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SAMMANFATTNING 
 

 

Titel : Finansiering av bilföretag under lågkonjunktur 

Författare : Michel Kongolo och Annamaria Martin 

Handledare: Stefan Schiller 

 

Bakgrund och problem: Med bakgrund i den rådande lågkonjunkturen behandlar                        
 denna uppsats problematiken kring finansiering av bilföretag 
 under den aktuella finanskrisen. 

Syfte:  Syftet med denna studie är att ge en bättre insikt i hur 
 Renault, Peugeot och Volvo Personvaganr finansierar sig 
 under den nuvarande lågkonjunkturen, vilka problem de får 
 samt hur de hanterar krisen. 

Metod:  För att uppfylla syftet har en fallstudiemetod använts. 
 Insamlingen av empiri har skett genom en kvalitativ 
 metod i form av semistrukturerade intervjuer och 
 analysen gjordes med hjälp av en komparativ metod av de 
 tre bilföretagen.  

Slutsats:  Den nuvarande lågkonjunkturen  har drabbat bilindustrin 
 hårt och effekterna pa de tre studerade bilföretagen har  
 varit flera. De viktigaste av dessa var minskning av 
 bilförsäljning och likviditetsbrist. Företagen använde olika 
 strategier för att minska krisens effekter men en sak hade de 
 gemensamt  -en ändring av kostnadsstruktur. 

 

Nyckelord: Kapitalmarknad, finanskris, lågkonjunktur samt finansiering 
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1. Inledning 
 

 

Detta kapitel inleds med bakgrundsinformation om bilindutrins historia och de problem den 
har tampats med. Efter bakgrund följer problemdiskussion -som analyserar den nuvarande 
finansiella krisen- därefter problemformulering och syfte. Sista delen innehåller avgränsning, 
målgrupp och studiens disposition.  

 

1.1.1. Historia 
 

Eftefråga av bilar började öka kraftigt i världen under 1980 – talet. Personbilsproduktionen 
uppgick 1988 till närmare 35 miljoner enheter, jämfört med cirka 28 miljoner under 1980-
talets första år. Det är en tydlig koncentration av tillverkningen till Japan, USA/Canada och 
EU, även om flera producenter under senare år etablerat fabriker i andra delar av Asien, som 
ett led i globala produktionsstrategier. (Coulibaly, 2007)  

Ökningen av koncentrationsgraden inom den globala bilindustrin har gått hand i hand med en 
utveckling mot tilltagande internationalisering, både i form av utländska direktinvesteringar 
och av produktions- och försäljningssamarbete mellan producenter i olika länder. Redan 1967 
bildades europeiska Ford, som hade planerat och integrerat sin produktion i Storbritannien, 
Västtyskland, Belgien och Spanien. De allt högre kostnaderna för att ta fram nya modeller och 
nya motorer har under 1980-talet lett till en snabb ökning av samarbetet mellan olika 
biltillverkare i världen. Under 1970-talet har den japanska bilindustrin varit märkt av 
frånvaron av utländska direktinvesteringar, men de lyckades göra framgångsrika 
exportinbrytningar på både de europeiska och amerikanska bilmarknaderna. Fortsatt japansk 
expansion krävde samverkan med större lokala tillverkare och även egna fabriksetableringar. 
(Coulibaly, 2007) 

I den hårda konkurrensen under den senare delen av 1900-talet har fem företag trätt fram. 
Utmärkande för dessa företag är att de har tillverkning och ägarintressen i alla de tre 
huvudmarknaderna Europa, Nordamerika och Asien (Coulibaly, 2007). Toyota Motor 
Corporation är idag den största av dessa företag medan General Motors som har varit på första 
plats under nästan 80 år går ner till andra platsen. På tredje, fjärde och femte plats kommer 
Volkswagen, Ford och Renault-Nissan som kan ses i tabellen under. 

När det gäller de asiatiska biltillverkarna är Japan, Sydkorea och Kina de största. Även globalt 
är de konkurrenskraftiga då både Japan och Sydkorea placerade sig top, under 2008. När det 
gäller Kinas bilindustri är den, enligt Tomas Bengtsson (Dagens Nyheter), en växande jätte. 
Fördelen för de kinesiska bolagen är att nästan alla är statliga eller kommunala och har en 
tung finansiell uppbackning. Om Kinas bilindustri växer som den har gjort på siståne, kan den 
med tiden gå om Japan som världens största billtilverkare.   
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1 .Toyota 

2. GM 

3. Volkswagen 

4. Ford 

5. Renault-Nissan 

6. Honda 

7. PSA 

8. Fiat 

9. Hyundai 

10. Kia Motors 
 

 

Tabell 1. De största bilmärkena 2008                                                                                         
(Källa www.oica.net)  

 

1.1.2. Bilindustrin under ekonomiska kriser  
 

Utvecklingen av bilindustrin har under många år varit märkt av ekonomiska kriser. Efter 
första och andra världskriget blev bilindustrin försvagad då många fabriker förstördes och 
ekonomin kollapsade. Mellan de två världskrigen kom den så kallade Börskraschen i USA 
(1929). Denna övergick i en ekonomisk depression med hög arbetslöshet och fallande 
produktivitet som följd, vilket senare spred sig till Europa. Bilmarknaden återhämtade sig inte 
förrän långt efter andra världskrigets slut (Serge Bellu, 2008). 

Bilindustrin markeras år 1956 av Suezkrisen, som gjorde att bränslepriserna ökade. Detta 
gjorde att biltillverkarna för första gången var tvungna att ta hänsyn till bränsleförbrukningen 
när de tillverkade bilar. Några började utveckla mindre modeller, så kallade "Compact Cars", 
som inte överskrev 4,50 m. Vissa var tvungna att slåss sig samman med andra bilproducenter 
för att kunna överleva krisen (Serge Bellu, 2008). 

Krisernas tid var dock inte förbi, under 1973 och 1979 var åren för två stora oljekriser. 
Medlemmarna av oljekartellen OPEC höjde priserna på oljan och skapade indirekt den så 
kallade low-cost bilen (Serge Bellu, 1998). 

Sten Sjöström (Sveriges Radio, 2008) anser att idag är det finanskrisen som har satt djupa 
spår i alla delar av den globala ekonomin. En av de största förlorarna, utöver finanssektorn, 
har varit fordonsindustrin som på grund av minskade eller, uteblivna, order varit tvungna att 
minska produktionen kraftigt. De som har drabbats hårdast är de amerikanska biltillverkarna. 
Bilmarknaden i USA var på väg nedåt redan året innan finanskrisen och när den väl slog till, 
oktober 2008, rasade försäljningen i botten. Även europeiska och japanska tillverkare 
noterade stora tapp.  
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1.2.  Problemdiskussion 
 

Bilmarknaden är en av de marknader som har påverkats mest av finanskrisen. Enligt Lars 
Jonung (Ekonomisk Debatt),  är finansiella kriser ofta förenade med lågkonjunkturer. Detta 
innebär att de negativa störningar som har bildats  i det finansiella systemet har påverkat den 
reala ekonomin. En kris i den reala ekonomin innebär en stark nedgång i produktion och 
sysselsättning - så som är fallet för den nuvarande krisen. 

För att kunna förstå krisen i bilindustrin är det viktigt att först förstå den finansiella krisens 
orsaker och effekter - som kommer att diskuteras här nedan.  

 

1.2.1. Den nuvarande finanskrisen  
 

Paul Krugman, amerikansk nationalekonom, förklarar i sin bok ”Krisen - orsaker, verkan, 
åtgärder” 2009, att den finansiella krisen som vi lever i idag, inte är den första som har skakat 
världen. Han jämför den med andra depressioner som har markerat finansvärlden under åren. 
Enligt Krugman (2009) är krisen idag av samma omfattning som den stora depressionen på 
1930-talet, som började med den stora Wall Street – kraschen och spred sig snabbt till Europa. 
De fastighetsproblem som vi har idag jämförs i hans bok med de i slutet av 1980-talet, då en 
sprucken fastighetsbubbla fick japansk ekonomi på fall. En parallell kan även dras till de 
valutakriser som drabbade Asien på 1990-talet .   

Under 2003, efter att den välkända it-bubblan sprack, skapades en ny bubbla, men denna gång 
på bostadsmarknaden. Finanskollapsen anses ha startat i USA, med en ökning av 
kreditförluster för så kallade subprimelån, det vill säga bolån till mindre kreditvärdiga 
låntagare (Krugman, 2009). 

Det som hände var att under 2003 började bostadsprisena stiga, på  grund av att räntorna var 
mycket låga. Många amerikaner ville profitera av detta och gav sig in på marknaden. 
Problemet var att kreditgivaren gav lån även till mindre kreditvärdiga låntagare. Låntagaren 
behövde inte betala någon, eller endast en liten, handpenning och med månatliga räkningar 
som var betydligt större än låntagarna klarade av, var denna utlåning ganska tveksam från 
början (Krugman, 2009). 

Man kan fråga sig varför kreditgivarna släppte på sina normer och lånade ut pengar till icke, 
eller mindre, kreditvärdiga låntagare och enligt Krugman (2009) finns det två skäll till detta. 
För det första trodde kreditgivarna att bostadspriserna skulle stiga i det oändliga: Så länge 
som huspriserna bara gick upp spelade det ingen större roll ur långivarens synpunkt om 
låntagaren kunde klara sina betalningar eller inte. De tänkte att om betalningarna var för stora 
kunde köparen antingen ta ett nytt lån på fastigheten, för att få loss kontanter, eller om det 
värsta skulle hända - sälja bostaden och betala hypotekslånet. För det andra brydde sig 
långivarna inte om kvaliteten på sina lån, eftersom de inte satt kvar pa dem: Det vill säga att 
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de sålde lånen vidare till andra investerare. Hypotekslånen på bostäder omvandlades till 
värdepapper (obligationer) och såldes till olika internationella investerare.   

Så länge huspriserna fortsatte att stiga såg allt bra ut och det fanns inga risker. 
Hypoteksstödda värdepapper gav hög avkastning och pengar fortsatte att strömma in på 
bostadsmarknaden. En del ekonomer varnade för att en stor bostadsbubbla hade utvecklats 
och att när den brast skulle utsätta ekonomin för stora risker (Krugman, 2009). 

Problemet med subprimelånen uppmärksammades på allvar våren 2007, när amerikanska 
bolåntagare fick svårt att betala räntor och amorteringar. Då låntagaren inte hade råd att lägga 
om lånen, tvingades banken i många fall att ta över husen och förlusten, när den boende 
gjorde en sa kallad ”walkout”. Detta innebär att låntagaren förlorar sin insats, men slipper 
ytterligare krav på ett hus som är värt mindre än lånebeloppet (Krugman, 2009). 

Samtidigt som subprimelånen började förfalla på löpande band, blev de obligationer som 
utfärdats med bolånen värdelösa. Eftersom dessa såldes i stora mängder till internationella 
investerare grundades en global kreditkris. När man väl förstod allvaret med bostadskraschen 
insåg man att det inte endast var låntagarna som drabbades: Även de långivare och investerare 
som köpt värdepapper grundade på hypotekslån, skulle gå med förlust (Krugman, 2009). 

Idag finns det många åsikter om vad som måste göras för att kunna ta sig ur den ekonomiska 
krisen. Under gångna tiders depressioner har ekonomer förespråkat olika ekonomiska 
åtgärder, som avregleringar, och att stater ska lämna marknaderna fria att sköta sig själva.  
Avreglering av marknaden var svaret på alla ekonomiska problem under 80 - och 90 – talets 
depressioner. Ett bra exempel är avregleringen under Asien-krisen, där Världsbanken och 
Internationella Valutafonden föreskrev detta för de drabbade länderna, men saker och ting 
blev inte bättre. Krugman (2009) argumenterar i sin bok att man redan då borde ha försttåt att 
avreglering var mer en del av problemet än en del av lösningen.  

Finanskrisen har enligt författaren under alla tider berott på att bubblor har skapats i de av-och 
oreglerade marknaderna och när dessa brast tappade folk förtroendet för respektive marknad. 
Då en sådan kris oftast inte kunde lösas fördjupades den för att till slut sprida sig till 
omkringliggande länder. Därför menar Krugman (2009) att lösningen till dagens finanskris är 
att i första hand återskapa förtroendet för marknaden. Detta medför att krediterna återigen 
börjar flöda så att marknaderna får mer kapital, konsumtionen ökar och likaså efterfrågan på 
produkter - vilket i sin tur skapar arbeten. Slutligen för att förhindra att liknande kriser 
inträffar igen borde genomföras en finansreform av alla sorters finansinstitutioner.   
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1.3. Problemformulering 
 

Med tanke på vår inledning och problemdiskussion har vi valt att analysera tre bilföretag: 
Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar. 

Uppsatsens huvudfråga kommer att vara följande:  

 

• Hur finansierar sig Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar under den 
globala finanskrisen ? 

⇒ Med denna fråga vill vi analysera de tre bilföretagen för att kunna förstå hur de 
anskaffar kapital under den lågkonjunktur som råder idag. 

  

För att kunna besvara huvudfrågan behövs ett antal mindre frågor utredas: 

• Vilka effekter har lågkonjunkturen på Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar? 

⇒ Denna fråga ställs eftersom det är viktigt att veta vilka problem bilföretagen har för att 
kunna lösa dem.  

• Hur går Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar tillväga för att hantera den nuvarande 
lågkonjunkturen? 

⇒ Efter att ha funnit de problem som finns i de tre bilföretagen, kommer en analys om 
hur dessa företag går tillväga för att hantera krisen – vilka åtgärder de tar. 

 

1.4. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ge en bättre insikt i hur de valda bilföretagen anskaffar kapital 
och överlever under den globala krisen. Vilka problem ett dylikt företag får och vilka åtgärder 
som krävs för att kunna hantera krisen. 

 

1.5. Avgränsningar 
 

Denna uppsats kommer att begränsas till att undersöka bara en del av de tre företagens 
struktur, den del som behandlar tillverkningen av personbilar. En sådan begränsning behövs 
göras för att få ett större djup av denna studie. 
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1.6. Målgrupp 
 

Målgruppen för denna uppsats är i huvudsak andra studenter inom internationella- och 
civilekonomprogrammet. Denna målgrupp har valts  eftersom det behövs särskilda 
förkunskaper inom företagsekonomi för att kunna ta till sig informationen. En annan 
målgrupp, för denna uppsats, kan vara alla bilföretag som är intresserade av hur man 
anskaffar kapital under en ekonomisk kris. 

1.7. Disposition 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       

1. Inledning     
I det första kapitlet introduceras ämnet som 
kommer att behandlas i uppsatsen. Efter det 
följer en problemdiskussion, samt 
problemformulering, syfte och avgränsningar. 

2. Metod     

Kapitel två beskriver den valda 
forskningsmetoden och tillvägagangssättet, för 
insamling av empiri. Därefeter framförs kritik mot 
de val som har gjorts när det gäller metoden och 
studiens källor. 

3. Referensram 

Det tredje kapitlet är uppdelat i två delar. En 
större del, som handlar om hur företag kan 
finansiera sig på kapitalmarknaden och en 
mindre del som handlar om statens bidrag till 
företag.   

4. Empiri  
I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens 
empiriska material. Den är uppdelad i tre 
stycken, som behandlar de tre valda företagen: 
Peugeot, Renault och Volvo Personvagnar. 

5. Analys I det femte kapitlet analyseras det empiriska 
materialet i kapitel fyra med hjälp av 
referensramen. 

6. Slutsats 
I uppsatsens sjätte kapitel presenteras de 
slutsatser som har gjorts utifrån analysen i 
kapitel fem. 
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2. Metod 
 

 
I detta kapitel presenteras den metod som har valts för uppsatsen. I början av kapitlet 
presenteras den strategi som är mest lämplig för vår studie, därefter presenteras 
tillvägagångssättet för insamling och analys av data och kapitlet avslutas med metod- och 
källkritik. 

 
 

2.1. Metodologisk utgångspunkt 
 

Vid forskning skiljs det ofta mellan kvantitativa – och kvalitativa metoder. Kvantitativ 
forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering, när det gäller 
insamling och analys av numerisk data. Kvalitativ forskning uppfattas däremot som en 
forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering då data samlas in 
och analyseras (Bryman & Bell 2005).  
För att kunna besvara uppsatsens huvudfråga är det nödvändigt att lägga vikt vid ord och inte 
vid kvantifiering i form av siffror och data. Syftet med denna studie är att ge en bättre insikt i 
hur de valda bilföretagen finansierar sig under en lågkonjunktur, vilka problem de får och 
vilka åtgärder de tar för att komma ut från lågkonjunkturen. Detta innebär att studien kommer 
att ge förståelse om verkligheten, som inte går att mättas i siffror. Därför kommer den 
kvalitativa forskningmetoden vara mest lämplig för uppsatsen. 
 
Bryman och Bell (2005) påpekar att förutom skillnaden mellan siffror och ord, finns det 
ytterligare tre skillnader som behöver tas i beaktande. Som kan ses i tabellen under har den 
kvalitativa forskningmetoden en induktiv syn när det gäller förhållandet mellan teori och 
forskning, en ontologisk ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk och en 
kunskapteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad. Dessa begrepp förklaras 
närmare nedan. 

 

 KVANTITATIVA  KVALITATIVA  

Teori i relation till forskning Deduktiv Induktiv 

Ontologiska frageställningar Objektivism Konstruktionism 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivism Interpretativism 

(Tolkningsinriktad) 

 

Tabell 2. Grundläggande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder              
(Källa: Bryman & Bell 2005) 
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2.1.1. Förhållande mellan teori och forskning 
 

När det gäller förhållandet mellan teori och praktik har den kvantitativa forskningen oftast en 
deduktiv syn som innebär att teorin styr forskningen. Empirisk data används för att testa redan 
befintliga teorier. När det gäller kvalitativ forskning har den en induktiv syn, där teorin är 
resultat av forskning. Det induktiva angreppssättet baserar sig på att dra slutsatser som 
grundar sig på empiriska data (Jacobsen, 2002). 
Denna uppsats är till stor del induktiv där empiri samlas in för att sedan tolkas och få fram ett 
resultat. Olika intervjuer görs med de tre valda företagen för att kunna förstå hur de går 
tillvägga för att klara en lågkonjunktur. Men vår tolkning av empiri kommer att göras till en 
del med hjälp av referensramar (accepterade teorier) som gör att uppsatsen även kommer att 
få ett deduktivt inslag. I denna studie kommer det att användas olika accepterade teorier som 
förklarar hur kapitalmarknaden fungerar och hur bilföretag kan använda denna marknad för 
att finansiera sig. 
Då vi först och främst kommer att använda oss av en induktiv strategi, men med inslag av 
deduktivitet, blir det lämplig att tillämpa en så kallad abduktiv metod. Det vill säga att teori 
och empiri växelvis varvas, under hela uppsatsen (Besson, 2006). Enligt Besson måste 
forskaren ha vissa förkunskaper för att kunna förstå verkligheten. Därför kommer vi först att 
införskaffa oss en del teoretiska kunskaper, sedan genomföra intervjuer och slutligen jämföra 
empirin med teorin. 
 
 

2.1.2. Ontologiska frågeställningar 
 

Ontologiska frågeställningar handlar om de sociala entiteternas art eller natur. När man pratar 
om ontologi brukar man skilja mellan två ståndpunkter: objektivism och konstuktionism. Det 
förstnämda uppfattar verkligheten som objektiv, det vill säga att verkligheten är något 
objektivt som finns utanför oss och som kan observeras men inte påverkas (Jacobsen, 2002). 
Enligt Bryman och Bell (2005) är ett bra exempel på objektivism när en organisation har sina 
egna regler och riktlinjer, en organisation i vilken standardisering utvecklas. Motsatsen till 
detta är att ha en konstruktionistisk syn som innebär att man tror att sociala företeelser och 
dess mening är något som de sociala aktörerna själva påverkar och ständigt förändrar. 

Det som avspeglar denna studie bättre, ur en ontologisk synpunkt, är konstruktionismen. Då 
denna studie beskriver  olika företag som använder skilda metoder vid anskaffning av kapital, 
skulle det inte vara lämpligt att skriva denna uppsats från ett objektivt persperktiv. Hur ett 
företag uppfattar en lågkonjunktur, påverkar hur detta kommer att finansiera sig.  

 

2.1.3. Kunskapsteoretisk inriktning 
 

Den sista grundläggande skillnaden är den kunskapsteoretiska inriktningen, som handlar om 
positivism och interpretativism (tolkningsperspektiv). Kvantitativ forskning inriktar sig på 
naturvetenskapliga modeller som positivism, medans kvalitativ forskning brukar beskrivas 
som tolkninginsinriktad (Bryman & Bell, 2005).  
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Positivismen styrs av uppfattningen att organisationer existerar som konkreta entiteter och 
som det går att samla data på, medans interpretativism är en syn som bygger på förståelse och 
tolkning. Som forskare ska man tolka människornas handlingar och sociala värld utifrån deras 
perspektiv (Bryman & Bell, 2005). Enligt Ödman (2003) kan inte resultatet lyftas ur sitt 
sammanhang och behålla samma innebörd i ett annat sammanhang. Det som man får är en 
subjektiv innebörd av det studerade fenomenet, i vårt fall de tre företagen (Ödman, 2003).  
Det betyder att de resultat som kommer att presenteras i denna studie inte kan sägas vara 
objektiva, utan snarare en tolkning som däremot önskas göras så tydlig som möjligt. 
 
 

2.2. Insamling av data 
 

2.2.1. Undersökningsdesign  
 

Efter att ha valt den strategi som passar bäst för denna studie är det viktigt att välja 
vilken undersökningsdesign och undersökningmetod som kommer att användas. Enligt 
Bryman & Bell (2005) påverkar de två sistnämnda faktorerna forskningen och analysen av 
den insamlade datan. Innan undersökningsdesign och metod väljs, ska en forskare analysera 
uppsatsens frågeställning. Det är grundläggande att specificera och konkretisera sin 
frågeställning, att ha en tydlig och konkret problemformulering, för att inte deviera från 
ämnet. Då det först valdes ett tema för denna studie hade vi en allmän frågeställning, som 
gällde finansieringen av företag under en lågkonjunktur. Denna frågeställning har begränsats, 
som kan ses i introduktionen, för att kunna skapa en tydligare fokus, något som enligt Bryman 
& Bell (2005) är viktigt. 
 
Den undersökningsdesign som har valts för denna uppsats är fallstudie. Denna design är en 
beteckning på en typ av undersökning som är begränsad till en mindre grupp; exempelvis en 
organisation, plats, speciell person eller en specifik händelse (Bryman & Bell, 2005). Denna 
undersökningsdesign passar bra till studien, då denna undersöker en specifik händelse, 
nämligen finansieringen av bilföretag under finanskrisen. För att kunna uppfylla studiens 
syfte har de tre fallföretagen valts.  
Det finns också olika distinktioner som görs mellan olika typer av fall. Det som kommer att 
användas i denna uppsats är den typ som kallas för ”det informationsrika eller avslöjande 
fallet”. Med detta menar författaren att forskaren kan observera och analysera en företeelse 
som tidigare varit otillgänlig - det så kallade avslöjande fallet. Alternativt är att observera och 
analysera situationer som har utforskats tidigare men som fortfarande kan vara 
informationsrika. Den situation som analyseras här är självklart inte ett avslöjande fall då det 
finns forskare som tidigare har utforskat detta område. Men Bryman och Bell (2005) menar 
att varje fall kan behandlas som informationsrik, darför är begränsning till outforskade fall 
onödig.  Även om denna studie inte är ny i sitt fall, kan den fortfarande visa problemet ur ett 
nytt perspektiv. 
Fallstudie som undersökningsdesign inbegriper ofta en tillämpning av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Om en undersökning bara grundar sig på kvalitativa, eller bara på 
kvantitativa metoder, kan det hända att den inte längre uppfattas som en fallstudie (Bryman & 
Bell 2005). Detta resonemang borde inte vara ett problem för uppsatsen då det har sagts från 
början att ett abduktivt synsätt kommer att användas vid analys av all data.  
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2.2.2. Undersökningsmetod 
 

För att samla in empiri till uppsatsen kommer olika undersökningsmetoder användas: 
primärdata som intervjuer samt sekundärdata som massmediaprodukter och finansiella 
rapporter. 

Primärdata – Intervjuer 
 
Enligt Jacobsen (2002) är primärdata information som en forskare samlar in för första gången 
direkt från personer (den primära informationskällan). Den information som samlas in är 
anpassad för en speciell frågeställning, som i vårt fall handlar om finansieringen av bilföretag. 
För denna studie har vi valt att intervjua de tre bilföretagen: Volvo Personvagnar, Renault och 
Peugeot.  Eftersom vi har valt en fallstudie som design och utgått från en kvalitativ metod, 
kommer kvalitativa intervjuer användas som undersökningsmetod. En forskare använder sig 
av fallstudiedesign i samband med kvalitativa metoder eftersom dessa fungerar bra för att 
kunna göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall, det som görs här. (Bryman & 
Bell, 2005). 
 
Valet mellan ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer har inte inneburit några 
problem för denna uppsats. Detta eftersom ostrukturerade intervjuer främst används i 
samband med livsberättelser eller muntliga historier – där bestämda frågor vanligtvis inte 
förekommer (Jacobsen, 2002). Även om ostrukturerade intervjuer  ger den största 
flexibiliteten, är risken stor att viktig information missas. 
I denna studie används semistrukturerade intervjuer eftersom de består av förutbestämda 
frågor - en sa kallad intervjuguide (Bryman & Bell, 2005). För denna uppsats är det viktigt att 
ha specifika teman som berörs under intervju, då detta hjälper en att inte gå vilse eller devierar 
från huvudfrågan. Även om intervjuerna är semistrukturerade betyder det inte att de icke är 
flexibla. Intervjupersonen har fortfarande frihet att svara som han vill och intervjuaren kan 
fortfarande ställa andra frågor som inte ingår i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005). 
 
Intervjuerna har genomförts i två olika länder – Sverige och Frankrike, länder som vi har 
studerat i och känner till väl. De bilmärke som valdes är representativa för dessa två länder: 
Peugeot och Renault i Frankrike samt Volvo i Sverige. När det gällde intervjuobjekten valdes 
de ut genom respektive företags officiella hemsida. Fokus lades på representanterna för 
finansavdelningen, mer specifikt på den person som var tillgänlig just då. Inför varje intervju 
har en intervjuguide skickats till intervjupersonen. På så sätt kunde intervjupersonen bekanta 
sig med det ämne som togs upp under intervjun. Sammanlagt har alltså tre intervjuer gjorts, en 
för varje företag. 

 

Sekundärdata 
 

Sekundärdata är information som är baserad på upplysningar som är insamlade av andra 
(Jacobsen, 2002). I sekundärdata ingår olika undersökningsmetoder och de som väljs för 
denna uppsats är finansiella rapporter och massmediaprodukter. 
Enligt Bryman & Bell (2005) är organisationsdokument av speciell vikt för forskare i 
företagsekonomi. För denna uppsats de organisationsdokument som används är finansiella 
rapporter. Den information som fås genom rapporterna ger oss som forskare viktig 
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bakgrundsinformation om alla tre företagen. Jacobsen (2002) påstår att primärdata är viktig, 
då denna är direkt kopplad till forskarens frågeställning. Aven om detta inte är fallet för 
sekundärdata, anses att företagens finansiella rapporter är av stor vikt i denna studie. Genom 
att analysera ett företags rapporter kan vi till viss del få svar om hur företaget har gått tillväga 
för att anskaffa kapital och hur detta påverkas av finanskrisen. 
 
Som sekundärdata kommer också massmediaprodukter att användas, som dagstidningar och 
tidskrifter som finns tillgängliga på bibliotek eller internet. Bryman & Bell (2005) behandlar i 
sin bok vikten av val av tidsperiod för massmdiaprodukter. Detta innebär att en forskare kan 
behöva besluta sig om vilken tidsperiod som ska omfattas i analys av massmediaprodukter. 
Den tidsperiod som har valts att studera är från och med det år då finanskrisen startade till och 
med idag (2007-2010), men även åren innan dessa är beskrivna då de förklarar orsakerna till 
krisen (2000 – 2008).  

 

2.3.  Analys av data  
 

Analys av kvalitativ data har enligt Jacobsen (2002) tre viktiga faser: beskrivning, 
kategorisering samt kombinering. Det som är viktigt att tänka på är att dessa tre faser har en 
fram och återgående process:  Insamling och beskrivning av data samt att hitta samband 
mellan olika enheter. Samtidigt kan en forskare få nya idéer vilket leder till att ny data kan 
samlas in och processen börjar om. (se Fig.1) 

“…en växling eller ett återkommande samspel mellan insamling och analys av data” 

(Källa Bryman & Bell, 2005, s.446)  

 

 

Fig.1 Analys av kvalitativa data som en spiral                                                                            
(Källa Jacobsen, 2002) 
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2.3.1. Beskrivning 
 

Första fasen i analysen kallas för beskrivning och består av tre olika etapper: renskrivning av 
rådata, kommentarer och annoterade data. 

Första etappen är renskrivning av rådata som gjordes direkt efter varje intervju. Andra 
etappen i beskrivningen är så kallade kommentarer. Kommentarer betyder att man läser den 
insamlade data och gör anteckningar, som kan hjälpa en att utveckla sina idéer. Samma 
princip används av Bryman & Bell (2005) men kallas där för memo. Efter den första 
intervjun, som vi hade med Renault, har denna princip används. Därifrån samlades nya idéer 
som har hjälpt oss i de andra två intervjuerna (Volvo Personvagnar och Peugeot).  

Det tredje steget i beskrivningen är den annoterade data, vilket innebär att forskaren gör en 
kort sammanfattning av en större helhet. Applicerat på vår situation innebar detta att vi gjorde 
en sammanfattning av intervjun, som kan ses i figuren under.  Eftersom en kvalitativ intervju 
är full av detaljer blir det viktigt att ha en sammanfattning av den insamlade data (Jacobssen, 
2002). Figuren under visar en sammanfattning av intervjun med Renault. 

 

Intervju nr.1   Plats Paris (Frankrike)  Tid : 40 minuter 
Uppgiftslämnarens : 
Namn: Alain Meyer  
Tjänst: Finansavdelningen - Analytiker / i relation med investerarna  
Kön: M 

 

 
Huvudämne som togs upp under intervjun 
 
Problem på grund av finanskrisen 

• försäljning  
• likviditet 

 
Åtgärder 

• besparingar 
• anskaffning av kapital via kapitalmarknaden 
• optimisering av inkomster 
• förvaltning av rörelsekapital 
• hjälp från staten 

Mål  
• positivt kassaflöde 

 

Svar på ämne i intervjuhandledningen: 
• Svarade på alla ämnen utan några problem 
• Enkelt för oss att hålla en öppen intervju då han hade långa detaljerade svar som 

hjälpte oss att få nya idéer 
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Nya tankar 
• Ja. Fransk bilföretag som fick hjälp från staten. Intressant att undersöka om också 

bilföretag i Sverige får  någon hjälp. 
 

Fig.3 Annoterad intervju Renault 

 

2.3.2. Kategorisering 
 

“Kategorierna ska ha sin grund i data. De ska springa fram ur de observationer och intervjuer 
som vi har tillgängliga” (Jacobssen, 2002, s.231). 

Nästa steg i studien var att kategorisera data.  Enligt Jacobsen (2002) innebär detta att data 
samlas in i olika grupper, som sedan hjälper en att hitta likheter eller olikheter i den.  

Den kategorisering som valdes kan ses i figuren under. Underkategorierna kan variera mellan 
företag, då olika företag kan ha olika åtgärder och mål för att hantera lågkonjunkturen. De 
underkategorier som ses i figuren kommer från företaget Renault i Frankrike.  

 

 

Fig.2 Kategorisering av data Renault (egen figur) 

 



18 

 

 

2.3.3. Kombination 
 

Efter att en kategorisering av data har gjorts är nästa steg att hitta samband i den insamlade 
data. Detta innebär att man försöker sammankoppla enheterna som studeras, till de olika 
kategorierna – att hitta likheter och olikheter mellan de (Jacobsen, 2002).  

För denna uppsats innebär detta att vi försöker hitta samband mellan de tre intervjuerna. 
Eftersom en kategorisering har gjorts av varje intervju blir det enklare att se om det finns 
några likheter / olikheter mellan företagen – vi undersöker om de valda företagen har samma 
problem under den globala krisen och om dessa hanteras på liknande sätt. 

 

 

2.4. Studiens trovärdighet 
 

För att mäta en studies trovärdighet finns det enligt Bryman & Bell (2005) fyra kriterier: 
tillförlitlighet, överbarhet, pålitlighet och konformitet. 

Tillförlitlighet handlar om resultatens giltighet, om beskrivningen av ett fenomen är riktig 
eller inte och för att kunna nå tillförlitlighet kan olika metoder användas. Både Bryman & 
Bell (2005) och Jacobsen (2002) beskriver två metoder som kan användas. Den första är att 
pröva sin slutsats som forskare genom att delge sina resultat till de personer som deltog i 
undersökningen. Genom att göra detta kan forskaren verifiera om det som han har presenterat 
i sina slutsatser verkligen är det som undersökningspersonen menar. Denna teknik kunde dock 
inte användas på grund av tids – och språkproblem från intervjuobjektens sida. 

Det som har valts istället är den andra tekniken som kallas triangulering (Bryman & Bell, 
2005). Triangulering innebär att “flera observatörer, teoretiska perspektiv, datakällor och 
metodologier” används . För att kunna nå tillförlitlighet i uppsatsen har därför flera källor 
används. Förutom intervjuer har en viktig källa varit granskning av finansiella rapporter och 
olika artiklar i ämnet.  

Överbarhet handlar om i vilken grad de resultat som fås i det specifika fallet kan 
generaliseras. Det vanligaste vid en kvalitativ analys är att forskaren väljer ett fåtal 
intervjuobjekt och/eller fåtal situationer, för att kunna få ett större djup. Detta gör det svårt att 
hävda att de resultat som fås också gäller för en större population (Jacobsen, 2002). Det har 
tidigare hävdats att vid en lågkonjunktur kan olika strategier användas för att lösa samma 
problem men en generalisering kan fortfarande göras. Även så de tre valda företagen 
använder olika strategier kan man fortfarande hitta samband mellan de som kan vara av stor 
vikt för andra bilföretag.  

Pålitlighet innebär en säkerställning av att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse 
av alla faser i forskningsprocessen. Fullständig redogörelse har gjorts i denna studie genom att 
från början ange tillvägagångssättet. När det gäller tillgänglighet finns all data som har 
använts i referenslistan.  
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Konformitet innebär att inte låta sina personliga värderingar påverka studiens analys och 
slutsatser, något som har strävats efter. Det som också skulle ha kunnat påverka resultaten kan 
vara intervjuerna som har gjorts. För att kunna styrka och konfirmera att personliga 
värderingar har inte påverkat intervjuerna, har studien haft en så öppen intervju som möjligt.  
 

2.5. Källkritik 
 

I denna uppsats har det valts intervjuer som primärdata, samt finansiella rapporter och 
massmediaprodukter som sekundärdata.  

När det gäller intervjuerna menar Jacobsen (2002) att en forskare ska vara kritisk mot val av 
intervjuobjekt och den information som den ger.  Ett vanligt problem i ett sådant sammanhang 
är att det ibland kan bli svårt att få tillgång till de enheter som ger den bästa informationen. De 
tre personerna som vi har intervjuat har haft god kunskap om ämnet, då alla jobbar på 
finansavdelningen. Även om de källor som vi har haft har god kunskap om ämnet, kan man 
fortfarande fråga sig om den information som de gav var riktig. För att få ett så korrekt svar 
som möjligt ska källorna bedömas efter deras närhet till det fenomen som vi belyser i denna 
studie, finanskrisen. Enligt Jacobsen (2002) finns det förstahandskällor - personer som har 
upplevt fenomenen, samt andrahandskällor - personer som återger något som de har hört från 
någon annan. Eftersom personerna som har valts ansvarar för finansavdelningen, är de en 
förstahandskälla och deras information borde vara riktig. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att man ska vara kritisk även mot massmediaprodukter då 
det kan finnas autenticitetsproblem. Normalt borde massmediaprodukter ge riktig information, 
men ibland kan det vara svårt att få information om författaren. På grund av detta går det inte 
att verifiera om denna person verkligen har god kunskap i ämnet, eller om han försöker 
nyansera artikeln. 

Dokument från organisationer, framförallt finansiella rapporter, är i denna studie 
sekundärdata, som är av stor vikt för empirin. Bryman & Bell (2005) menar att de personer 
som gör dessa olika dokument för företaget, kan ha en ståndpunkt som de vill förmedla och 
därför nyansera dokumenten. Men då vi pratar om ett specifikt slag av dokument, finansiella 
rapporter, är de svårt att subjektivera.    
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3. Referensram 
 

I början av denna kapitel presenteras uppbyggnaden av kapitalmarknaden och därefter följer 
en presentation av statens bidrag till företag i nöd. 

 

 

3.1. Kapitalmarknaden 
 

3.1.1. Kapitalmarknadens funktioner 
 

Kapitalmarknaden är benämning på den organiserade marknaden för utbud och eftefråga av 
kapital. Via kapitalmarknaden ställer personer, företag och institutioner tillgångar till andras 
förfogande i form av lån eller placeringar mot en förväntad ersättning, oftast i form av ränta. 

 

 

Fig.3 Kapitalmarknaden                                                                                                                   
(Källa: Viotti 2006 ; Eun & Resnick 2009) 
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Kapitalmarknaden består av marknaden för lånat kapital, kreditmarknaden och av marknaden 
av eget kapital, aktiemarknaden. Vad beträffar kreditmarknaden delas den upp i penning- och 
obligationsmarknaden; lån med kortare löptid än ett år hänförs till penningmarknaden och lån 
med löptid längre än ett år hänförs till obligationsmarknaden. (Viotti, 2006) 

Kapitalmarknaden fyller ett antal fundamentala roller i ett utvecklat samhälle. Dess primära 
roll är att kanalisera resurser från sparare till låntagare. På så sätt ges privatpersoner 
möjligheten att fördela sin inkomst över tiden genom att under sin yrkesverksamma tid bygga 
upp ett sparande, som de sedan kan förbruka som pensionärer. Dessutom kan företag 
involverade i produktion av varor och tjänster få nödvändiga resurser för investeringar via 
kapitalmarknaden. En väl fungerande kapitalmarknad är därför ett nödvändigt element för 
ekonomisk tillväxt. (Eichengreen, 1996) 

Kapitalmarknaden spelar också en betydelsefull roll genom att underlätta omfördelning av 
ekonomiska risker mellan olika individer och organisationer i ett samhälle. Viktigast i detta 
sammanhang är kapitalmarknadens förmåga att sprida det risktagande som är förknippat med 
företagande. En entreprenör som önskar reducera sin risk kan göra detta genom att på 
kapitalmarknaden avhända sig risken till marknadsaktörer som mot ersättning önskar överta 
den. Därtill har kapitalmarknaden en förmåga att sprida risken i privatpersoners upplåning. I 
detta sammanhang spelar finansiella intermediärer, t.ex. banker och bostadslåneinstitut, en 
avgörande roll. (Eichengreen, 1996) 

På kapitalmarknaden sker en kontinuerlig prissättning  av nyemitterde värdepapper (certifikat, 
obligationer) på så kallade primärmarknaden. Det är staten, bankerna, bostadsinstitutionen 
och olika företag som emitterar nya värdeppaper. Den andra segmentet där värdepappren säljs 
i andrahand benämns andrahandsmarknaden. De två marknadsformerna är sällan fysiskt 
separerade, utan det är nästan alltid samma aktörer som är verksamma vid emission och som 
upprätthåller andrahandsmarknaden. De offentligt noterade priserna på andrahandsmarknaden 
ger vägledning och underlättar prissättning av nya låne- och placeringsbehov. Dels kan 
företag som är i behov av resurser för nyinvesteringar erhålla information om priser för extern 
finansiering, dels kan aktörer som önskar placera överskottsresurser utifrån marknadspriserna 
avgöra vilka olika placeringsalternativ som finns att tillgå. En marknad där aktörer enkelt har 
möjlighet att köpa eller sälja stora volymer värdepapper brukar benämnas likvid. Att 
upprätthålla hög likviditet är viktigt för alla marknader och stor energi ägnas åt att höja 
likviditeten. (Viotti, 2006) 

 När det gäller de stora placerarna, de vill inte köpa värdepapper på primärmarknaden, om de 
inte snabbt och till en låg kostnad kan sälja dem igen. De kan behöva ändra löptid eller risk i 
sina portföljer eller kancke helt enkelt få tillgång till kontanta medel för utbetalningar. Hög 
likviditet och låga transaktionkostnader på andrahandsmarknaden ökar därför påtagligt 
möjligheten att emittera stora volymer på primärmarknaden (Viotti, 2006). 
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3.1.2. Aktiemarknaden 
 

 

Fig.4  Handel på aktiemarknaden (egen figur) 

 

På aktiemarknaden handlas andelar i äganderätten till ett företag. Priser på marknaden anges 
som värdet på en viss andel, aktiekurs. En aktiemarknad är i första hand en 
andrahandsmarknad; volymen nyemitterade aktier i förhållande till omsättningen i befintliga 
aktier är mycket liten. Trots detta är aktiemarknaden mycket betydelsefull för 
kapitalanskaffningen i en modern marknadsekonomi. En fungerande andrahandsmarknad i 
aktier är nödvändig för att primärmarknaden skall fungera effektivt. Genom att det finns en 
likvid andrahandsmarknad kan investerare snabbt och till en låg kostnad förändra sina 
placeringar när ny information offentliggörs. Möjligheten till sådana förändringar ökar 
placerares intresse för att investera i aktier, vilket i det långa loppet sänker kapitalkostnaden 
för alla företag.  (Hull,2006 ; Eun & Resnick, 2009). 

 

AKTIEBÖRSER 
 

Offentlig handel med aktier sker nästan uteslutande på speciella aktiebörser. På en aktiebörs 
sker handeln mellan specialiserade mellanhänder, vilka är medlemmar i den börs där de 
bedriver sin handel. I Sverige uppträder fondkommissionärsfirmor och banker som 
mellanhänder. De olika mellanhänderna handlar antingen enbart för externa kunders räkning 
eller både för egen räkning och för kunders räkning. De personer som är involverade i 
handeln benämns aktiemäklare. I sin handel är mäklarna ålagda att följa speciella regler 
fastställda av börsen. Dessa regler kan t.ex. gälla hur handeln praktiskt skall genomföras och 
vilka etiska hänsyn mäklarna måste ta. Ofta krävs det att mäklarna genomgått viss utbildning 
och godkänts i teoretiska prov för att de skall få rätt att genomföra affärer (Hull, 2006 ; Eun & 
Resnick, 2009). 
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Även de företag som låter notera sina aktier på en börs är skyldiga att följa regler utfärdade av 
börsen. Börsen ställer krav på bolagens redovisning och hur information om företagets 
verksamhet skall spridas till aktieägare och allmänhet. Förhoppningen är att de högt ställda 
kraven skall öka förtroendet för aktiemarknaden. För framför allt små börser, t.ex. 
Stockholmsbörsen AB, är strikta regler viktiga för att inte internationella investerare skall 
avskräckas från att köpa aktier noterade på börsen. Eftersom ett ökat intresse från investerare 
leder till höjda aktiekurser, vilket sänker företagens kostnad för kapital, ligger det i de 
noterade företagens intresse att börsen har hög trovärdighet (Lundén, 2009). 

Aktiebörser finns i stort sett i alla utvecklade länder och även i många utvecklingsländer med 
marknadsekonomisk inriktning. Dominerande börser i världen är New York, Nasdaq (en 
amerikansk börs för i huvudsak mindre företag), Tokyo, Chicago, London och Osaka (Hull, 
2006). 

Handeln på Stockholmsbörsen AB är decentraliserad och sker i ett elektroniskt handelssystem 
där medlemmarna kan lägga in sina köp- och säljorder. Avsluten registreras automatiskt och 
likvider överförs, clearas, via Riksbanken. Inga fysiska värdepapper existerar, utan 
ägarregistrering sker elektroniskt, i allmänhet via Värdepapperscentralen VPC AB. Av 
aktierelaterade instrument handlas på fondbörsen även med konvertibla skuldebrev och 
optionsrätter (Lundén, 2009). 

 

DERIVAT 
 

På de flesta aktiebörser handlas förutom med aktier med derivat på aktier. De vanligaste 
derivaten är köp- och säljoptioner, men även terminer på aktier är föremål för omfattande 
handel. En stor del av de optioner och terminer som handlas är standardiserade. Detta innebär 
att villkoren för optionerna är fastställda i förväg vad avser den underliggande varan, 
mängden, löptiden och lösenpriset. Genom standardiseringen underlättas prissättning och 
handel, vilket sänker kostnaden för att genomföra affärer. Stockholmsbörsen AB organiserar 
både handel med derivat och aktiehandel. Internationellt förekommer handel med 
standardiserade derivat både på speciella derivatbörser och direkt på de olika aktiebörserna 
(Hull, 2006 ; Eun & Resnick, 2009). 

Derivatbörserna är uppbyggda så att aktörernas avslut registreras med börsen som motpart i 
stället för med en annan börsmedlem. Derivatbörsen sköter dessutom likvider och kontrollerar 
att de olika aktörerna har tillräckliga reserver för att klara de eventuella förluster som kan 
uppstå i handeln. De institutionella arrangemangen eliminerar risken för kreditförluster som 
kan uppstå till följd av att en medlem kommer på obestånd. Härigenom minskar 
transaktionskostnaden på marknaden, vilket leder till att handelsaktiviteten kan öka. Sedan 
1980-talet har handeln på derivatbörserna ökat kraftigt. På derivatbörserna handlasinte bara 
med aktiederivat utan även med derivat på räntebärande papper, valutor, råvaror m.m (Hull, 
2006). 

Förutom handel med standardiserade derivat sker en betydande handel utanför 
derivatbörserna. Avtal som inte är standardiserade och inte handlas över en börs brukar 
benämnas OTC-kontrakt (av eng. over-the-counter). En OTC-option skräddarsys för att passa 
köparens behov. Sådana optioner ställs ut och förvärvas av banker och värdepappersbolag och 
kan anpassas vad gäller valuta, belopp, löptid och lösenkurs. OTC-kontrakt ger innehavaren 
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större frihet att erhålla den riskexponering som önskas. Dessutom kan i vissa fall 
transaktionskostnaden minskas, då man slipper att betala någon avgift till en börs. Det är 
framför allt stora kreditvärdiga aktörer som är inblandade i denna verksamhet. OTC-kontrakt 
avtalas direkt mellan två parter. Då ingen börs står som motpart i affärerna medför OTC-
kontrakten en viss kreditrisk för avtalsparterna. Den ökade handeln i OTC-kontrakt och den 
kreditrisk de innebär utgör en potentiell risk för större finansiella krascher. Nationella och 
internationella tillståndsmyndigheter försöker därför i viss mån reglera handeln för att 
systemrisken skall minska (Eun & Resnick, 2009). 

 

3.1.3. Kreditmarknaden 

På kreditmarknaden handlas med räntebärande fordringar. Det är i huvudsak två typer av 
värdepapper som handlas, diskonteringsinstrument och obligationer. 

 

Fig.5 Handel på kreditmarknaden (egen figur) 

Penningmarknaden 

På  penningmarknaden handlas det med olika diskonteringsinstrument, som är löpande 
skuldebrev med en ursprunglig löptid kortare än ett år. (Lybeck  & Hagerud,  2006) 

Många företag, såväl stora som små, placerar kortfristigt sina likvida medel på 
penningmarknaden. Det kan dels vara pengar för den löpande verksamheten och dels pengar 
som man kan avvara en något längre tid och som man har som så kallad likviditetsreserv. De 
vanligaste diskonteringsinstumenten på denna marknad är statsskuldväxlar och certifikat 
(Lybeck  & Hagerud,  2006). 

Statsskuldväxlar 
 

Statsskuldväxlar är löpande skuldebrev som ges ut av Riskgäldskontoret. Med löpande 
skuldebrev menas skuldebrev som fritt kan överlåtas. Växlarna säljs av Riksgäldskontoret 
genom anbudsgivning. En omfattande andrahandsmarknad för växlarna finns, vilket gör att 
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växlar med varierade löptider finns att köpa på marknaden till varierande räntesaster och 
belopp (Viotti, 2006). 

Certifikat 
 

Certifikat är också ett löpande skuldebrev som ges ut av kommuner, landsting, 
hypoteksinstitut, finansföretag och andra företag. Löptiden är fran en månad upp till ett år. 
Lägsta nominella belopp är en miljon kronor och räntan är bunden under löptiden. Beroende 
på låntagaren har certifkaten fått olika namn. Kommuncertifikat kallas skuldebrevet om 
låntagaren är an av landets kommuner och bostadscertifikat om låntagaren är ett 
hypoteksinstitut. Finansbolagen är också en viktig låntagargrupp på marknaden liksom de 
större företagen (Viotti, 2006). 

Aven här finns det en andrahandsmarknad. Den mäklare som har sålt certifikatet är också 
villig att köpa det till marknadsmässig ränta under normal marknadsmässiga förhållande. 
Likviditeten är dock lägre när det gäller certifikat än exempelvis när det gäller 
statsskuldväxlar. Riskerna är större och räntesatserna högre (Viotti, 2006). 

 Depositer 

Till penningmarknaden räknas även depositer. Depositer är en placeringsform som finns pa 
daglanemarknaden, men där placeringarna ocksa kan ske pal ängre löptider ; fran en vecka 
upp till tolv manader till fast ränta. Lånevolymerna är mycket stora, vanligtvis 50 miljoner 
kronor och mer. Eftersom volymerna är stora domineras marknaden av större banker och 
företag. Räntesaten kallas STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) och kan varjera över 
tiden och fran bank till bank (Larsson, 2008). 

  

Obligationsmarknaden   

På obligationsmarknaden handlas det med obligationer. Obligationer är löpande skuldebrev 
som har en längre löptid än ett år. Lånen ger med jämna mellanrum innehavaren 
ränteutbetalningar, kuponger. Det förekommer ett stort antal olika obligationskonstruktioner. 
Standard i Sverige är att kuponger med fast ränta utbetalas en gång per år och att hela 
lånebeloppet amorteras på lånets slutförfallodag. Det existerar även lån där inga kuponger 
utbetalas under lånets löptid, s.k. nollkupongobligationer. Vidare förekommer det lån där 
kupongräntan varierar med den allmänna räntenivån för lån med kortare löptid. Sådana lån 
benämns räntejusteringslån eller FRN-lån (floating rate notes). Lån emitterade av 
Riksgäldskontoret benämns statsobligationer, de emitterade av bostadsinstitut 
bostadsobligationer och de emitterade av icke finansiella företag benämns 
företagsobligationer (Viotti, 2006 ; Sjögren, 1993). 
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3.1.4. Kapitalmarknadens kreditinstitut 
 

De viktigaste aspekterna på kreditmarknadens institutionella uppbyggnad är vilka som lånar, 
vilka som placerar, på vilka löptider detta sker och vilka instrument som används. På 
penningmarknaden finns större delen av affärsbankernas och föreningsbankernas rörelse samt 
en stor del av sparbankernas verksamhet. Bankerna finansierar sig främst genom inlåning från 
allmänheten och genom att ge ut bankcertifikat. Delar av inlåningen från allmänheten avser 
specialinlåning, dvs. inlåning från främst företag på särskilda vilkor. Dessa medel används 
huvudsakligen  för utlåning till allmänheten. Typiska låneformer är reverslån mot borgen eller 
realsäkerhet, växeldiskontering och kredit i räkning (Mishkin, 2009; Fontaine 2007; Larsson 
2008).  

Förutom bankerna finns det andra typer av kreditinstitut, så kallade mellanhandsinstitut som: 
kreditmarknadsbolag och hypoteksinstitut. Kreditmarknadsbolag är aktiebolag med tillstånd 
att bedriva verksamhet med finansiering. Kreditmarknadsbolag, som infördes 1994, ersatte 
finansbolag och kreditaktiebolag. Kreditmarknadsbolag skaffar kapital i Sverige och på 
utländska kapitalmarknader genom att bl.a. ge ut obligationer, låna pengar mot revers och ta 
förlagslån. Hypoteksinstitut (hypoteksbolag), är en kreditinstitut för främst långfristig 
utlåning. Ett hypoteksinstitut anskaffar huvudsakligen kapital genom att utge obligationer och 
beviljar lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom (Mishkin, 2009; Fontaine 2007 ; Larsson 
2008).  

De flesta potentiella låntagare är för små  för att själva emittera obligationer. Därför har de 
mycket betydelsefulla mellanhandsintituten vuxit fram. Deras funktion är att förmedla 
krediter genom att sälja egna obligationer till placerarna och sedan själva svara för 
kreditgivningen till den slutlige låntagaren. Inteckningar utgör säkerhet för utlåningen 
(Mishkin, 2009; Fontaine 2007).  
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3.2. Stöd och bidrag från staten 

 
Förutom kreditmarknaden kan ett företag anskaffa  kapital genom att få statligt bidrag. De 
stöd som finns för både Sverige och Frankrike är:    

 

  

 

→ Nystartade företag kan få bidrag eller lån från staten. (Duprez, 2004 ; Hallgren, 
2003) 

 

 

→ Exportstöd bidrar till att upprätthålla de inhemska företagens kompetens, 
kapacitet och att den svenska/franska försvarsindustrin uppfattas som en 
intressant partner i internationella samarbeten. (Duprez, 2004 ; 
Regeringskansliet, 2009) 

 

 

→ När det gäller Sverige  lämnas stödet bara  för transporter till och från företag i 
norra Sverige medan för Frankrike kan företag få stöd för alla regioner i landet 
(Duprez, 2004 ; Regeringskansliet, 2007). 

 

 

→ Företag med ekonomiska problem kan få statlig hjälp i olika former. Från att 
skjuta upp preliminära skatter till att få bidrag för att klara en kris och inte gå i 
konkurs (Duprez,2004).   

 

  

Stöd och lån vid start av eget företag 

Exportstöd 

Transportstöd 

Företag i kris 
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4. Empiri 
 
 

Empirikapitlet kommer att beskriva de studier i ingående företag, hur respondenterna ser på 
lågkonjunkturen samt dess påverkan på verksamhet. Kapitlet belyser vidare vilka åtgärder 
som vidtogs av företagen som enligt respondenternas uppfattning var nödvändiga för 
hantering av lågkonjunkturen.  

 

4.1. Renault AB 
 
Renault är ett historiskt franskt bilmärke, skapad av bröderna Renault 1898, som blev ett stort 
bilmärke jämfört med sina konkurrenter tack vare sin avancerad teknik och kvalitet. Företaget 
var ett ledande industriföretag mellan år 1898 och 1918. Redan året 1903 Renaults 
säljorganisation expanderades och de första dotterbolagen etablerades utanför Frankrike. 
Fabriken Renault hade nästan fem tusen anställda året 1913. Under första världskriget bidrog 
företaget till krigsinsatsen och levererade lastbilar, ambulanser, flygplansmotor, osv. Åren 
mellan 1921 och 1929 var av stor kreativitet, då Renault diversifierade sin produktion: 
personbilar, kommersiella fordon, båt, flygplansmotorer, motoriska enheter och förutom det 
etablerade företaget ett trettiotal dotterbolag i andra länder. Därmed blev Renault aktiebolag. 
Företaget flyttade sin fabrik till Billancourt (Frankrike) år 1936 och symboliserade under 
denna period kampen för att förbättra arbetstagarnas rättigheter. Produktionen nådde ett 
rekord med 61 146 producerade bilar men företaget gjorde sin första större nettoförlust. Under 
andra världskriget Renault fabriken i Billancourt ockuperades av tyskarna och tvingades att 
reparera franska tankar rekvirerade av tyskarna. Efter andra världskriget ägdes Renault av 
franska regeringen.  Under maj 1968 blev företaget den barometern för arbetstagarnas 
protester i Frankrike och tvingades öka löner och arbetsveckan. Året 1980 var Renault 
Europas ledande fordonstillverkare och bildade en allians med amerikanska tillverkaren 
AMC. Renault stod inför konkurs mellan år 1985 och 1986. Trots att företaget hade stora 
förluster, lanserade Renault R25. Året 1987 var Renault tillbaka med vinsten och annonserade 
en allians med Volvo, nyheter som inte var välkomna i Sverige. Mellan åren 1989 och 1992 
genomförde företaget större reformer för att minska personalstyrka, begränsa produktionen 
och modernisera anläggningarna och nätverk. Renault privatiseras året 1996 och  bildade en 
allians med Nissan året 1999. Idag finns Renault med i alla segment av bilmarknaden med en 
stark närvaro i Europa och en enorm internationell expansion. Företagets kapital ägs av 
Franska staten, Nissan, allmänheten samt löntagarna. (www.renault.com) 
Figuren nedanför visar hur Renault AB:s kapital är fördelat. Auto-détention innebär aktier 
som förvärvats inom ramen för programmet täckning av aktieoptioner. Dessa aktier leder inte 
till någon rösträtt. 
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Fig.6 Renault AB:s Kapitalfördelning (källa www.renault.com) 
 
Året 2009 hade Renault 2 309 188 sålda fordon runt om världen, vilket motsvarade mer än 80 
% av koncernens totala försäljning och är det första bilmärket i Frankrike med 23,5 % av 
marknadens volym, 11,9% av marknaden i Portugal och 17,6 % i Slovenien. Under 2009 hade 
företaget en omsättning på 33 712 miljoner euros för bilförsäljning och finansiering av 
försäljningen. Företaget har 121 422 anställda runt om världen. 
I tabellen under visas hur Renaults bilförsäljning sjönk under året 2008 till 2009. 

 
Tabell 4 Global försäljning av koncernen Renault (källa Renaults rapport 2009) 
 
 
I tabellen nedanför ser man Renaults bilförsäljning av olika modeller. Det är tydligt att vissa 
bilar är mer populära än andra. Exempelvis har företaget sålt 182 353 stycken Renault Twingo 
(I och II) under 2009 jämfört med 1 39 750 året 2008, vilket betyder en ökning av 
försäljningen. Medan försäljningen av andra modeller såsom Clio II sjönk från 104 185 bilar 
under 2008 till 73 172 sålda bilar under 2009. 
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Tabell 5 Global försäljning per märke och modell (källa www.renault.com) 

 
I Europa har Renault i över 10 år varit det första bilmärket på den kommersiella 
fordonsmarknaden. Renault AB är noterad på börsen sedan 1995 och gör under 1999 ett 
förvärv av majoritet av det rumänska bilmärket Dacia samt en allians med Nissan. De två 
företagen sammanbinds av gränsöverskridande aktieinnehav och är världens femte största 
biltillverkare samt har en global marknadsandel på 9 % i volym. Renault – Nissan är det första 
kommersiella och industriella partnerskap av detta slag, ett partnerskap mellan ett franskt och 
ett japanskt företag, som idag har lyckats. (www.renault.com) 
Renault AB gjorde även ett förvärv av 70,1 % av aktierna av Samsung Motors (sydkoreanskt 
bilmärke) och skapade därmed Renault Samsung motors år 2000. Alliansen Renault – Nissan 
samarbetar med en rysk biltillverkare AvtoVAZ som Renault är delägare i med 15 % av 
aktier. (www.renault.com) 
 
 
 
 
 

V.P= Personbilar 2008 2009 
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Fig.7 Alliansen Renault-Nissan (källa www.renault.com) 
 
För att få en viss förståelse av Renault AB:s finansiella situationer över de tre senaste åren, 
visas företagets resultat nedan. 
Tabellen visar hur bilförsäljningen sjönk från 2007 till 2009 samt företagets omsättningar. 
Även netto resultat har varit sämre under 2008 men blev mycket bättre året 2009 jämfört med 
föregående år. Däremot har företagets materiella och immateriella investeringar och 
koncernens kassaflöde minskat konstant under de senaste åren. 
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Tabell 6 Renaults resultat under tre senaste åren                                                                                
(Källa www.renault.com)  

4.1.1. Lågkonjunkturens påverkan på Renault AB 
 
Det är inte första gången som bilindustrin runtom i världen drabbas av en ekonomisk kris. 
Enligt Renault AB:s ansvarige för relationer med investerare, Mr Alain Meyer, stod hela 
bilbranschen inför en allvarlig ekonomisk kris utan motstycke under 2008. 

Denna finanskris har påverkat bilindustrin av två skäl: 

• För det första, har Renault AB upplevt ett sammanbrott av hela kapitalmarknaden, 
vilket ledde till ett avbrott av likviditet. Kapitalmarknaden samt bankerna hade inte 
tillräckligt med likviditet som följd av det som inträffade under finanskrisen. Ingen av 
institutionerna vågade låna ut pengar till företag, då företag behövde pengar för att 
finansiera sina verksamheter. 

• För det andra, har även Renault AB upplevt ett sammanbrott av den ekonomiska 
verksamheten, vilket ledde till en försämring av bilförsäljningen. Finanskrisen har 
varit en faktor som bromsade upp den ekonomiska verksamheten. Konsumtionen 
minskade som följd av osäkerhet kring framtiden för många konsumenter, då många 
sparkades av sina arbetsgivare runt om världen. 

 

 

4.1.2. Renault AB:s finansiering under lågkonjunkturen 
 

Företagsfinansiering är en funktion som är inriktad mot tillgång av likviditet. Trots att ett 
företag har behov av att uppnå ett bättre resultat, är det också nödvändigt att hitta ett bättre 
sätt att finansiera sin verksamhet. Den likviditeten kan företag få från banker eller direkt från 
kapitalmarknaden. För de stora bilföretagen som Renault AB blev likviditetsanskaffningen ett 
problem under lågkonjunkturen. För att komma ut ur finanskrisen har Renault AB till 
exempel mobiliserat hela företaget runt en enda prioritering som är att ha ett positivt fritt 
kassaflöde. Detta mål kunde Renault uppnå under året 2009 genom att några åtgärder togs och 
byggdes i tre delar: 

• Optimering av inkomster 

• Kostnadsbesparingar (inklusive investeringar) 

• En strikt förvaltning av rörelsekapitalbehov 

Optimering av inkomster medförde en ökning av företagets marknadsandel av bilar runtom i i 
världen. Dessutom kunde företaget göra kostnadsbesparingar genom att minska sina 
investeringar, kostnader för forskning och utveckling, samt göra avyttringar av vissa 
materiella tillgångar. Slutligen kunde företaget optimera rörelsekapitalbehov genom att justera 
produktionsnivå, minska lager, omarbeta distributionssystem samt optimera återvinning av 
kundfordringar. 

Renault AB tog redan i juni 2008 dessa nödvändiga beslut för att förbereda sig inför stormen 
och därefter komma ur finanskrisen. Detta har hjälpt företaget under 2009, att för första 
gången sedan krisen visa ett positivt fritt kassaflöde.  
   

Med ett nytt sortiment och lanseringen av sex nya produkter under 2009, har Renault lyckats 
öka sin globala marknadsandel med 0,1 punkter till 3,7 % på en marknad som har gått ner 
med 4,5 %. Denna ökning är mer markerad under det andra halvåret med en ökning på 0,2 
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procentenheter. Förutom detta, har koncernen lyckats förbättra sitt rörelsekapitalbehov med 
drygt 3 miljarder euros och även minska sitt lager med 25 %. 
     
Under 2009 har Renault minskat sina fasta kostnader med 17 % jämfört med 2008 genom att:  

� Materiella och immateriella investeringar som representerade 2 302 miljoner euros 
under 2009 mot 3 385 miljoner under 2008, hade kontrollerats. Den ständiga strävan 
efter effektivitet och optimering av synergier med Nissan har minskat utgifterna för 
forskning och utveckling av 26 %. Även investeringarna har minskat med 30 % 
jämfört med 2008, samtidigt som man har bevarat viktiga program. 

� Besparingar har gjorts på alla nivåer i organisationen genom att minska 
omkostnaderna med 8 % under 2008 och 20 % under 2007.  

� De synergier som genereras av alliansen med Nissan har varit ett viktigt verktyg för 
framgång av fritt kassaflöde plan för Renault under 2009.  

� Mängden av synergieffekter för 2009 var 1,5 miljarder dollar för båda parterna. Detta 
mål har uppnåtts i slutet av december och en ny plan lanserades under 2010 till en 
miljard euros i ytterligare synergier för båda företagen. 
   

Renault har alltid behov av att finansiera sin bilverksamhet och denna finansiering görs med 
hjälp av kapitalmarknaderna i form av långsiktiga medel (obligationer, privata placeringar). 
Lågkonjunkturen har skapat problem på olika håll såsom sammanbrott av hela 
kapitalmarknaden och den ekonomiska verksamheten. När kapitalmarknaden hade likviditets 
problem var det helt omöjligt för koncernen Renault att kunna få fram pengar för att 
finansiera sina projekt. Även de stora bankerna hade stora likviditetsproblem på grund av 
finanskrisen. 

Trots detta menade Alain Meyer att företag inte har ändrat sitt sätt att finansiera sig, vare sig 
innan eller under lågkonjunktur. Däremot har företaget fokuserat på de projekt som ger mest 
avkastningar. Men om man tittar närmare på företagets nya finansieringar, kan man konstatera 
att de har minskat från 8896 miljoner euros (2008) till 8283 miljoner euros (2009). Netto 
finansiella skulder har även minskat med 2023 miljoner euros från 2008 till 2009. I och med 
detta kan sägas att finanskrisen har påverkat koncernens finansiering på något sätt. 

 

I tabellen under visas vilka ändringar som har skett inom olika finansieringsposter, då 
företaget blev påverkat av finanskrisen.  
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Nya finansieringar(1) och utestående 

 2008 2009 

Penetrations skattesats 31,2% 30,0% 

Nya fordons finansieringar 8 896 M Euros 8 283 M Euros 

Antal fordonsregistrar 856 024 826 154 

Genomsnittlig tjäna lager 22 701 M Euros 20 181 M Euros 

 

Tabell 7 Nya finansieringar                                                                                                      
(Källa www.renault.com) 

 

Renault har alltid finansierat sina verksamheter med interna medlen och hade ingen annan 
lösning under finanskrisen för att få fram likvida medel, menade Alain Meyer. Företagslagret 
ökade markant då man hade flera osålda bilar som följd av den ekonomiska verksamhetens 
kollaps. Runtom i världen hade folk inte likvida medel för att kunna köpa nya bilar, då hade 
även Renaults klienter flera bilar i lager. För att lösa ut likviditetsproblem, var det viktigt för 
den franska regeringen att ingripa. Då man inte kunde sälja flera bilar, behövde företaget 
minska sina kostnader, som ledde till att företaget var tvunget att avskeda personal och har i 
sin tur inneburit en ökning av arbetslöshet. Detta var något som den franska regeringen, som 
också är Renaults aktieägare, absolut ville undvika.  

 

4.1.3. Hantering av lågkonjunkturen 
 

Under 2009 kom den franska staten med stödpaket samt stödåtgärder för hela franska 
bilindustrin och Renault fick ett lån på 3 miljarder euros för att lösa sina likviditetsproblem. 
Denna åtgärd har garanterat en miniminivå för Renault av fasta konstanta medel för 
bilindustrin, menade Alain Meyer. 

För att diversifiera sina finansieringskällor på lång sikt under finanskrisen hade Renault, 
enligt Alain Meyer, beslutat att utveckla sin närvaro fram till 2008 på den japanska 
obligationsmarknaden. Renault hade dock gjort åtta samuraj utsläpp såsom yen-denominerade 
obligationer som utfärdats i Japan av icke-japanska emittenter. Den senaste operationen 
genomfördes i januari 2008. Samuraj är benämning på de obligationer som Renault AB 
släppte ut i Japan och de åtta obligationerna har olika räntor på de nominella beloppen. 

I juni 2009 införde Renault ett program, så kallat Euro Medium term Note (EMTN), för att 
bibehålla sitt tak till sju miljarder euros. Man hade jämt fördelat verksamheten på löptider 
mellan ett till fem år. EMTN programmet innebär ett dokument som utfärdats av ett företag 
som planerar att lansera obligationer. Detta prospekt informerar om alla utsläpp som företaget 
planerar att lägga fram. Med Euro Medium Term Note kan företag komma ut på marknaden 
när de behöver det eller när marknaden är attraktiv. 

                                                 

 

(1 ) i miljoner euros 
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Det är dock viktigt att signalera att synergieffekter som genererats av alliansen mellan Renault 
och Nissan har varit till stor hjälp för Renault för att kunna kontrollera samt minska sina 
kostnader. Detta har också varit ett viktigt verktyg för framgång i sin plan av ett fritt 
kassaflöde.  

Alliansen mellan Renault AB och Nissan har lett fram till upprättandet av gemensamma 
kvalitetsverktyg som AVES (Alliance vehicle evaluation system), ANPQP (Alliance new 
product quality procedure), ASES (Alliance supplier evaluation system) och har gett 
definitionen av PPM (parts per million). ANPQP är ett utvärderingssystem för kvalitet hos 
leverantörer och har utvidgats till alla nya projekt för både Renault och Nissan, medan ASES 
utvärderar ledningen och prestationsförmåga hos leverantörer samt deras sakkunskaper i fråga 
om kvalitet. 

Tack vare alliansen har Renault och Nissan kunnat förbättra, samt utveckla sina synergier i 
fråga om kvalitet, genom EASA (Alliance Engineer Exchange program). Detta för att bidra 
till utveckling av den strategiska visionen av båda företagen och genom att upprätta ett 
kvalitetsprogram för utbyte av ingenjörer angående de stora frågorna. Man har även genom 
alliansen kunnat samla in och sprida information om marknadens förväntningar samt förbättra 
bemötandet av marknadens behov. Alliansen har även en gemensam inköpsorganisation 
RNPO, (Renault Nissan Purchasing Organization), som lägger fram övergripande 
inköpsstrategier för produkter, väljer de bästa leverantörerna grundat på kriterier om kvalitet, 
kostnader och tidsplan. RNPO sköter volymkontroll för både Renault och Nissan samt 
utvecklar standardiserade komponenter. Under år 2000, har 100 % av inköp från alliansen 
Renault-Nissan omfattats av RNPO.  

Samarbetet kommer de två företagen att fortsätta med även längre fram och de har lanserat en 
ny plan för 2010 som går upp till en miljard euros för ytterligare synergier.  

Företaget Renault har satt upp, liksom år 2009, målet av att ha ett positivt fritt kassaflöde och 
därmed fortsätta att minska sina skulder. 

  
Därför vill Renault idag ha strategiska huvudriktningar och de är tydliga. 

De strategier är: 

� Att spela en ledande roll inom massdistributionen av elbilar och försätta att förbättra 
effektiviteten i förbränningsmotorer. 

� Fortsätta att öka försäljningen på tillväxtmarknaderna, bland annat stärka sina 
positioner på de marknader där de redan finns: Ryssland, Indien och Brasilien. 

� Att stärka ledande position på låga kostnader, med Logan plattform och använda 
framtida fordon av ultra låg kostnad som en hävstång för en internationell utveckling. 

� Att stärka varumärkets positionering av koncernen i Europa. 

� Att fortsätta stärka alliansen med Nissan som är ett viktigt sätt för koncernen att uppnå 
dessa mål. 

   
   
För att uppnå dessa mål har Renault räknat med att år 2010, arbeta med fyra huvudsakliga 
områden:    

• Attraktionskraft i sitt sortiment, däribland utvidgning och förnyelse (sex nya produkter 
år 2010) kommer att fortsätta och hjälpa till att förlänga dynamisk del vinst. 

• Fördjupa samverkan i alliansen med Nissan. 
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• Ytterligare driva sin politik för att minska kostnader och upprätthålla ett förhållande 
mellan nettoinvesteringar och kostnader för forskning och utveckling på försäljningen 
till 10 %. 

• Ingen förstärkning av insatser som bidrar till kontroll av sitt rörelsekapitalbehov. 
 
 

Alliansen Renault-Nissan har tagit fram två stora förändringar: 

• Renault kan idag ge sig in på projekt som är svåra och krävande, vilket leder företaget 
att utmärka sig och fortsätta sitt engagemang för kompetens.  

• Renault arbetar idag med sin partner och utbyte med Nissan om bästa metoder, vilket 
är en verklig sporre för framsteg. 

Fordonssektorn, som är en viktig sektor för den franska ekonomin och som representerar 1 % 
av BNP, 15 % av FoU och 10 % av den franska arbetsmarknaden, har genomgått en trefaldig 
kris. Första var en finansiell kris som ledde till att hela branschen behövde refinansiera sig 
och den andra var en kris av efterfråga. Den tredje krisen var framväxten av nya användarkrav 
i fråga om energiförbrukning, miljöpåverkan och säkerhet. Frankrike förlorade möjligheten att 
tillverka en miljon fordon och för första gången under 2009 var handelsbalansen negativ. 

 

 

4.2. PSA Peugeot Citroën 
 

Peugeot är ett franskt bilmärke som kommer från en familj i Montbéliard regionen i 
Frankrike. Företaget grundades år 1810, då bröderna Peugeot omvandlade en kvarnprodukt i 
ett stålgjuteri för att fjädra i den lokala urmakeriindustrin. Så småningom kom nya fabriker att 
skapas och produktionen var diversifierad: bandsågar, fjädrar, slipmaskiner osv. Året 1885 
startade produktionen av cyklar som drevs av Armand Peugeot (grundare av Peugeot 
bilindustri). Han presenterar sedan en trehjulig Peugeot avsedd med en ångmaskin. (PSA 
finansiella rapport, 2009) 

År 1890 lanserades den första fyrhjuliga Peugeot med diesel motor. År 1896 tog sönerna till 
bröderna Peugeot hand om all tillverkning som inte hade med fordonsindustrin att göra och 
bilföretaget Peugeot fortsatte att producera personbilar. Men det första bilen som Peugeot 
lanserade i serie för allmänheten  kom året 1905 och 400 exemplar tillverkades. (PSA 
finansiella rapport, 2009) 

Under 1910 sker en sammanslagning av de två branscherna för att bilda ett aktiebolag: 
Peugeot, med Robert Peugeot i ledningen. De två linjerna samarbetar sedan fram till första 
världskriget. År 1913 tillverkade Peugeot hälften av alla franska bilar. Efter kriget skiljs dessa 
två branscher åt. Då bestämde grundaren Armand Peugeot sig för att bilda ett bilföretag: 
Peugeot AB, med ett kapital på 800 000 franc. Efter det förvärvade Peugeot AB 32,2% av 
aktierna i Citroën AB som är också ett franskt bilmärke, men varje märke behöll sin bredd och 
sitt försäljningsnät. Peugeot ansvarar för förvaltning av all sin verksamhet samt gemensam 
forskning, inköp och investering. (PSA finansiella rapport, 2009) 
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Citroën är som sagt ett franskt bilmärke som tillverkades av André Citroën 1913. Han 
tillverkade först ett redskapsföretag Citroën i Paris. Efter att ha besökt Henry Fords fabrik i 
USA, upptäckte André Citroën nya principer för organisationen av produktion och bestämde 
sig för att förvandla ammunitionsfabriken i Quai de Javel i Frankrike till att producera bilar. 
År 1919 lanserar han den första Citroën bilen och den lanserades i stor serie i Europa (90000 
exemplar). Citroën blev ett aktiebolag med ett kapital på 100 miljoner franc året 1924 och 
öppnade affärsdrivande företag runtom i Europa. År 1976 lanserar Citroën LN modellen som 
kombinerade mekaniska delar av Citroën med kupé kaross av Peugeot och modellen 
tillverkades fram till 1978 i över 129700 enheter.  Samma år gick de två företagen samman 
för att bilda en Holding PSA Peugeot Citroën med två dotterbolag till bilindustrin: Peugeot 
SA och Citroën SA. (PSA finansiella rapport, 2009) 

Idag är koncernen PSA Peugeot Citroën närvarande i hundrasextio länder och fokuserar sin 
utveckling i prioriterade marknader såsom i Kina, Latinamerika och Ryssland. 

Koncernens huvudaktieägare identifieras i figuren nedanför. Denna figur visar att 30, 3 % av 
kapitalet ägs av företaget, resten av kapitalet ägs av olika institutioner såsom fransk bank BNP 
Paribas, vanliga individer som äger aktier, löntagare, andra franska institutioner samt 
internationella institutioner. (PSA finansiella rapport, 2009) 

 

 

Fig.8 PSA Peugeot Citroën aktieägare                                                                                   
(Källa www.psa.fr) 

 

 

4.2.1. Lågkonjunkturens påverkan på PSA Peugeot Citroën 
 

Enligt Mr Jean Hugues Durban som är ansvarig för företagets relationer med investerare, har 
lågkonjunkturen varit en svår period för att skaffa likviditet på grund av kapitalmarknadens 
kollaps. Lågkonjunkturen har medfört olika problem för PSA under perioden som sträcker sig 
från första kvartalet av 2008 till andra kvartalet av 2009. Företaget blev påverkat på grund av 
bilmarknadskollaps med en minskning av bilförsäljningen med -5,4 % under 2009,- 19 % i 
början av första kvartalet 2008, andra kvartalet med- 8,9 % och en allvarlig försämring i tredje 
kvartalet med -11 %. Trots det menar Mr Jean Hugues att året 2008 var lite bättre än 2009, 
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eftersom PSA i endast Europa kunde se en minskning av försäljning med 3 %, något som var 
betydligt bättre än under 2009. Den plötsliga kollapsen av bilmarknaden har skapat problem 
för PSA såsom: 

• Ökning av lager 

• Lägre försäljning av bilar 

• Kostnadsökning 

• Bilmarknadsnedgång 

För helåret 2009 är omsättningen av PSA Peugeot Citroën nere på 10,9%  till 48 417 miljoner 
euro jämfört med 54 356 miljoner euro år 2008 för alla branscher. Under de första sex 
månaderna av året var nedgången mycket uttalad -21,8%, något som speglade omfattningen 
av finanskrisen i den globala bilindustrin. Dessutom berodde detta på att PSA hade avbrutit 
produktionen av bilar i fjärde kvartalet av 2008. Under andra halvåret har omsättningen ökat 
upp till 2,6 %. År 2009 har kännetecknats av en fortsatt nedgång i den globala 
fordonsindustrins marknader men med en kontrasterande situation mellan ett mycket svårt 
första halvår och ett andra halvår som präglades av återhämtning av en global marknad som 
växte igen. Denna uppgång var på grund av stöd av bilskrotning och gruppens dynamiska 
produkter. Men man kan ändå konstatera att på grund av bilmarknadskollapsen har 
bilförsäljningen minskat markant i Europa jämfört med andra delar av världen. 

Koncernens ekonomiska situationer över de två åren anges i tabellen under. Man kan märka 
att omsättningen har minskat från 54356 miljoner euro under 2008 till 48417 miljoner euro 
under 2009. Samtidigt har företaget ökat sitt rörelseresultat från 394 miljoner under 2008 till 
1416 miljoner euro samt en ökning av nettoresultat och en ökning av vinst per aktie. 

 

Tabell 8 PSA omsättning                                                                                                         
(Källa www.psa.fr) 
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För att få en viss förståelse för PSA Peugeot Citroëns bilförsäljning, intäkter och rörelse 
resultat för åren mellan 2008 och 2009 visas i tabellen nedanför. 

  

Tabell 9 PSA rörelsresultat, bilförsäljning och intäkter                                                              
(Källa www.psa.fr) 

 

 

4.2.2. Finansiering under lågkonjunkturen 
 

PSA Peugeot Citroën så som andra företag, skaffar sin likviditet genom bland annat 
kapitalmarknaden. Under finanskrisen har det varit svårt att få tillgång till likviditet, även för 
Peugeot, när det g¨llde kapitalmarknaden. Enligt Jean Hugues Durban i PSA har man inte haft 
allvarliga likviditets problem jämfört med sina konkurrenter. Med tanke på den nuvarande 
ekonomiska miljön, för att tillgodose allmänna finansieringsbehov i koncernen för att 
finansiera sina utvecklingsprojekt, har koncernen bedrivit en aktiv politik för refinansiering 
och en politik för försiktig hantering av likviditetsrisk.  
 
PSA undertecknade i mars 2009 ett lån från staten på fem år och totalt tre miljarder euro. Men 
Jean Hugues Durban menade att företaget inte hade behövt detta, eftersom företaget hade ett 
kassaflöde på 900 miljoner under 2009 som kunde täcka några månaders verksamheter.  
Analytikernas spekulationer om likviditetsbrist de kommande åren, gjorde att PSA Peugeot 
inte tog några risker och tackade ja till detta lån på tre miljarder euro. Man kan så väl fundera 
på om det inte var nödvändigt att ta emot lånet, eftersom omsättningen minskade under 
lågkonjunkturen på grund av bilmarknadskollapsen. Detta hade då troligtvis lett till 
likviditetsbrist. 
PSA undertecknade även med Europeiska investeringsbanken (EIB) i april 2009 ett lån på 400 
miljoner euro för en period av fyra år som infrias på förfallodagen.  
Gruppen Peugeot Citroën bestämde sig dessutom i juni 2009 att göra en ny emission av 
obligationer, som kan omvandlas och/eller utbytas till nya eller befintliga aktier (Konvertibla 
skuldebrev) till ett nominellt belopp på 575 miljoner euro. Sedan placerade företaget i juli 
samma år ett obligationslån på 750 miljoner med en löptid på fem år. Denna operation var en 
del för att stärka företagets likviditet och spridning av skulder. 
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Jean Hugues Durban menade att trots lågkonjunkturen, har koncernen inte genomfört någon 
större förändring till hans sätt att finansiera sig. För att återgå till lönsamhet, gjorde gruppen 
PSA några förberedelser genom att driva en refinansieringspolitik för försiktig hantering av 
likviditetsrisk. Koncernens finansieringsbehov för industriell och kommersiell verksamhet, 
som var cirka 4 miljarder under 2009, kundes med andra ord täckas med hjälp av lånet på 3 
miljarder euro, i kombination med införandet av andra finansieringskällor, samt utnyttjandet 
av de outnyttjade krediterna (Crédits syndiqués non tirés) på två miljarder euro. 

Tabellen nedan visar PSA Peugeot Citroën olika finansieringskällor. Man kan se tydligt att 
finansieringar från banker har minskat från 8.1 miljarder euro under 2008 till 5.3 miljarder 
året 2009 samt värdepapper som minskade från 4.6 miljarder euro året 2008 till 3.8 miljarder. 
Däremot har PSA kapitalmarknader gått uppåt från 8.4 miljarder året 2008 till 9.5 miljarder, 
tack vare lanseringen av nya obligationer. Trots detta har finansieringskällorna minskat 
sammanlagt året 2009 jämfört med 2008 som kan konstateras i tabellen nedan. 

 

Tabell 10 PSA Peugeot Citroën finansieringskällor                                                                   
(Källa www.psa.fr) 

 

4.2.3. Hantering av lågkonjunkturen  
 

De fyra prioriteringar som tillkännagavs i februari har översatts till handlingsplaner för att 
återuppliva koncernens tillväxt och konkurrenskraft.  
För att komma ut ur finanskrisen och återgå till lönsamhet, menar Mr Jean Hugues att 
koncernen har genomfört några åtgärder och strategier som har lyft upp företaget under 
lågkonjunkturen. 

PSA Peugeot Citroën utlöste ett program som kallades för CAP 2010 där syftet var en 
operativ tillväxt och ökad konkurrenskraft. Projektet inleddes den 6 februari, där tjänstemän 
från alla uppdrag inom företaget deltog för att förbättra praxis på alla områden.  
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CAP 2010 hade fyra prioriteringar som översatts till handlingsplaner för att återuppliva 
koncernens tillväxt och konkurrenskraft:  

� Förbättring av kvaliteten på varor och tjänster som bör vara i nivå med 
konkurrenterna i bästa läge. Företaget skall även införa en ny metod för design, arbeta 
med leverantörer, utbyte av bästa praxis mellan Peugeot och Citroën, genomföra en 
omorganisation och förfaranden för utbyte av eftermarknaden. Målet var att halvera 
antalet incidenter och garantikostnader 2010. 

� Minskning av kostnader på alla områden på grund av minskning av försäljningen. 
PSA hade som mål att ha lägre kostnader med en minskning på 30 % av dessa 
kostnader för 2010 samt ge incitament till frivillig avgång och detta har lett till att 
15 500 personer hade lämnat sina poster fram till 2010. Dessutom hade företaget 
behov av ytterligare vinster för inköp genom ökad globalisering, för ekonomisk 
förnyelse av tekniska insatser, genom omformning av fordon med få leverantörer 
samt lägre logistikkostnader samt genom rationalisering och omorganisation av 
uppströms och nedströms. Dessa åtgärder har lett fram till att företaget ökar 
produktiviteten på inköp med 6 % per år. 

� Företaget skulle med en ny offensiv marknadsföring göra det möjligt för gruppen att 
återta förlorade marknadsandelar i Europa med en stark handlingsplan på den tyska 
marknaden. Sedan ville de utveckla utbyggnaden i Kina, Brasilien och andra 
internationella marknader. 

� PSA Peugeot Citroën hade som plan att påskynda produkten genom lansering av nya 
modeller tack vare lägre utvecklingskostnader. Dessutom fokuserar 
innovationsinsatserna på vad kunderna vill ha och är villiga att betala samt 
miljöteknik. 

Detta program CAP 2010 följd av PSA har lett till företagsbesparingar upp till 1 414 miljoner 
euro fram till 2010. 

Förutom detta program menade Jean Hugues Durban att företaget hade tagit andra åtgärder 
såsom minskning av lager, hjälpa leverantörer som hade problem med likviditet för att 
undvika leveransstörningar samt förkorta betalningstiden för kunder.  

Minskningen av lager kunde genomföras med hjälp av skrotningsbonus infört inom 13 
europeiska länder, som stimulerade bilmarknaden samt kunde man sänka 
skuldsättningsgraden från 21 % under 2008 till 16 % under 2009. 

Mer informationer visas i tabellen nedan. Man kan se en förbättring av företagets 
skuldsättningsgrad från 21,9% under 2008 till 16 % under 2009 samt minskning av företagets 
eget kapital. 
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Tabell 11 PSA skuldsättningsgrad (Källa www.psa.fr) 

 

 

4.3. Volvo Personvagnar 
 

Volvo personvagnar AB är ett dotterbolag till det amerikanska företaget Ford Motor 
Company. Assar Gabrielson anställdes som försäljningschef som 25-åring vid Svensk 
Kullagerfabriken (SKF i Frankrike) och kom då på idén att tillverka bilar i Sverige. SKF var 
under denna tid en betydelsefull leverantör till den franska bilindustrin. Gabrielson var 
övertygad om att en svenskbyggd kvalitetsbil hade en given plats på bilmarknaden. 
Samarbetet med Gustaf Larson som var teknisk chef, vice VD i AB Volvo samt anställd i 
SKF som Volvo personbil, kom till. Redan under år 1924 inledde Gustaf Larsson arbetet med 
personbilskonstruktionen. (Plate, 1985) 

Gabrielson hade föreslagit fyra förutsättningar för en lönande svensk biltillverkning: Sverige 
var ett utvecklat industriland, arbetslönerna var relativt sett låga, svenskt stål hade världsrykte 
och det fanns ett behov av bilar byggda för svenska vägar, eftersom utländska bilar hade visat 
dålig hållbarhet på de svenska vägarna. Gabrielson fick 1926 stöd av SKF för att starta 
biltillverkningsprojekt men han började i mycket liten skala. Den första Volvo personbil ÖV4 
rullade på löpbandet den 14 april 1927 och under det första året hade Volvo sålt 297 bilar. 
Företaget var på väg att bli det största företaget i svenska industriella historia. Året 1930 
köpte Volvo sin motorleverantör Pentaverken i Skövde och presenterade nya modeller. Volvo 
var även under året 1959 den första biltillverkaren i världen som utrustade sina bilar med 
bälten och punktsäkerhet som standard montering. Företagets största tekniska övergång i 
frågan om hur Volvo skulle vara projekterad och utförd för framtiden, markerades på 1990-
talet.  Under 1990-talet förvärvade Ford Motor Company samtliga Volvo personvagnar aktier 
från Volvo AB och därmed blev Ford Motor Company helägd dotterbolag. FMC meddelade 
redan i slutet av 2008 en strategisk översyn av Volvo personvagnar som inkluderade en 
potentiell försäljning av bolaget. Under 2010 undertecknade Zhejiang Geely Holding Group 
Co Ltd ett bindande köpeavtal med Ford Motor Company för att förvärva hundra procent av 
Volvo Personvagnar AB. (Plate, 1985) 
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4.3.1. Lågkonjunkturens påverkan på Volvo AB 
 

Volvo personvagnar AB drabbades, som hela bilindustrin, av den djupa lågkonjunkturen på 
olika sätt. Volvo personvagnar påverkades negativt av finanskrisen, genom att efterfrågan på 
konsumentrelaterade produkter sjönk drastiskt menar Lena Vennström som är Volvo 
personvagnar AB:s direktör för finansiellt inköp i Sverige (director finance purchasing). Hon 
menar att bilköpet är något som i kristider är väldigt lätt att skjuta på framtiden. Under 2009 
sålde företaget sammanlagt 334 808 bilar, vilket motsvarar en minskning med 10,6 % jämfört 
med 2008. Finanskrisen och lågkonjunkturens faktum innebar en försämring av 
bilförsäljningen som ledde till att Volvo personvagnar AB gick med en stor förlust under 
2008 med 1 465 miljoner dollar, vilket fortsatte även under 2009 trots en liten förbättring. 
Den kraftiga ekonomiska nedgången tvingade även företaget att genomföra en betydande 
omstrukturering och arbetskraftens nedskärningar motsvarande cirka 6000 personer runt om i 
världen. 

Figuren nedan visar hur Volvo personvagnar AB:s bilförsäljning har varierat under de senaste 
åren på grund av finanskrisen. Under 2007 var Volvo Personvagnars bilförsäljning över 
400000 bilar och minskningen fortsatte kontinuerligt till 2009. Detta är effekten av den djupa 
lågkonjunkturen. 

 

Fig.9 Volvocars bilförsäljning                                                                                              
(Källa Volvo personvagnar AB:s rapport 2009) 

Minskningen av bilförsäljningen har även lett till att företagets resultat har försämrats markant 
under 2008. Tabellen nedanför visar hur Volvo Personvagnars resultat har minskat under de 
senaste åren. Redan år 2007 hade Volvo gått med förlust men den inte var så stor. Under 2008 
blev förlusten 1 465 miljoner dollar jämfört med 2009, då förlusten blev lite mindre med 653 
miljoner dollar. 
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Fig.10 Volvo Personvagnar AB:s resultat före skatt                                                                  
(källa Företagsrapport, 2009) 

Det är inte bara de två nämnda rapporterna av Volvo Personvagnar AB som påverkades 
negativt, även omsättningen har drastiskt drabbats av lågkonjunkturen som följd av 
bilförsäljningens nedgång. Omsättningen för Volvo Personvagnar föll till 12,4 miljarder 
dollar året 2009, jämfört med 2008, vilket innebär en minskning med 16 %. Figuren nedanför 
visar Volvo Personvagnar AB:s omsättning under de senaste åren. 

 

Fig.11 Volvocars omsättning                                                                                                
(källa Volvocars rapport, 2009) 
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4.3.2. Hantering av lågkonjunkturen 
 

Enligt Lena Vennström har Volvo Personvagnar konsekvent arbetat med kostnadsstrukturen 
samt fortsatt att utveckla nya bilar baserade på deras strategier för design, säkerhet och 
kvalitet som inkluderade en potentiell försäljning av bolaget, vilken inleddes redan i slutet av 
2008 för hanteringen av finanskrisen. Den djupa lågkonjunkturen har slagit hårt mot 
bilindustrin och Volvo Personvagnar AB är inget undantag. Detta är anledningen till att 
företaget hade genomfört några förändringar och därmed blev många medarbetare berörda av 
den stor förändring i form av kostnadsstrukturen. Cirka 3400 medarbetare lämnade Volvo 
Personvagnar AB under 2009 som ett resultat av 2008 års uppsägningar och de flesta 
medarbetare drabbades i Sverige. Företaget har länge haft goda relationer med fackliga 
organisationer och parterna jobbade gemensamt för att minimera effekterna av 
uppsägningarna. I Sverige gjorde företaget en historisk överenskommelse och hela 
arbetsstyrkan bidrog 2009 till att sänka företagets kostnader genom framskjuten lönerevision, 
indragen arbetstidsförkortning alternativt lönesänkning med tre procent. Även 
företagsledningen sänkte sin ersättning med fem procent och inga bonus betalades till chefer 
eller andra medarbetare under 2009. Volvo Personvagnar AB lovade att inte säga upp 
medarbetare under 2009. 

Dessa strategier bestämdes för att företaget ska ha en stabil grund när efterfrågan skulle 
vända, menade Lena Vennström. Dessutom har Volvo Personvagnar AB under den värsta 
krisen haft en särskild bevakning på leverantörer som hamnade i finansiell kris, med 
anledningen att undvika påverkan på företaget, vad det gäller produktionstakt. På grund av 
detta är leverantörer en central del av Volvo Personvagnars verksamhet och har en stor 
betydelse för företagets framgångar. Genom bland annan uppföljning och utbildningar arbetar 
Volvo Personvagnar AB aktivt och långsiktigt med leverantörerna. Dessutom ställer företaget 
tydliga krav på leverantörerna och stödjer dem för att införa hög standard inom exempelvis 
arbetsvillkor och miljöomsorg. Hittills har 1520 leverantörer utbildats i det globala 
utbildningsprogram som Volvo Personvagnars ägare Ford Motor Company har genomfört om 
grundläggande arbetsvillkor. Idag granskas även leverantör runt om världen och hittills har 
615 leverantörer granskats i tjugo länder via FMCs revision. 

 

4.3.3. Hur Volvo Personvagnar finansierar sig  under finanskrisen 
 

Som dotterbolag till Ford Motor Company (FMC) är Volvo Personvagnar AB:s finansiering 
kopplad till Ford Motor Company´s finansiella läge, menade Lena Vennström. Trots en 
allvarlig kris som drabbade fordonsindustrin runt om världen och i USA, menade Lena 
Vennström att Ford är den enda automotive tillverkaren som lyckades klara sig utan något 
nationellt stöd från den amerikanska regeringen. Koncernen Ford har starkt påverkats av den 
globala ekonomiska krisen som började i 2008, vilken innehöll en plötslig och stor nedgång i 
den globala försäljningsvolymen. Lena Vennström menade vidare att Volvocars 
självfinansierar sig utgående och har behov av kapitalstillskott under den djupa 
lågkonjunkturen. Kombinationen av den dramatiska nedgången i försäljningsvolym med 
snäva kreditmarknader, andra ekonomiska faktorer samt kostnaderna i samband med 
företagets omvandling, har haft ett betydande press på Koncernen FMC Automotive likviditet 
under första halvåret 2009. Trots att den ekonomiska miljön fortfarande är osäker, fokuserade 
FMC på att lägga fram en rätt strategi för att uppnå sitt mål. I FMCs strategi ingår det att 
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säkerställa att koncernen har tillräcklig finansiering tillgänglig med en hög grad av säkerhet i 
hela konjunkturcykeln, med målet att förbättra fordons verksamhet så att koncernen kan 
generera positivt kassaflöde. För att undvika likviditetsrisk, eller möjligheten att behöva 
inskränka fordonverksamheten eller att inte kunna uppfylla nuvarande och framtida 
ekonomiska åtaganden på grund av att finansieringskällor har minskat eller blivit 
otillgängliga, har koncernen FMC fastställt planer för finansieringskällor. I koncernens 
bruttomedel ingår likvida medel, nettoomsättningsbara värdepapper och lånade värdepapper. 
Före 2008, inkluderade koncernen i sitt bruttobetalningsflöde dessa tillgångar som ingick i en 
VEBA trust som kunde användas i förväg för att finansiera vissa typer av bolag, avlönade 
fördelar för amerikanska anställda och pensionärer. De var investerade i shorterduration 
ränteplaceringar och skulle kunna användas inom 18 månader som betalning för förmåner 
(kortfristiga VEBA tillgångar). För att skapa ytterligare Automobile likviditet och förbättra 
koncernens balansräkning, har FMC genomfört ett stort antal transaktioner. Dessa prestationer 
är att: 

• Koncernen har förhandlat med UAW(United Auto Workers) för att ändra VEBA 
överenskommelsen och ge möjlighet att betala upp till cirka 50 % av koncernens 
VEBA obligationer i Ford stamaktier och jämna betalning över 13 år. 

• FMC har minskat automobile skulden med 10.1 miljarder dollar av det totala 
beloppet, utnyttjat 2.6 miljarder dollar i Automobile och Ford credit cash och 428 
miljoner aktier i Ford stamaktier.  

• Koncernen har ökat sitt eget kapital med 1.6 miljarder genom att teckna offentligt 
erbjudande av FMC gemensamma aktier, samt ökat med 565 miljoner dollar för att 
fylla i ett eget distributionssystem program som inleddes 2008. 

• FMC trädde i ett US Departement of Energy (DOE) ett låneavtal för att bevilja 
koncernen lån upp till 5.9 miljarder till en ränta motsvarande i allmänhet till en 10-
årig amerikanska finansdepartementsränta. 

• Koncernen utfärdade även 2,875 miljarder på 4,25 % senior konvertibla skuldebrev 
med förfall 2016 samt förlängde och ändrade den löpande kreditfaciliteten inom 
bolagets säkra kreditavtal genom att minska mängden av den löpande krediten från 
10,7 miljarder till 8,1 miljarder dollar. De förlängde även förfallodagen för 7,2 
miljarder dollar av beloppet från 2011 till 2013 och inrättade ett nytt lån av belopp 
7,24 miljarder dollar som förfaller i december 2013. 

• FMC slutförde UAW VEBA obligationers transaktion den 31 december 2009 genom 
att överföra tillgångar bestående av likvida medel och säljbara värdepapper, sedlar 
och optioner värderade till 14,8 miljarder dollar, till UAW VEBA Trust. Därmed har 
företaget löst upp 13,6 miljarder i UWA pensionärshälsa obligationer. 

Koncernens finansieringskällor innefattar försäljning av fordringar i securitizations 
(värdepapperisering) och andra strukturerade finansieringar som sker utan eget kapital och 
aktiebundna utfärdanden samt upplåning från banker. FMC är utsatt för en mängd 
försäkringsbara risker, såsom förlust eller skada på egendom, fordringar ansvar och anställd 
skada. Därför beslutade koncernen att skydda sig mot dessa risker genom en kombination av 
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själv-försäkring och inköp av kommersiella försäkringar som skyddar mot händelser som kan 
generera betydande förluster. Dessutom använder sig företaget av derivatinstrument såsom 
terminer, swappar och optioner för marknadsriskexponering. 
Dessa finansieringskällor och finansiering av FMC under den djupa lågkonjunkturen berör 
hela koncernen, där Volvocars är dotterbolag. 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel analyseras likheter och olikheter mellan de tre valda företagen: Hur företagen 
drabbades av den djupa lågkonjunkturen, vilka åtgärder vidtogs samt hur företagen finansierar 
sig för att komma ur den rådande finanskrisen. Slutligen kommer kapitlet att belysa 
regeringarnas roller i respektive länder för hantering av lågkonjunkturen. 

 

5.1. Finanskris och lågkonjunktur 
 

Denna inledande del av analysen är avsedd som bakgrund och ett teoretiskt stöd till analysen. 
Här analyseras korrespondenternas syn på finanskrisen och lågkonjunkturens effekter på de 
studerade företagen, vilka är grunden för den resterande analysen. Detta eftersom det är 
viktigt att ha klart för sig hur bolag drabbas av en djup lågkonjunktur. Då studien handlar om 
hur Peugeot, Renault och Volvo Personvagnar finansierar sig under lågkonjunkturen, är det 
viktigt att ha ett perspektiv på konsekvenser, hantering av finanskrisen samt vilket stöd 
bolagen får för att komma ut ur krisen. 

 

5.1.1. Lågkonjunkturens effekter på företag 
 

För de samtliga tre företagen i studien, har lågkonjunkturen drabbat hela bilbranschen. Alain 
Meyer menar att den djupa lågkonjunkturen är utan motstycke, eftersom den har kollapsat 
hela kapitalmarknaden samt försämrat bilförsäljningen. Jean Hugues Durban menar i sin tur 
att kollapsen av bilmarknaden, har skapat problem hos PSA såsom ökning av lager, 
kostnadsökning samt lägre bilförsäljning. Enligt Lena Vennström, har den djupa 
lågkonjunkturen påverkat Volvo Personvagnar negativt. Denna innebar en försämring av 
Volvo Personvagnar bilförsäljning som ledde till att företaget gick med en stor förlust under 
2008. Hon menar vidare att den ekonomiska nedgången har tvingat företaget att genomföra en 
omstrukturering och dra ner på arbetskraften. 

Effekter av lågkonjunkturen på de samtliga tre företagen har varit betydande, trots att ett litet 
företag som Volvo Personvagnar har drabbats hårdast än Renault och PSA Peugeot Citroën. 

 

5.1.2. Synen på finansiering under den djupa lågkonjunkturen 
 

Alla företag har alltid behov av kapital för att driva verksamheten. Enligt Larsson (2008), 
företag behöver pengar för att finansiera sina verksamheter i maskiner, marknadsföring, 
distribution, hyra, insatsvaror samt personal, för att öka sin marknadsandel och sin lönsamhet. 
Detta är möjligt genom hjälp av den finansiella marknaden, där företag kan utfärda finansiella 
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instrument. Företagskapitalbehov beror på bland annat företagets ambitionsnivå, var i 
livscykeln företag befinner sig, vilken verksamhet företaget driver och storlek på företag. Så 
länge företaget är verksamt, kommer det att få egna ekonomiska resurser att tillgå, men för 
allra företag krävs det att en del av kapitalet kommer från andra finansieringskällor.  

Idag finns det olika möjligheter till finansiering. Användningen av eget kapital är inte den 
enda finansieringslösningen, utan det finns ett flertal sätt att finansiera sin verksamhet på. 
Exempel på dessa är banklån, avbetalning, checkräkningskredit samt leasing. Företag söker 
sig till kapitalmarknaden som är indelad i två: kredi- och aktiemarknaden. Viotti (2006) 
menar att kreditmarknaden är indelad i penning- och obligationsmarknaden medan 
aktiemarknaden är i första hand en andrahandsmarknad där andelar i äganderätt i företag 
handlas. På aktiemarknaden handlas inte endast med aktier men även med derivat, såsom 
optioner, swappar och terminer.  

Såväl Renault som Peugeot har haft en prioritering för att komma ur finanskrisen. Deras 
prioritering har varit ett positivt fritt kassaflöde för att lösa problem rörande företagens 
likviditet. Detta kunde de två företagen genomföra tack vare olika strategier och program som 
drevs av företagen. Samtliga respondenter anser att företag anskaffar kapital genom 
finansiella marknader. Men likviditetsbehovet skiljer sig från ett företag till ett annat. Enligt 
Mr Jean Hugues (PSA Peugeot Citroën) har han inte haft likviditetsproblem jämfört med sina 
konkurrenter. Bolaget hade en likvidet som kunde täcka flera månaders verksamheter. Jean 
Hugues anser att det var  nödvändigt med försiktighet för att undvika likviditetsbrist i 
framtiden. Trots allt anser respondenterna vidare att sammanbrott av kapitalmarknaden, har 
varit oroande för företagen, då bolag inte hade tillgång till likviditet på kapitalmarknaden, 
exempelvis banker.  

Såväl Alain Meyer som Lena Vennström menar att deras bolag använder sina interna medel 
för finansiering av företagsverksamheter, men under den djupa lågkonjunkturen har det varit 
svårt att hålla sig vid detta, då hela världens bilförsäljning sjönk. Eichengreen menar att en väl 
fungerande kapitalmarknad är därför ett viktigt element för ekonomiskt tillväxt. För att kunna 
refinansiera sig, använder de tre företagen en kombination av olika delar av 
kapitalmarknaden, vilka beskrivs i referensramen. Obligationsmarknaden har varit den 
marknad, som de tre samtliga företagen, har använt sig av mest. Varför är det så att företagen 
har vänt sig mer mot obligationsmarknaden? En intressant aspekt i sammanhanget är att 
obligationsmarknaden, kanske är det bästa sättet under den rådande finanskrisen, för företagen 
att finansiera sig. I och med att banker inte hade tillräckligt med pengar för att låna ut till 
företagen på grund av transaktionsbrist, valde då Peugeot, Renault samt Volvo Personvagnar  
obligationsmarknaden för att anskaffa  kapital.  Renault valde att släppa ut åtta obligationer på 
den japanska obligationsmarknaden medan Peugeot lanserade nya obligationer på den 
inhemska marknaden som kunde omvandlas eller utbytas till aktier (konvertibla skuldebrev). 
Som Fords dotterbolag, är Volvo Personvagnars finansiering kopplat till Ford. Ford har i sin 
tur utfärdat olika obligationer på den amerikanska marknaden.  

Förutom dessa obligationer, har företagen använt sig av andra tillvägagångssätt för att skapa 
likviditet. Jean Hugues menar att PSA har även använt sina outnyttjade krediter (Crédits 
syndiqués non tirés) för att ha mer likvida medel. Volvo Personvagnar genom sitt moderbolag 
Ford, har också vänt sig mot aktiemarknaden för att diversifiera sina finansieringskällor. 
Företaget Ford ökade sitt eget kapital genom att teckna offentliga erbjudande av FMC 
gemensamma aktier. Så väl Renault som PSA Peugeot Citroën har beneficierat av statliga lån 
för att kunna öka likviditet, i fall kollapsen av kapitalmarknaden hade fortsatt längre fram. Av 
de tre företgen som studeras har endast Volvo Personvagnar inte fått ta del av något statligt 
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lån varken från den svenska regeringen eller från den amerikanska, trots att FMC trädde i ett 
US DOE ett låneavtal för att bevilja pengar. 

Förutom att företagen har vänt sig mot kapitalmarknaden för kapitalsanskaffning, har de valt 
kostnadsbesparingar som stöd för att lösa likviditetsproblem. De tre företagen har olika 
förutsättningar angående kostnadsbesparingar. Alain Meyer lägger vikt på de projekt som ger 
mer avkastning. Renault är det av de tre företagen som har satsat på samarbete med ett annat 
bilföretag (Nissan) för att dra ner på sina kostnader. Samarbetet mellan Renault och Toyota 
har bidragit till att koncernen Renault kunde uppfylla sitt mål som var att ha ett positivt fritt 
kassaflöde, enligt Alain Meyer. Utöver kostnadsbesparingar har Renault fokuserat på 
inkomstoptimering, en strikt förvaltning av rörelsekapitalbehov, avyttring av vissa materiella 
tillgångar samt minskning av kostnader för forskning. På så sätt kunde Koncernen Renault 
lösa sina likviditetsproblem. 

Såväl Volvo Personvagnar som PSA Peugeot Citroën har valt andra strategier för att göra 
kostnadsbesparingar. De två företagen har minskat sina personalinsatser runtom i världen, 
som en lösning för kostnadsbesparing, då bilförsäljningen sjönk under lågkonjunkturen. Jean 
Hugues Durban betonar att detta kom till stånd då företaget gav personalen incitament till en 
frivillig avgång. Däremot Volvo Personvagnar, genom sitt moderbolag Ford, hade inlett ett 
samarbete med fackliga organisationer, för att få dra ner på personalinsatser och därmed 
minimera effekterna av uppsägningarna. Volvo Personvagnar har förutom uppsägningarna 
kommit överens med medarbetarna för en lönerevision såsom lönesänkningar samt ingen 
bonusindelning till cheferna. 

 

5.2. Hanteringen av finanskrisen och 
lågkonjunktur 

 

Bilföretagen i studien har olika strategier och uppfattningar för hantering av den djupa 
lågkonjunkturen. Enligt Lena Vennström har Volvo Personvagnar arbetat konsekvent med 
kostnadsstrukturen samt utvecklingen av nya bilar baserade på företagets strategier för 
kvalitet, säkerhet och design. Volvo Personvagnar har även dragit ner på medarbetare samt 
gjort en uppföljning av sina leverantörer för att hantera den djupa lågkonjunkturen. Dessa 
strategier bestämdes av företaget i fall efterfrågan skulle vända.  För PSA Peugeot Citroën, 
vissa åtgärder och strategier som vidtogs, har varit av enorm betydelse för hantering av 
lågkonjunkturen. Jean Hugues menar att genomförandet av dessa åtgärder och strategier har 
lyft upp koncernen under den djupa lågkonjunkturen. PSA hade lagt fram ett program kallat 
CAP 2010 med fyra prioriteringar, som översatts till handlingsplaner vid hantering av 
lågkonjunkturen och återuppliva koncernens tillväxt samt konkurrenskraft. PSA hade som 
Volvo Personvagnar satsat på förbättring av kvalitet och design på sina varor samt 
kostnadsminskningen genom att ge incitament till frivillig avgång av medarbetare.  Därmed 
har Koncernen PSA kört en offensiv marknadsföring, för att vinna marknadsandel i Kina och 
andra internationella marknader samt påskyndat lansering av nya modeller. Jean Hugues 
menar vidare att även minskning av lager, kunde genomföras tack vare skrotningsbonus som 
infördes av den franska regeringen. Renault AB i sin tur har tagit vissa åtgärder för hantering 
av lågkonjunkturen, såsom förstärkning av samarbetet med Nissan och sin positionering i 
Ryssland, Indien och Kina. Utöver dessa åtgärder, har Renault AB jobbat hårt med 
marknadsföring och bilar med låga kostnader bilar, för att stärka sitt varumärkes positionering 
i Europa. Alain Meyer menar att alliansen mellan Renault och Nissan har spelat en ledande 
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roll för koncernen för att kunna uppnå sitt mål (positivt fritt kassaflöde). Genom att inte 
förstärka insatser som bidrar till kontroll av rörelsekapitalbehov och minska kostnaderna för 
forskning, var ett sätt för koncernen att hantera lågkonjunkturen. För de samtliga tre företagen 
har en kostnadsstruktur spelat en betydande roll för hantering av lågkonjunkturen, då 
företagen gick med förslust. 

 

5.3. Regeringens roll under finanskrisen 
 

Företag har ofta finansmarknaden som marknad för kapitalanskaffning. Under den rådande 
lågkonjunkturen och finanskrisen, tillgången till kapital har varit en inloppslåda för både små 
och stora företag. De tre studerade företagen har inte varit undantag under den djupa 
lågkonjunkturen.   

Regeringarnas ingripande behövdes under finanskrisen, då de tre samtliga företagen bidrar till 
ländernas tillväxt, i form av arbetskraft och konsumtion. Men alla länder har sina 
uppfattningar om hur de kan hjälpa företag som är verksamma på inhemska marknader. 
Uppfattningen och inblandningen av regeringar under den rådande finanskrisen och 
lågkonjunkturen har skiljts från land till land. Enligt den franska regeringen finns 
tillväxtstankar och för att kunna utnyttja dem, borde den franska bilindustrin göra rätt val.  
Önskemål från regeringen var att kunna göra fyra betydande förändringar: konkurrenskraft, 
förhållandet mellan olika aktörer i hela kedjan, utformningen av framtida fordon, och 
slutligen, den strategin för överföring och förnyelse av kunskaper. 
Det är av vikt att inte bara begränsa effekterna av krisen, utan att också ge en framtid för 
bilindustrin. Att ingripa för att påskynda dessa förändringar var därför oundvikligt. Detta är 
anledningen till att den franska regeringen lade fram ett stödpaket för hela franska 
bilindustrin. Förutom det stödpaket, hade man också vissa stödåtgärder som bilföretag skulle 
respektera. (www.industrie.gouv.fr) 

Här nedanför är de stödåtgärder: 

• En kassation för att hålla upp bilmarknaden och genom att uppmuntra ägare av 
gamla och förorenande fordon att ersätta den med en ny och grönare bil. 
Genom att göra detta  har regeringen ökat skrotningsbidraget (la prime à la 
casse) med tusen euros för att återuppta ett fordon som är mer än tio år och 
köpa en ny bil som släpper ut mindre än 160g CO ² / km. 

• En miljard euros till stöd för kreditaktiviteten av bankdotterbolag till 
biltillverkare och tillgängliga medel under 2009. 

• En investeringsfond på sex miljarder euros genomfört på ett operativt sätt 
sedan januari och samfinansierad av Renault, PSA och strategiska 
investeringsfonden, uppgick till två tusen miljoner euros var. 

• Regeringen har också förnyat Predit där flera avdelningar i frågan om transport 
mobiliseras (fyra miljoner euros stöd, varav hälften kommer att ägnas åt 
studier av renare fordon).  

• ADEME, en fond "demonstratör" med 400 miljoner euro, kommer också att 
stödja bilindustrins innovation inom ramen för en tematisk grundrörlighet. 
Slutligen kommer subventionerade lån beviljas för finansiering av 
samarbetsprojekt för fordons avkalkning 
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För Volvo Personvagnars fall, har den svenska regeringen inte tillfört något stöd.  Lena 
Vennström menar att trots en allvar kris som har drabbat världen, Ford är den enda 
biltillverkaren som har lyckats klara sig utan något nationellt stöd från den amerikanska 
regeringen. Hon menar vidare att detta skiljer Volvo Personvagnar från de andra företagen, 
trots att Ford Motor Company har påverkats hård av den ekonomiska krisen. Varken svensk 
eller amerikansk regering har gett Volvo Personvagnar något stöd i form av lån. Trots det kan 
man inte utesluta att den amerikanska regeringen har varit till hjälp för att stimulera Fords 
verksamhet. Den amerikanska regeringen hade genomfört ett statligt stöd för skrotning av 
bilar som i andra länder till exempel Japan, Ryssland och vissa länder inom EU. 
Skrotningsstödet har haft störst effekt på bilar i USA, genom att bromsa lite nedgången under 
den djupa lågkonjunkturen, då bilförsäljningen sjönk markant mellan 2007 och 2009.  
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6. Slutsats 
 

 
I detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor. Uppsatsens två delfragor kommer att 
analyseras, vilket kommer att ge oss ett svar på uppsatsens huvudfråga och därmed uppfylla 
studiens syfte.  

 

→ Effekter av lågkonjunktur på Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar 

 

 

Tabell 12 Effekter av lågkonjunktur 

 

Som kan ses i den övre tabellen har den nuvarande lågkonjunkturen påverkat alla tre företag  
på liknande sätt. Det största problemet var kollapsen av kapitalmarknaden som gjorde att alla 
företag fick likviditetsbrist. Ett annat stort problem var att eftefrågan på bilar minskade, vilket  
gjorde att bilförsäljningen drastiskt sjönk.  

Effekterna av krisen har varit betydande för alla tre företag, men Volvo Personvagnar 
drabbades hårdast då omsättningen sjönk med omkring 16 %, från 2008 till 2009. 
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• Hur Renault, Peugeot och Volvo Personvagnar går tillväga för att hantera den 
nuvarande lågkonjunkturen  – åtgärder 

I tabellen nedan beskrivs de strategier som företagen valde för att hantera krisen . Även om 
alla tre företag valde olika strategier, hade de en sak gemensamt - en ändring av sin 
kostnadsstruktur.  

 

 Hantering av lågkonjunktur 

Renault  → Optimering av inkomster som medför ökning av 
marknandsandel 

→ Kostnadsbesparingar  - genom att minska: fasta   
kostnader, investeringar och kostnader för forskning 
samt utveckling 

→ Strikt förvaltning av rörelsekapitalbehov 

→ Statlig hjälp – lån på 3 miljarder euro 

→ Hjälp genom alliansen med Nissan 

Peugeot → CAP 2010 (fyra prioriteringar)                                            
- kvalitet förbättring på varor och tjänster                                                                              
- minskning av kostnader på alla område: personal, 
leverantörer och lägre logistikkostnader                            
- offensiv marknadsföring för vinning av marknadsandel 
- lansering av nya modeller 

→ Minskning av lager med hjälp av skrotningsbonus 

→ Förkortad betalningstid för kunder 

→ Statlig hjälp pa 3,5 miljarder euro 

Volvo 
Personvagnar 

Mycket jobb som har lagts på kostnadstrukturen: 

→ 3400 medarbetare som lämnade företaget under 2009 

→ Framskjuten lönerevision 

→ Lånesänkning med 3 % 

→ Sänkning av företagsledningens ersättning med 5 %  

→ Inga bonus till chefer eller andra medarbetare 

 

Tabell 13 Hantering av lågkonjunktur 

 



55 

Förutom de åtgärder som kan ses i den övre tabellen, hade de tre företagen använt sig av 
kapitalmarknadens instrument, för att kunna anskaffa mer kapital och diminuera den 
befintliga kapitalbristen. När det kom till kapitalmarknaden använde företagen sig mest av 
obligationsmarknaden, då bankerna ej hade tillräckligt med pengar för utlåning. 

De åtgärder som togs av företagen när det gäller obligationsmarknaden var: 

• Renault släppte ut åtta obligationer på den japanska obligationsmarknaden 

• Peugeot lanserade kovertibla skuldebrev på den inhemska marknaden 

• Volvo Personvagnar utfärdade olika obligationer på den amerikanska marknaden  

Utöver kapitalanskaffning genom obligationmarknaden har Volvo Personvagnar även vänt sig 
mot aktiemarkanden och ökat sitt eget kapital genom teckning av offentliga FMC-aktier. 
Företaget Peugeot har däremot använt sig av sina outnyttjade krediter – Crèdits syndiqués non 
tirés. 

Den sista åtgärden som togs för att öka likviditeten var ett statligt ingripande.  När det gäller 
franska staten, gav den ett stödpaket till hela den franska bilindustrin.  För Volvo 
Personvagnar, som inte fick hjälp varken från den svenska eller amerikanska staten, var 
situationen betydligt svårare men den lyckades klara sig ändå.  

 

6.1 Slutdiskussion 

Enligt vår uppfattning har de huvudsakliga svårigheterna med denna studie varit ämnets 
bredd. Detta ledde till att vi var tvugna att begränsa oss vad gäller insamling av empiriskt 
underlag. Dessutom har vi också upplevt svårigheter gällande en av våra källors villighet att 
dela med sig av information på ett transparent och fullkomligt vis. Volvo Personvagnar har 
inte varit villigt att samarbeta med utomstående intressenter. Även informationssekretess 
gjorde det tveksamt för tillförligheten. Det blev därför svårt att förlita sig på vissa 
informationer som hämtades från företaget och detta gjorde det svårt att jämföra Volvo 
Personvagnar med de andra två företagen som studerades. 
Fallstudiebaserad forskning är ett bra val då ett fåtal företag studeras. Trots det anser 
författarna att fokus på endast ett företag kanske hade gett studien mer relevanta informationer 
och en större forskningsfördjupning. I och med att företagen har lagt fram olika strategier för 
kostnadsstrukturen är det fortfarande svårt att avgöra vilka av företagens strategier som är 
effektivast vid lågkonjunktur. Det saknades finansiella informationer om vad vissa åtgärder 
har inneburit för företagen. 
Studien har visat att i denna situation är det inte endast på kapitalmarknaden som man finner 
likviditet, utan även ett statligt stöd har stor betydelse för lösning av likviditetsbrist. Det 
största bidraget som studien skapat har visat sig vara en hypotes om att det finns ett negativt 
samband mellan lågkonjunktur och likviditetsanskaffning. Denna hypotes har vuxit fram 
under studiens gång. Vidare har studien lett fram till att bättre förstå lågkonjunkturens effekter 
på bilindustrin, som är mer känslig än vissa andra industrier. 

6.2 Förslag till vidare studie 

Det som kan vara intressant för en vidare studie är att genomföra en kvalitativ uppsats där det 
utreds om vilka åtgärder samt strategier som är effektiva för ett bilföretag vid hantering av en 
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lågkonjunktur. Vidare skulle det vara av intresse att se om de bilföretag som behandlats i 
denna studie skulle kunna vidta liknande åtgärder eller strategier vid hantering av en 
lågkonjunktur. 
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8. BILAGOR 
Intervjuguide  

 

→ Jean Hugues Durban – Peugeot 

→ Alain meyer - Renault 

→ Lena Vennström – Volvo Personvagnar 

 
1. Pouvons- nous utiliser votre nom dans notre mémoire?  

 Kan vi använda ert namn? 
 
 

2. Comment avez-vous été affecté par la crise financière? 
Hur har företaget påverkats av finanskrisen? 

 
3. Quels sont les problèmes et les difficultés que vous rencontrez  pendant la crise 

financière? 
Vilka problem och svårigheter möter ni? 

 
4. Comment faites-vous faces aux problèmes et aux difficultés qui se posent pendant la 

crise financière? 
Vad gör ni för att hantera problem och svårigheter som inträffar under finanskrisen? 

 
5. Quels sont les facteurs qui ont influencé votre procédure de financement avant ou 

pendant la crise financière? 
Vilka är de faktorer som påverkar er finansiering före och under krisen? 

 
6. Comment gérez-vous la collecte de fonds au cours de la récession? 

Hur hanterar ni kapitalanskaffning under lågkonjunktur? 
 

7. Quelles sont les fluctuations dans les flux de capitaux qu’avez-vous noté pendant la 
récession? 
Vilka svängningar i kapitalströmningar har ni märkt? 
 

8. Quel aide avez-vous reçu de l’Etat? 
            Har ni fått någon hjälp av regeringen? 
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Kategorisering av data Renault 
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 Kategorisering av data Peugeot 
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 Kategorisering av data Volvo 
 

 

 

 

 

 


