan hos den 
kreditsökande att ingå avtal för företagets räkning. Respondenternas talar 
om småföretag med tyngdpunkt på nystartade företag, där det oftast inte är 
fler än en som får teckna firman. Ingen av de intervjuade nämner den legala 
förmågan, vilket torde bero på att det är så självklart att det inte ställer till 
några problem. Bankens rutiner omöjliggör antagligen att lån ges till 
obehöriga personer. 
 

2.11. Empiriska faktorer 
 
Affärsidén anser alla respondenter vara viktig vid ett kreditbeslut och att 
det är av stor vikt att planer och idéer finns presenterade i skrift. Detta 
nämns inte i de teorier vi arbetat med vilket är egendomligt. Affärsidén 
borde vara avgörande eftersom det är den som visar vad verksamheten 
handlar om. Tidigare relationer med kunden anses också vara en viktig 
omständighet. Detta är något som Altman (1985) talar om som ett steg i 
beslutsprocessen. Den aspekten bör finnas med som en påverkande faktor 
till om kredit beviljas eller inte. 
 

2.11.1. Modifiering av modell och formel 
 

Utifrån de data som har erhållits empiriskt och den ovanstående analysen 
har modellen i figur 4 som legat till grund för analysarbetet modifierats 
angående påverkande faktorer vid ett kreditbeslut hos banken. 
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Figur 5: Modifiering av figur 4. 
 
Enligt den insamlade empirin används återbetalningsförmågan som ett 
samlingsnamn för många faktorer som anses påverka densamma. Med 
utgångspunkt i empirin har modellen modifierats till att utgå från samma 
faktorer som Johansson (1973) presenterar, nämligen 
återbetalningsförmågan och säkerheten. Figuren har vidare anpassats till att 
bättre spegla småföretag.  
 
Balansen mellan eget och främmande kapital påverkar hur stor risk 
krediten innebär för banken. Är kreditrisken hög, är sannolikheten större att 
krediten inte kan återbetalas till banken. Det påverkar dessutom genom att 
ett företag med mycket eget kapital klarar fler förlustår än företag med en 
mindre andel eget kapital. Skickligheten påverkar återbetalningsförmågan 
genom att en kompetent ledning och personal inverkar positivt på 
verksamhetens lönsamhet. Karaktären samt personliga erfarenheter och 
egenskaper hos den kreditsökande är något som enligt respondenterna i stor 
utsträckning påverkar viljan och förmågan att återbetala lånet. Att banken 
vet syftet med krediten gör att osäkerheten i krediten kan bedömas. Om en 
kund lånar pengar för att investera i maskinparken, vilket kan leda till 
effektivare produktion, är möjligheten större att företaget kan genera 
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överskott och betala tillbaka än om en investering sker i någon stödfunktion 
i företaget som inte genererar intäkter. 
 
Förutsättningar i omvärlden, såsom utbud på produktionsresurser och 
efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, har effekt på 
vinstgenereringsförmågan och därmed återbetalningsförmågan. En hög 
kvalitet på informationen påverkar inte direkt en kredittagares förmåga att 
återbetala utan har inverkan på bankens möjlighet att bedöma en 
lånsökandes återbetalningsförmåga på ett tillförlitligt sätt. Affärsidén är en 
grundläggande förutsättning för företagets överlevnad på marknaden och 
dess möjligheter att generera överskott. Bankens tidigare erfarenheter av 
en kreditsökande är något som respondenterna ser som en viktig del för att 
bedöma sannolikheten för att lånet återbetalas.  
 
Vilka och hur mycket tillgångar en kreditsökande innehar i verksamheten 
har effekt på återbetalningsförmågan. Utan tillgångar är det inte möjligt att 
generera intäkter. Tillgångarna är också en faktor som har betydelse för de 
säkerheter som företaget kan ställa för krediten. Den legala förmågan är 
inte något som framkommit i undersökningen, vilket har valts att illustreras 
med den streckade linjen. Den bör dock finnas kvar i modellen eftersom 
den är en vital förutsättning för kreditgivning.  
 
Ovanstående resonemang leder också fram till en modifiering av Sinkeys 
(2002) formel angående sannolikheten för att lånet inte kan återbetalas. 
Formeln återfinns i kapitel III avsnitt 3.1.2. Efter en anpassning till den 
empiriska delen av uppsatsen får formeln ett nytt utseende enligt följande: 
 
d = d{ I[C(ECY)], CF(ECY), NW(ECY), G(ECY), Ex(ECY), CS(ECY), P,         
S(ECY)}  
 
Ex = den kreditsökandes erfarenheter 
CS = den kreditsökandes affärsidé 
P = syftet med krediten 
S = skicklighet  
 
Den kreditsökandes affärsidé påverkar utfallet av krediten. Affärsidéns 
bärighet är en funktion av omvärlden, eftersom konkurrensen på 
marknaden och kundernas preferenser påverkar hur framgångsrik en 
affärsidé är. Den lånsökandes erfarenheter och kunskaper har effekt på 
sannolikheten för lånets återbetalning, vilket diskuteras under faktorn 
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karaktär tidigare i analysen. Vilka erfarenheter en företagare har erhållit 
beror på den omvärld han lever i. Sinkey (2002) talar inte om dessa 
aspekter som en del av karaktären, utan det är en utvidgning som gjorts 
utifrån empirin. Syftet med den beviljade krediten har påverkan på 
sannolikheten för återbetalning av krediten vilket diskuteras i samband med 
modifieringen av figur fyra. Den kompetens som finns i företaget och i dess 
nätverk har också stor inverkan på möjligheten till återbetalning av lånet. 
Denna kompetens beror till stor del på de förutsättningar som finns i 
företagets omvärld. 

 

3. Bankernas syn på lagändringarna 
 

Föreningssparbanken, Handelsbanken och Provinsbanken anser att 
lagändringarna innebär en betydligt svårare situation för småföretag. 
Företagen kommer att ha svårare att få krediter beviljade och därmed 
minskar deras tillgång till finansiering. Lagändringarna påverkar inte bara 
om ett företag kan startas upp utan också om det finns möjligheter för ett 
befintligt företag att expandera. Företagshypotek är en säkerhet som 
respondenterna uppger att alla typer av företag använder sig av och som är 
mycket vanligt förekommande. Lagändringen kan därför komma att 
påverka ett stort antal företag. Respondenterna, med undantag för Nordea, 
anser att det innebär en försvårande omständighet för framförallt små och 
nystartade företag, vilka får mycket svårare att använda sig av 
företagshypotek som säkerhet. Nordea menar att lagändringarna främst 
kommer att påverka större företag och motiverar sin åsikt med att större 
företag har större krediter och inte i lika stor utsträckning har någon 
personlig borgen ställd som säkerhet för låneförbindelsen.  Det är 
anmärkningsvärt att Nordea redan innan lagändringarna ofta verkar ha 
borgensförbindelser för att vara säkra. Enligt de andra bankerna 
kompletteras säkerheten med borgen i och med lagändringarna. 
Handelsbanken tror att lagändringarna leder till ett ökat borgensansvar med 
den konsekvensen att personer kommer att tveka inför att starta ett företag.   
 

Det är konstigt att meningarna går så vitt isär. En orsak kan vara de olika 
definitioner som finns på vad ett småföretag innebär. Att lagändringarna 
enligt Nordea drabbar större företag för att de inte har personliga säkerheter 
i samma utsträckning är något som skiljer sig från de övrigas syn, men som 
ger en ny infallsvinkel. Eftersom borgen redan idag enligt Nordea är en 
vanlig säkerhet för småföretag torde blivande kunder få ett ännu större 
borgensansvar. Handelsbanken menar att det är viktigt att ta säkerhet i 
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verksamheten även om borgen kan ställas som en betryggande säkerhet. 
Orsaken till detta är att banken ska kunna använda sig av företagshypotek 
för att inte borgensansvaret ska behöva infrias. Om en företagare går i 
borgen för sitt företag kan det komma att förstöra hans ekonomi för en lång 
tid framöver om bolaget inte klarar av att betala sina skulder. Det är inte 
rimligt att en person ska behöva ta en sådan risk då han är beredd att starta 
ett företag och bidra till sysselsättningen och tillväxten i samhället. Det är 
inte heller samhällsekonomiskt försvarbart att försvåra för småföretagare 
genom att låta dem ta så stora risker. Det är en kostnad för samhället med 
personer som har stora problem med att få ordning på sin ekonomi. 
 
Provinsbanken menar att samma affärsidé som tidigare beviljades lån kan 
komma att avslås i de fall att ytterligare säkerheter förutom 
företagsinteckningen inte kan ställas. Att en bärande affärsidé inte beviljas 
lån om personen bakom inte har en god privatekonomi kan leda till 
problem för samhället. Detta underminerar i längden både tillväxt och 
välfärd om nya inte företag har möjlighet att grundas. Småföretag kommer 
att ha svårare att få lån då säkerheten i verksamheten inte är lika mycket 
värd. Nordea anser att säkerheten är mindre värd och att banken kommer 
att ställa högre krav på sina kreditkunder, men menar ändå inte att det blir 
svårare att få lån. Nordea motiverar att lån kommer att beviljas i samma 
utsträckning som tidigare med att andra säkerheter kommer att kompensera 
den minskade säkerheten i inteckningen. Det är en svår situation för 
småföretag att ställa ytterligare säkerheter. Därför är det motsägelsefullt att 
lån beviljas i samma utsträckning eftersom ytterligare säkerheter i stor 
utsträckning blir på företagarens privata ekonomis bekostnad. 
 
Företagshypoteket som säkerhet var enligt respondenterna redan innan 
lagändringarna oftast lite värd vid ett obestånd då lager och liknande inte 
gav sitt verkliga värde vid en konkursutförsäljning vilket diskuteras av 
Adlercreutz (2001). Det faktum att lagändringarna ger säkerhet i en större 
egendomsmassa är inte något som de intervjuade lade någon vikt vid. 
Handelsbanken utvecklar det genom att säga att de extra värden som nu 
ingår i verkligheten inte existerar. Likvida medel och övervärden, vilka är 
två tillgångar som i och med lagändringen omfattas av hypoteket, existerar 
inte vid en obeståndssituation. Bolag på obestånd har mycket skulder och 
de likvida medlen går åt till att betala de mest akuta utgifterna. 
Handelsbanken ser här en skillnad mellan aktiebolag och enskilda firmor 
där lagändringen kommer att innebära en ökning av egendomsmassan för 
det sistnämnda. Att banken anser att egendomen som ingår i inteckningen 
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är utökad för enskilda firmor kan bero på att den genom lagändringen även 
innefattar företagarens privata banktillgodohavanden och dennes bostad. 
Banken kommer därmed få förmånsrätt i tillgångar som tidigare delades 
proportionellt med andra borgenärer. Lagändringen har endast lett till en 
fiktiv ökning av egendomsmassan för aktiebolag. Det tyder på att de som 
formulerat lagen kanske inte har full insikt i hur verkligheten ser ut, vilket  
också Handelsbanken gav uttryck för. 
 
Föreningssparbanken tror att lagändringarna kan leda till att fler 
rekonstruktioner kan komma att genomföras och då särskilt i de fall 
obeståndet beror på omständigheter utanför företagets kontroll. Det är en 
mycket positiv aspekt på lagändringarna, men det är konstigt att de 
prioriteras över nya företag. Eftersom det är ännu inte befintliga företag 
som enligt respondenterna kommer att drabbas hårdast är det delvis en 
felprioritering från lagstiftarens sida. Nya företag bör gynnas och få sin 
chans att bli framgångsrika vilket bör vara viktigare än att de som inte 
klarar sig själva får en andra chans. 
 
Föreningssparbanken är osäker på om säkerhetens betydelse kan komma att 
minska genom lagändringarna. Provinsbanken tror inte att säkerhetens 
betydelse kommer att minska i och med lagändringarna, eftersom det inte 
är möjligt med tanke på Bankrörelselagens nuvarande lydelse. Detta 
stämmer inte riktigt eftersom lagen ger ett utrymme att ge krediter utan en 
betryggande säkerhet om det anses motiverat. Att säkerheten inte alltid är 
betryggande är något som Handelsbanken och Provinsbanken anser vara 
relativt vanligt. Säkerhetens betydelse verkar inte bli mindre viktig i 
framtiden. Det är positivt att säkerhetens betydelse inte minskar eftersom 
det torde äventyra hela bankverksamheten. Om säkerheten skulle minska i 
betydelse skulle det dessutom innebära en ökad kostnad för tätare 
uppföljning och bidra till högre räntor och andra kostnader som övervältras 
på bankens kunder. Om säkerhetens betydelse skulle minska skulle det 
också innebära ett krav på omstrukturering av kreditmarknaden som idag är 
uppbyggd efter förutsättningen att banker inte ska ta risker. 
 

3.1. Bankens agerande 
 
Inteckningen omfattar genom lagändringen endast 55 % av 
egendomsmassan enligt FRL 11 §. Bankerna kommer även i framtiden att 
ta inteckning i verksamheten, men de kommer att vidta olika åtgärder för 
att kompensera den minskade säkerheten. En säkerhet som enligt 
Handelsbanken och Nordea kommer att bli alltmer vanlig är 
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fakturabelåning. Likaså säkerhet genom direkt pantsättning av maskiner 
kommer att öka i betydelse vid nyinvesteringar enligt respondenterna. 
Detta kommer enligt Nordea lösas genom dotterbolaget Nordeafinans. 
Föreningssparbanken menar att en direkt pantsättning ger banken mer 
kontroll över objektet. Handelsbanken menar att det också är möjligt för 
banken att även skapa sig en säkerhet i redan befintliga tillgångar hos 
kunden genom lösöreköpsavtal. Detta är dock en tidskrävande process och 
banken tror inte att den kommer att bli betydande i framtiden heller. 
Fakturabelåning och direkt pantsättning kommer inte att innebära någon 
skillnad för kunden mot tidigare enligt Nordea. Handelsbanken anser att det 
kommer att bli mer komplicerat och invecklat för kunden. Det innebär en 
stor nackdel för kunden jämfört med checkkredit att den inte har ett visst 
belopp att tillgå som han kan planera utifrån. Bankerna kommer att agera 
på olika sätt för att fortfarande kunna bevilja lån. Föreningssparbanken 
uttrycker detta genom att säga att det är viktigt att komma på nya lösningar 
och vara kreativ. Det är mycket positivt att bankerna genom nya lösningar 
kommer att kunna bevilja krediter även i framtiden. Lagändringarna ses 
som mycket negativa, men det visar på ett engagemang från bankernas 
sida. Nytänkandet har dock troligtvis inte uppstått för att gynna 
småföretagen. Det är för bankens egen ekonomi viktigt med ett gott rykte 
och att behålla sin marknadsandel. 
 
Kravet på borgen som säkerhet kommer att bli högre när 
företagshypotekets värde har minskat. Borgen kommer, som 
Handelsbanken påpekar, att innebära en större risk för företagaren 
personligen. Det kommer att avskräcka många från att ta ett lån. Det är inte 
heller bara låntagaren i sig som påverkas, utan hans familj blir lidande om 
en borgensförbindelse ska infrias. Den ökade betydelsen av borgen kan 
också leda till att fler privatpersoner kommer att hamna på obestånd eller få 
en ohållbar ekonomisk situation. Lagändringarna kan därmed ha negativa 
konsekvenser för samhället som stort vilket inte torde ha varit dess syfte.  
 
Det blir en svårare situation för kunden om banken äger maskiner och 
andra inventarier hos kunden. Det är då inte möjligt att byta ut delar i sin 
maskinpark utan att få det godkänt av banken. Fakturabelåning innebär 
också den negativa konsekvensen att de kontanta medel som företaget får 
låna av banken kommer att variera med kundfordringars storlek. Det kan 
vara ett problem för kunden att inte veta hur mycket kontanter som innehas 
under kommande perioder, här gav checkkrediten en stabilare grund för 
företagaren att stå på.  
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Handelsbanken talar om ytterligare en negativ aspekt, det vill säga att 
lagändringarna kommer att slå hårdare mot klädbutiker och andra företag 
som inte använder sig av fakturering. Detta innebär att alla företagare som 
handlar direkt med konsumenter kan komma att drabbas hårdare än andra. 
Handelsbanken menar också att det kommer att leda till stora problem för 
nystartade företag eftersom de inte har någon fakturering till att börja med. 
Det är underligt att inte denna aspekt belyses av fler av respondenterna. Det 
är svårt för företagen att finansiera inköp av maskiner och andra inventarier 
med kortfristiga krediter. Provinsbanken anser också att det kommer att slå 
mycket hårt mot små och nystartade företag i jämförelse mot befintliga och 
större dito. Sverige har redan ett lågt nyföretagande jämfört med andra 
länder och det vore konstigt om lagändringarna var menade att göra det 
ännu sämre. 
 
Att nyföretagande missgynnas är farligt för samhällsekonomin och 
tillväxten. Föreningssparbanken ser att en konsekvens av den minskade 
säkerheten kan komma att bli att företagen får starta upp i mindre kostym 
och med en längre startsträcka. Det innebär att företagen kommer att växa 
långsammare än vad som annars vore möjligt, vilket kommer att ha en 
negativ inverkan på tillväxten i Sverige. Nordea anser att lagändringarna 
innebär att banken måste agera snabbare än tidigare på de signaler som 
erhålls från företaget. Att banken agerar snabbare är en mycket positiv 
aspekt eftersom det kan leda till att ett företag kan få hjälp innan det gått så 
långt att en konkurs är oundviklig.  
  

3.1.1. Befintliga krediter 
 

Nordea kommer att gå igenom alla engagemang för att se om några 
åtgärder behöver vidtas. Banken har dock redan idag tät uppföljning på 
företag som inte har en tillfredställande ekonomisk situation vilket innebär 
att det inte är någon stor förändring mot tidigare. Provinsbanken har 
omvärderat alla företag i och med de ändrade lagarna. Säkerheterna 
kommer att kompletteras även på denna bank. Det kan också vara svårt för 
ett stort antal befintliga företag om de inte har några ytterligare säkerheter 
att ställa. Banken har stöd i lagen för att säga upp säkerheten.  Det framgår 
i övergångsbestämmelserna till ändringarna i FRL att banken får säga upp 
krediten om säkerheten inte kan anses vara betryggande. Nordea kommer 
inte att säga upp några lån enbart på grund av lagändringarna vilket 
Handelsbanken håller med om. En annorlunda åsikt har Provinsbanken som 
menar att lån kan komma att sägas upp som en följd av den minskade 
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säkerhetsmassan. Detta kommer enligt banken inte vara vanligt 
förekommande utan gäller när det är ett företag med ekonomiska problem 
och som inte har möjlighet att ställa ytterligare säkerheter. 
Föreningssparbanken tror inte att lån generellt kommer att sägas upp utan 
att en dialog förs med entreprenören för att hjälpa företaget.  
 
Det är konstigt att inte någon annan än Provinsbanken medger att det kan 
bli aktuellt att säga upp några krediter. Alla respondenter talar om att 
banker är en institution som inte kan ta några risker vilket väcker frågan om 
de inte är mer angelägna om att endast behålla trygga kreditkunder. Det kan 
ha att göra med att det ger banken ett dåligt rykte om de skulle säga upp 
krediter som redan beviljats endast av den orsaken att säkerheten inte 
längre kan anses vara betryggande. Om ett företag går bra borde en 
minskad säkerhet inte göra det nödvändigt att säga upp krediten, men om 
det är ett företag med svagare ekonomi borde det kunna bli aktuellt. Många 
företag har en svår situation i och med hård konkurrens varför banken i hög 
grad torde vilja gardera sig mot kreditförluster. 
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VI. SLUTSATSER 
 

Kapitel VI innehåller de slutsatser som har dragits utifrån den tidigare 
genomförda analysen. De undersökningsfrågor som ligger till grund för 
uppsatsen och som återfinns i kapitel I besvaras nedan. 

 

 
1. Beslutsfaktorer 

 
Den genomförda studien har mynnat ut i ett antal betydelsefulla faktorer 
som spelar in vid kreditgivning till ett småföretag. Banken ska bedöma ett 
småföretags återbetalningsförmåga och hur betryggande de säkerheter som 
ställs kan anses vara. Återbetalningsförmågan är beroende av många olika 
faktorer, där karaktären hos företagaren är den viktigaste.  Karaktären hos 
den lånsökande innefattar personliga egenskaper, men också dennes privata 
ekonomi och framförallt kunskaper och tidigare erfarenheter inom 
branschen. Affärsidén är också en betydelsefull aspekt på företagets 
möjligheter att återbetala krediten. Ytterligare faktorer som inverkar på 
företagets återbetalningsförmåga är de tillgångar som finns i bolaget och 
företagets omvärld, det vill säga förutsättningarna i den bransch som 
företaget verkar. Dessutom påverkar balansen mellan eget och främmande 
kapital samt hur skickliga och kompetenta medarbetare som finns i 
företagarens omgivning. Bankens tidigare erfarenhet av kunden både som 
privatkund och från andra sammanhang påverkar bedömningen av 
återbetalningsförmågan. Företagarens legala förmåga att företräda företaget 
och syftet med den sökta krediten kommer att inverka på möjligheten att 
återbetala lånet.  
 
Den personliga kontakten mellan handläggaren och den kreditsökande har 
betydelse för om en kredit beviljas eller inte. Kreditbedömningsprocessen 
är subjektiv och handläggarens personliga uppfattningar avspeglas i 
beslutet. Vid det första mötet med kunden skapar handläggaren sig en bild 
av denne som kan vara svår att ändra på. Beslutet påverkas också av vem 
det är som fattar beslutet. I och med att det är en subjektiv bedömning 
spelar det in vilken handläggare som sammanställer beslutsunderlaget. Hur 
genomtänkt och tillförlitlig information som lämnas till handläggaren 
påverkar dennes inställning till företagaren och företagets 
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överlevnadsförmåga. Det handlar då dels om den information som kunden 
själv lämnar, men också den som erhålls från kreditupplysningar. 
 
Säkerheten är en faktor som inte påverkar återbetalningsförmågan, utan är 
ett komplement till denna. Om en kredit inte kan återbetalas ska banken 
kunna använda sig av säkerheten för att undvika en kreditförlust. Säkerhet 
måste i de flesta fall ställas för att en kredit ska beviljas, men har en 
sekundär betydelse. En kredit beviljas inte enbart med anledning av en 
betryggande säkerhet utan blir aktuell först om återbetalningsförmågan 
anses vara god. Den säkerhet som kan erbjudas är beroende av vilka 
tillgångar som företagaren har. En kredit kan dock avslås om en tillräcklig 
säkerhet inte kan erbjudas. 
 

2. Bankens förändrade attityd 
 
Olika typer av företag använder sig av företagshypotek som säkerhet och 
det är därför ett stort antal företag som påverkas av lagändringarna. 
Bankerna anser att lagändringarna inneburit en försämring av 
företagsinteckningen som säkerhet. Den försämrade säkerheten kommer att 
resultera i att det blir svårare för kreditsökande småföretag att få sin 
ansökan beviljad. Den genom lagändringen ökade egendomsmassan ger 
inte de önskvärda positiva konsekvenserna, utan är endast en fiktiv ökning. 
Bank- och kassatillgodohavanden ingår numera i underlaget, men dessa är 
troligen tömda när ett företag är på obestånd. Fastigheter ingår också i 
underlaget, men är oftast redan pantsatta då de ger en tryggare säkerhet än 
företagsinteckning.  
 
Säkerheten minskar i och med lagändringarna och bankerna kompenserar 
den bortfallna säkerheten med att ta ut mer direkta säkerheter i objekt i 
verksamheten och dessutom använda sig av fakturabelåning. 
Fakturabelåning är något som missgynnar nystartade företag och företag 
som inte använder sig av fakturering genom att de då inte har några 
fakturor att belåna. Att företagaren får ställa borgen till förmån för banken 
kommer också att öka i betydelse. Borgensförbindelser kan slå hårt mot 
företagarens privata ekonomi om företaget inte klarar sig i konkurrensen. 
Att missgynna nyföretagande på det sättet kan i sin tur slå mot tillväxten 
och sysselsättningen i samhället.   
 
Befintliga säkerheter ses över i bankerna för att kompletterande säkerheter 
ska kunna begäras. Uppsägning av krediter kommer inte att bli en generell 
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åtgärd, men kan ändå bli aktuell om det är ett företag med en svag 
ekonomisk situation och säkerheten inte kan kompletteras. Lagändringarna 
har inneburit den positiva konsekvensen att en tätare och i vissa fall mer 
noggrann uppföljning kan komma att genomföras från bankens sida av 
kreditsökande kunder. Rekonstruktioner kan också komma att bli ett 
vanligare alternativ till konkurs för verksamheter med livskraftiga 
affärsidéer.  
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VII. KRITISK UTVÄRDERING 
 

Uppsatsens sista kapitel börjar med en kritisk utvärdering av det 
tillvägagångssätt som använts i studien. Därefter diskuteras hur 
generaliserbara de dragna slutsatserna är till andra förhållanden än de 
studerade. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier inom 
forskningsområdet. 
 

 
1. Metodkritik 

 
Vid intervjuer är det stor risk att personen som intervjuar påverkar utfallet. 
Om intervjuaren har starka åsikter om ett ämnesområde är det lätt att 
frågorna formuleras på ett visst sätt. Problemet kan bli ännu större om det 
är olika personer som genomför intervjuerna. Endast ett annorlunda tonfall 
kan leda till olika reaktioner från respondenten i form av särskiljande svar 
på samma fråga. Det är därför viktigt att sträva efter att vara så objektiv 
som möjligt.80  
 
För att veta om tolkningen av ett svar blev på det sätt som respondenten 
avsåg är det lämpligt med uppföljning. Genom att under intervjun fråga om 
respondenten är korrekt uppfattad och att också efteråt skicka en 
sammanfattning av intervjun för att få innehållet bekräftat ges en mer 
sanningsenlig och därmed mer trovärdig bild av det empiriska materialet81. 
Ett utskick av intervjusvaren till respondenten för bekräftelse kan dock vara 
riskabelt av den anledningen att respondenten kan vilja ändra sitt uttalande 
endast av den anledningen att han eller hon inte framställs på ett i deras 
ögon fördelaktigt sätt. Innehållet kan vara sant, men den intervjuade insåg 
kanske inte under intervjun att det inte lät så smickrande. Det är viktigt 
inför analysarbetet att den empiriska delen är korrekt återgiven. Alla 
respondenter har därför fått ta del av de utskrivna intervjuerna för att på så 
sätt kunna tillrättavisa felaktiga data. 
 
Innan intervjuarbetet börjar måste ett antal frågor besvaras. Det är viktigt 
att ha klart för sig hur många som ska intervjuas, om intervjuerna skall 

                                                           
80 Bell, J (2000) s. 123 
81 Ejvegård, R (1996) s. 47 
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spelas in på band och om tolkningen ska visas för den intervjuade.82 
Intervjuerna har spelats in för att göra det möjligt att gå tillbaka och se om 
allt uppfattats på ett korrekt sätt vid intervjutillfället. En risk med att 
använda sig av bandspelare vid en intervju kan vara att den intervjuade 
känner sig hämmad att svara på frågorna. Det skulle i så fall vara mycket 
olyckligt då undersökningen inte speglar verkligheten på ett rättvisande 
sätt. För att motverka denna effekt har redan vid bokning av intervjun 
meddelats om användning av bandspelare. Efter inspelning av intervjun 
skrevs de fullständiga intervjuerna ut och därefter valdes relevanta delar ut 
till empiriavsnittet. 
 
Om data publiceras i uppsatsen där det är möjligt att identifiera personen 
som givit informationen, är det viktigt att godkännande ges. Det kan här 
uppstå en konflikt mellan etiska och vetenskapliga aspekter.83 Vid 
intervjuns början tillfrågades respondenterna om godkännande till 
publicering och alla var villiga att ställa upp på att få sitt namn publicerat i 
uppsatsen. 

 
1.1. Validitet och Reliabilitet 

 
Inom traditionen för kvantitativ forskning har begreppen relativt bestämda 
innebörder. Reliabilitet innebär i kvantitativa studier att samma resultat 
erhålls varje gång vid upprepade mätningar. Validiteten i kvantitativa 
studier beror på hur väl det som är avsett att mätas mäts. Inom den 
kvalitativa forskningen har begreppen en lite annorlunda innebörd.84 
Reliabilitet i kvalitativ forskning kan vara hög även om skilda resultat 
erhålls vid olika mättillfällen. Resultatet bygger på de svar som 
respondenterna ger, och de kan variera beroende på deras sinnesstämningar 
olika dagar och därmed erhålls varierande svar.85  
 
Hur väl intervjun mäter det som avses i studien beror till stor del på den 
intervjuguide som använts. Eftersom en noga genomgång gjordes av de 
frågor som ställdes vid intervjutillfällena torde validiteten i intervjun vara 
tillfredställande. Genom en noggrann förberedelse och genom att 
genomföra testintervjuer är förhoppningen att ett så lika agerande som 
möjligt uppnåtts under alla intervjuer så att resultaten blir jämförbara med 

                                                           
82 Kvale, S (1997) s. 82 
83 Kvale, S (1997) s. 109 
84 Svensson, P-G (1996) s. 209 f.  
85 Svensson, P-G (1996) s. 210 f. 
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varandra. Testintervjuer torde bidra till att ledande frågor upptäcks redan i 
detta skede och på så sätt kunde det undvikas under intervjuerna. 
 
Presentationen av det som framkommit under intervjuerna återfinns i 
empirin. Den delen av uppsatsen är en återgivning av information och det 
redogörs tydligt för när det är analys och tolkningar. Detta för att läsaren 
själv skall kunna bedöma om tolkningen är rimlig eller inte. 
  

1.2. Generaliserbarhet 
 

De faktorer som anses vara betydelsefulla vid kreditgivning från en bank 
till ett småföretag tror vi till stor del är generaliserbara till alla banker som 
beviljar lånefinansiering till småföretag. Faktorernas betydelse kan dock 
skilja sig åt mellan olika delar av landet. På mindre orter finns ofta en 
bättre kännedom om kunden som företagare och privatperson, vilket gör att 
karaktärsdragen hos den kreditsökande torde bli ännu viktigare här. Alla 
bankkontor i hela Sverige är underkastade samma lagstiftning angående 
bankverksamhet och säkerhetsformen företagshypotek. Varje bank har 
dessutom i stort sett samma generella kreditgivningspolicy på alla kontor i 
hela landet. Studien torde därmed ha en stor generaliserbarhet till andra 
bankkontor än de utvalda för studien.  
 
En orsak till varför en generalisering av det som framkommit i studien 
skulle kunna vara svår att göra, är de definitioner av småföretag som 
respondenterna uppgav. Respondenterna presenterade olika syn på vad ett 
småföretag är och hälften av de intervjuade hade inte någon klar och 
allmänt vedertagen definition inom respektive bank.  
 

2. Förslag till fortsatta studier 
 

Ett förslag från författarnas sida är att studera kreditgivningen till andra 
typer av företag än småföretag för att se hur den skiljer sig med hänsyn till 
de faktorer som har betydelse för ett kreditbeslut. 
 
Ytterligare en intressant aspekt är att se på hur effekten av lagändringarna 
faktiskt föll ut. Det har i skrivande stund inte gått nog lång tid från 
lagändringarnas genomförande för att se alla dess konsekvenser. 2005 
gäller inte längre övergångsbestämmelserna, vilket skulle kunna följas upp 
för att se hur kreditkunderna har påverkats. En annan tänkvärd synvinkel 
som denna studie har avgränsats bort från är hur lagändringarna påverkar 
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småföretagandet i olika delar av landet. Det skulle också vara intressant att 
se på hur nyföretagandet utvecklats före och efter lagändringen för att 
påvisa lagändringarnas påverkan. En infallsvinkel som framkommit under 
insamlingen av uppsatsens empiriska data är att undersöka hur 
lagändringarna påverkat andra typer av företag än småföretag. Alla typer av 
företag använder sig av företagshypotek.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

I. Presentation av oss och undersökningsämnet 
 

II. Allmänna frågor 
 

1. Får vi spela in intervjun på band? 
2. Accepterar du att ditt namn publiceras i uppsatsen?  
3. Vad heter du? 
4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
5. Hur länge har du jobbat här? 

 

III. Kreditgivning till småföretag  
 

6. Hur definierar ni ett småföretag? 
7. Hur stor andel av er totala utlåning går till småföretag?  
8. Vilka faktorer vägs in vid beslutet om kredit skall ges till ett 

småföretag? 
9. Är några beslutsfaktorer viktigare än andra? 
10. Varifrån hämtar ni in informationen? 
11. Hur går kreditbedömningsprocessen till? 
12. Hur ser du på handläggarens påverkan på 

kreditbedömningsprocessen? 
13. Hur ser ni på det faktum att låntagaren oftast har ett 

informationsmässigt övertag? 
 

IV. Säkerheter 
 
14. Vilken roll spelar säkerheter för kreditbeslutet? 
15. Hur bedömer ni om en säkerhet är betryggande? 
16. Kan säkerheten under några omständigheter vara avgörande för om 

kredit beviljas eller inte? I så fall under vilka omständigheter? 
 

V. Lagändringarna 
 

17. Vilka företag är det som använder sig av företagshypotek som 
säkerhet? 

18. Hur vanlig är denna form av säkerhet för småföretag? 
19. Hur ser ni på den nya lagen om företagsinteckning och den ändrade 

förmånsrättslagen?  
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20. Har er syn på kreditgivning till småföretag ändrats genom 
lagändringarna? 

21. Har prioriteten mellan de olika faktorer som vägs in vid 
kreditgivningen förändrats i och med lagändringarna? Har 
säkerheterna blivit mindre viktiga? 

22. Hur kommer ni att agera utifrån de nya förutsättningarna angående 
företagshypotek?  

23. Vad hände/händer med de lån som beviljades, innan lagändringarna 
trädde i kraft, vilka hade företagshypotek som säkerhet? 

 

VI. Avslutning 
 
24. Hur ser ni på framtiden angående småföretags möjlighet att få 

banklån? 
25. Har du något ytterligare att tillägga? 
26. Kan vi få återkomma om vi har några ytterligare frågor? 

 
  

 

 


