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Förord 
Vi vill härmed främst rikta ett stort tack till alla de respondenter som med sina värdefulla 
bidrag gjort denna uppsats möjlig. Ett tack även till vår handledare Lars Lindbergh som har 
bidragit med synpunkter under uppsatsskrivandets gång. 
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Sammanfattning 
Majoriteten av alla företag i Sverige är småföretag och uppgick januari 2008 till över 99 
procent, vilket medför att de har en betydande roll för ett lands ekonomi. Den viktigaste 
externa finansieringsformen för småföretag är bankfinansiering, men flera faktorer gör att 
småföretagen har svårt att erhålla finansiering. Vår undersökning har visat på att den största 
anledningen till att ett småföretag inte kan erhålla finansiering beror på att banken anser 
affärsidén eller personen bakom företaget vara brisfällig. För de företag som har en bra 
affärsidé och en trovärdig ägare, men saknar tillfredställande säkerheter har 
kreditgarantiföreningar växt fram som ett alternativ. En kreditgarantiförening har i Sverige 
den juridiska formen ekonomisk förening och innebär att medlemmar i föreningen går 
samman med medlemsinsatser i en fond, för att på så sätt skapa säkerheter och borga för 
varandras lån. Kreditgarantiföreningar har funnits ute i Europa en längre tid men är ett relativt 
nytt fenomen i Sverige och det är därför begränsat med forskning inom området.  
 
Som en av Sveriges garantiföreningar valde vi att undersöka Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening som till skillnad från de flesta andra kreditgarantiföreningar i Sverige är 
en helt regional förening vilket innebär att alla beslut fattas regionalt. Vår studie syftar till att 
undersöka möjligheterna för Övre Norrlands Kreditgarantiförening att bli en betydande aktör 
på den svenska marknaden, detta genom att undersöka vad som styr nyttjandegraden av 
föreningen från bankernas sida.  
 
Vi har i studien gjort en kvalitativ undersökning vilket baserar på personliga intervjuer. 
Vidare var intervjuerna av typen semistrukturerade vilket lät respondenterna relativt fritt svara 
på frågorna kring det belysta ämnet.  Totalt sju respondenter intervjuades varav sex av dessa 
var banker samt att vi även intervjuade Övre Norrlands Kreditgarantiförening.   
 
Vår undersökning visar inte på något entydigt svar från bankernas sida av vad som påverkar 
nyttjandegraden av Övre Norrlands Kreditgarantiförening. För att Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening ska ha möjlighet att bli en betydande aktör på marknaden krävs det en 
del arbete från deras sida. Vi anser att man måste öka marknadsföringen mot banker för att på 
så sätt öka medvetandet om föreningen. Fokus måste även ligga på att öka kapitalbasen för att 
få större volym i utställandet av kreditgarantier och även ha möjlighet att erhålla en 
återförsäkring. 
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1 Inledning 
 
I bakgrunden presenteras småföretagens betydelse för ett land och även en redogörelse för 
kreditgarantiföreningarna i Sverige. Vidare diskuterar vi de problem småföretag har vid 
finansiering följt av syfte och den problemformulering som ligger till grund för vår 
undersökning. 
 

1.1 Bakgrund 
Alla företag i Sverige har varit småföretag en gång i tiden (Svenskt Näringsliv, 2007a). 
Lyckas företagandet har man skapat förutsättningar för försörjning, inte bara för den enskilda 
företagaren utan även för dennes familj, medarbetarna samt att det bidrar till skatteintäkter för 
samhället (Ibid). Av Sveriges cirka 947 000 företag (januari 2008) är 99,3 procent av dessa 
småföretag (Statistiska Centralbyrån, no date). Småföretagens betydelse för ett lands ekonomi 
har diskuterats i många studier (Svenskt Näringsliv, 2001b). Några generella bidrag är bland 
annat att småföretagen gör ekonomin och inte minst arbetsmarknaden mer flexibel, då 
småföretagen har enklare att anpassa sig till förändrade förutsättningar (Ibid). Författaren 
menar vidare att de bidrar även till ökat konkurrenstryck inom samtliga sektorer samt 
skapandet av nya jobb.  
 
Nyföretagandet i Sverige steg år 2006 för tredje året i rad och antalet nya företag som 
registrerades var 44 386 (Statistiska Centralbyrån, no date). En stor del av alla nystartade 
företag kräver finansiering till verksamheten (Nutek, no date a). Författaren menar att det 
vanligaste valet av finansiering för företag är egna medel följt av lån från banken vilket följs 
av leverantörskrediter, förskott från kunder samt checkkredit från bank. 
 
I en rapport från Svenskt Näringsliv (2006 c) skriver man att den viktigaste externa 
finansieringsformen för småföretagare är bankfinansiering. Flera faktorer i Sverige gör att 
företag har svårt att låna pengar (Bankföreningen, 2007). År 2004 infördes de nya 
förmånsrättsreglerna som innebar att banker som fordringsägare bara fick rätt till 55 procent 
av tillgångarna vid en konkurs, mot tidigare 100 procent (Ibid). Bankföreningen (2007) 
skriver vidare att tanken med de nya reglerna bland annat var att företag som presterade dåligt 
skulle ha enklare att genomföra företagsrekonstruktioner istället för att tvingas gå i konkurs. 
Reglerna anpassades snabbt av bankerna och istället var det företagen som drabbades, främst 
genom att det blev svårare att erhålla finansiering (Ibid). I skrivande stund är en regeländring 
på gång där den nuvarande regeringen föreslår att värdet på företagsinteckning skall höjas 
från dagens nivå på 55 procent till 75 procent (Bankföreningen, 2007). 
 
Basel II eller de så kallade Baselreglerna är en annan faktor som man bör belysa när man tittar 
på finansiering av företag (Finansinspektionen, 2005). Finansinspektionen skriver vidare i sin 
rapport att Basel II infördes i Sverige samt övriga EU årsskiftet 2006/2007 med en 
inkörningsperiod på ett år, vilket betyder att officiellt gäller dessa nya regler från 31 december  
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2007. De första Baselreglerna kom till 1988 och innebar ett krav på bankerna att hålla ett 
kapital som täcker 8 procent av de så kallade riskvägda tillgångarna (Finansinspektionen, 
2005). De nya kapitaltäckningsreglarna, Basel II, innebär i stora drag att man klassificerar 
olika typ av utlåning efter deras risk för att bättre fånga upp verkliga risker (Ibid).  
 
Basel II innebär viktiga förändringar för kreditinstitut, värdepappersbolag samt vissa 
fondbolag (Finansinspektionen, 2005). Syftet med de nya reglerna är att förbättra 
riskhanteringen vilket i sin tur ska leda till en ökad stabilitet i det finansiella systemet 
(Finansinspektionen, 2005).  Som företagskund hos en bank för de nya reglerna med sig att 
banken kommer att utföra en riskklassificering, som baserar sig på bland annat; kunskap om 
dig som kund, nyckeltal, framtida affärer, betalningshistorik i och utanför banken etcetera 
(Swedbank, no date). Banken gör detta i syfte att analysera återbetalningsförmågan hos varje 
kund och på så sätt skapa en grund till prissättning i finansieringen (Ibid). 
 
1.1.1 Kreditgarantiföreningar 
De Gobbi (2003) skriver att för de företag som inte kan erhålla finansiering från banker, 
främst på grund av att de ställer för lite säkerheter, kan kreditgarantiföreningar vara en lösning.  
 
Kreditgarantiföreningar i Sverige har den juridiska formen ekonomisk förening (Nutek, 
2007c). Detta betyder att medlemmarna går samman och på så sätt skapar säkerheter för 
varandras banklån eller andra krediter med egna insatser (Ibid). Nutek (2007c) skriver vidare 
att föreningarna inte lånar ut några pengar själva, utan ställer endast ut garantier. Vidare 
skriver man i rapporten att några av kreditgarantiföreningarna i Sverige har valt att arbeta 
enbart med kärnverksamheten som är kreditgarantiutställande. Det som avgör vad den 
regionala kreditgarantiföreningen arbetar med beror mycket på förutsättningar och behov i 
regionen, men även hur starkt intresse det finns från intressenterna att backa upp 
verksamheten (Ibid).  
 
Organisationen har rollen att agera som en mellanhand mellan företagen och bankerna; 
företagen går med i organisationen för att erhålla lån från bankerna och organisationen för en 
dialog med bankerna för att säkra upp deras medlemmars lån (De Gobbi, 2003). Varje 
medlem bidrar till organisationen till en gemensam fond och denna fond används sedan för att 
säkra upp medlemmarnas lån (Ibid). 
 
Nutek (2007c) skriver att den nationella organisationen, Sveriges Kreditgarantiförening, 
SKGF blev en operativ medlemsförening 2002 och fungerar som en paraplyorganisation för 
nästan samtliga av Sveriges kreditgarantiföreningar. Wennberg (2007) skriver att år 2004 fick 
organisationen tillstånd av finansinspektionen för att bedriva verksamheten. Idag består 
verksamheten av 14 medlemmar, med ytterligare fyra stycken som väntar på medlemskap 
(Kreditgarantiföreningen i Sverige, no date). SKGF är återförsäkrad för kreditförluster via 
Europeiska investeringsfonden (Nutek, 2007c). Wennberg (2007) skriver att SKGF har 
samma kreditvärdighetsbetyg som svenska staten. 
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Utanför paraplyorganisationen Sveriges Kreditgarantiförening står Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening som har sitt eget upplägg (Wennberg, 2007). Anledningen till det har 
att göra med att vid bildandet av Övre Norrlands Kreditgarantiförening sade man att denna 
skulle vara en självständig förening. Bakgrunden till detta var att många företagare långt 
norrut var skeptiska till att alla beslut ska tas i Stockholm och man uttryckte fördelen med att 
ha en regional/lokal förening är att alla beslut tas regionalt/lokalt. 1 
 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening bildades formellt den 17 januari 2004. Bakgrunden till 
bildandet av en förening i norrland var främst att man i inlandet tyckte att det var svårt att få 
banklån. Dåliga säkerheter, inte minst på industrifastigheter som även om de var nya hade i 
princip belåningsvärde noll bidrog till svårigheten. Sedan kom även ändringen i förmånsrätten 
vilket gjorde det ännu svårare för företagen att erhålla lån från banken, men den ursprungliga 
anledningen var framförallt problematiken i inlandet. Föreningen bildades och då beslutade 
man även att detta skulle innefatta norrbotten. Första februari 2005 fick föreningen 
meddelande från finansinspektionen att man skulle kunna starta upp verksamheten, samma 
dag ställde även föreningen ut sin första kreditgaranti.2  
 
Detta är en mycket stor förening som har cirka 700 medlemmar och står bakom en betydande 
andel av de kreditgarantier som beviljas i Sverige (Wennberg, 2007). Nutek (2007c) skriver 
att föreningen står under finansinspektionens övervakande samt har en enklare typ av 
finansieringstillstånd än vad SKGF har. Övre Norrlands Kreditgarantiförening är inte 
återförsäkrade, men det är något de arbetar på att få (Kreditgarantiföreningen i Sverige, no 
date). En återförsäkring betyder att kreditgarantiföreningen är försäkrad mot eventuella 
kreditförluster, ofta via Europeiska investeringsfonden (Nutek, no date b). De viktigaste 
villkoren i Övre Norrlands Kreditgarantiförenings verksamhet är att man ställer en borgen i 
intervallet 25000-600 000 kronor. Borgen till nystartade företag uppgår till max 300 000 
kronor. I båda fallen gäller att föreningen borgar för max 50 procent av den bedömda 
säkerhetsbristen. Förutsättningen för verksamheten är att medlemmar går in med en 
medlemsavgift på 5000 kronor vardera och detta utgör den kapitalbas som sedan utnyttjas till 
borgensåtaganden. Vidare tar föreningen ut en avgift på motsvarande tre procent av 
borgensåtagandet för att täcka upp för eventuella infrianden av borgensåtaganden. 
 
1.1.2 Övriga aktörer 
Övriga viktiga aktörer som finns inom området för finansiering till småföretag anser vi vara 
ALMI företagspartner som bland annat erbjuder tjänster inom finansiering, affärsutveckling 
samt nyföretagande (Almi, no date). ALMI ägs av staten och har till uppdrag att främja 
utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera 
nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv (Almi, no date). 
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och 
tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt 
Gävleborg (Norrlandsfonden, no date). De erbjuder finansiering vid nyetablering, utveckling 

                                                
1 Bernt Wikström, Intervju Övre Norrlands Kreditgarantiförening, 7maj 2008 
2 Ibid 
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samt expansion. Norrlandsfonden kompletterar ett företags finansiering på toppen av 
företagets egen kapitalinsats och bankfinansieringen samt erbjuder även garantier eller 
borgensåtaganden (Ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Lean och Tucker (2001) skriver att en småföretagare som har behov av finansiering kan vända 
sig till olika institutioner och företag för att erhålla detta. Vidare menar de att 
finansieringsmöjligheterna sträcker sig från riskkapitalister och traditionella banker till mer 
specialiserade kreditgaranter. Småföretag har traditionellt sett haft problem att skaffa kort och 
långsiktig finansiering från kreditgivare (Ibid).  
 
Berger och Udell (2006) skriver att stora företag finansierar sig själva ofta genom marknaden 
medan småföretag får förlita sig på mer traditionella affärsbanker. Anledningen till detta är att 
uppkomsten av asymmetrisk information är ett större problem för småföretag än för större 
företag (Ibid). Lean och Tucker (2001) menar att den asymmetriska information som uppstår 
när ett småföretag ansöker om finansiering från en kreditgivare (oftast en bank) är att 
företagaren inte kan lägga fram tillräckligt med underlag, att kvalitén på investeringsprojektet 
är tillräckligt hög. Vidare är det ett problem att cheferna för småföretagen inte har tillräcklig 
vana inom området för finans, utan oftast är specialister inom sina produkter eller tjänster man 
erbjuder (Ibid). Författarna menar att som nystartad småföretagare har man också svårigheter 
att bevisa att företagets ekonomi är stabil då det inte finns någon finansiell historia att 
tillhandahålla banken. 
 
Paul, Whittam och Wyper (2007) skriver att ett primärt mål för många småföretagare är att 
kunna vara sin egen chef. Detta för med sig att småföretagarna föredrar att erhålla 
finansieringen via bank framför att finansiera sig genom marknaden, då finansiering via bank 
resulterar i mindre intrång i företagets ägande (Ibid). Levitsky (1997) skriver att om 
svårigheten för småföretag att erhålla finansiering beror på bristen på säkerheter är vida 
omtvistat. En del argumenterar att höga transaktionskostnader som leder till låg lönsamhet då 
småföretagen oftast önskar låna små summor, är den största anledningen till att banker inte 
beviljar lån till småföretag (Ibid). Men det råder ingen tvekan om att osäkerheten kring en 
eventuell kreditförlust tillsammans med en icke tillräcklig säkerhet kring lånet har en stor 
betydelse varför banker inte beviljar finansiering till småföretag (Ibid).  
 
När ett småföretag ansöker om lån från exempelvis en bank uppstår en såkallad 
kreditförhandling där både kreditgivaren samt kredittagaren lägger fram sina respektive 
argument (Broomé, Elmér & Nylen, 1998, s 50). Författarna menar att bankerna främst tittar 
på företagets affärsidé, kredittagaren och säkerheter men att resultatet av kreditförhandlingen 
alltid är beroende av parternas personliga egenskaper, erfarenheter samt kunskapen i 
branschen.  
 
När småföretag stöter på problem kring finansiering från banker har kreditgarantiföreningar 
visat sig vara en effektiv lösning på problemet (De Gobbi, 2003). Författaren skriver att en 
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kreditgarant ger ett småföretag chansen att etableras, en etablering som annars inte hade varit 
möjlig. Den kreditgarantiförening som är verksam i norrland är Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening och är den största i Sverige och står idag för cirka 50 procent av alla 
ställda kreditgarantier. Detta leder oss till vår problemformulering. 

1.3  Problemformulering 
Vad påverkar bankernas nyttjandegrad av Övre Norrlands Kreditgarantiförening i en 
finansieringsprocess med småföretag? 

1.4 Syfte  
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
som en part vid finansiering av småföretag samt undersöka möjligheterna för föreningen att 
bli en betydande aktör på den svenska marknaden.  

1.5 Avgränsning  
Den avgränsning som gjorts i denna uppsats är att vi fokuserat på Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening av den anledningen att det är en mycket stor förening och att de står för 
en stor del av totala antalet utställda kreditgarantier från kreditgarantiföreningar i Sverige. Då 
vi avgränsar oss till Övre Norrlands Kreditgarantiförening kommer vi att undersöka banker i 
norrbotten och västerbotten.  

1.6 Definitioner 
Småföretag - Litet företag med mindre än 50 anställda.3 
 

Kreditgaranti - Säkerhet för kredit där staten, en bank eller annat kreditinstitut garanterar 
återbetalningen av kreditbeloppet. I regel utformas garantin som en borgen och 
avser en penningförpliktelse.4 

 
 
 
 

 
 

                                                
3 Småföretag http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O329211&i_word=sm%e5f%f6retag 
4 Kreditgaranti http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=231262&i_word=kreditgaranti 
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2 Metod 
 
Detta kapitel inleder vi med att förklara bakgrunden till det ämnesval vi gjort samt vilka 
förkunskaper som föreligger. Vidare redogör vi utförligt för valet av undersökningsmetod som 
legat till grund för vår undersökning. Avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet respektive 
reliabilitet.  
 

2.1 Bakgrund till ämnesval 
Valet att undersöka kreditgarantiföreningar och dess verksamhet växte fram från ett 
gemensamt intresse i företagsfinansiering. Kreditgarantiföreningar som är en relativt ny aktör 
i Sverige kändes därför intressant att undersöka och samtidigt är det ett område som inte är 
undersökt i stor omfattning vilket gör att vi kan komma med lite nya resultat inom området. 
Tidigare uppsatser inom området har främst behandlat om kreditgarantiföreningen hjälper 
småföretag till finansiering samt om de verkligen behövs i finansieringslösningen. Vi ville 
därför hitta en lite annan inriktning på vår undersökning och valde därför att undersöka 
bankens inställning till Övre Norrlands Kreditgarantiförening samt vad som påverkar 
nyttjandegraden av föreningen. 
 
Vi kommer båda från norrland och då Övre Norrlands Kreditgarantiförening har som mål att 
hjälpa norrländska småföretag till finansiering känns valet av ämne mycket intressant. Men vi 
ser det även intressant att undersöka ur bankens synpunkt varför man väljer att samarbete 
samt vad man ser för brister i kreditgarantiföreningarna. Vi studerar båda inriktningen finans 
och har hela tiden varit ense om att skriva något inom företagsfinansiering, därför passade 
detta ämnesval oss båda.  
 

2.2 Förförståelse 
Den förförståelse som vi hade inom ämnet kreditgarantiföreningar var ganska blygsam. Dels 
är det ett relativt nytt fenomen i Sverige och dels hade ingen av oss kommit i kontakt med det 
tidigare. Kreditgarantiföreningar hör till ämnet företagsfinansiering och den förkunskap vi har 
i det ämnet är att vi läst inriktningen finans på C-nivå vid handelshögskolan i Umeå, efter att 
ha läst 2,5 år på civilekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Val av kunskapssyn beskriver i vetenskapliga ordalag som regel den vetenskaplighets- och 
den vetbarhetsuppfattning som en forskare har (Johansson-Lindfors, 1993, s 10). Syftet med 
vår uppsats är att öka förståelsen för Övre Norrlands Kreditgarantiförening som en part vid 
finansiering av småföretag samt undersöka möjligheterna för föreningen att bli en betydande 
aktör på den svenska marknaden. Detta leder in oss på vår kunskapssyn som vi baserar på det 
positivistiska synsättet av den anledning att vi har för avsikt att förklara varför någonting 
egentligen är, inte om hur något egentligen borde vara. Detta eftersom positivismen strävar 
efter att i resultatet förespråka förklaring (Johansson-Lindfors, 1993, s 46). Då en del i syftet 
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är att undersöka möjligheten för Övre Norrlands Kreditgarantiförenings att bli en betydande 
aktör på svenska marknaden är det även av hermeneutisk syn då vi här tolkar de empiriska 
svaren och försöker klargöra föreningens möjligheter. 
 

2.4 Val av angreppssätt 
Thurén (2004, s 19) skriver att det finns två sätt man kan dra slutsatser på, induktion samt 
deduktion. Thurén skriver vidare att induktion bygger på empiri medan deduktion bygger på 
mer logik. Med den deduktiva metoden undersöker forskaren relevanta teorier för att sedan se 
om dessa stämmer överens med verkligheten medan den induktiva metoden bygger på att man 
drar generella slutsatser utifrån empirisk fakta (Johansson & Lindfors, 1993, s 55). En 
induktion citerat Thurén (2004, s 19) kan se ut på följande sätt: 
 
Premiss: ”Alla människor vi känner till genom hela världshistorien har dött” 
Slutsats: ”Alltså är alla människor, inklusive jag själv dödliga” 
 
En deduktion citerat Thurén (2004, s 23) skulle kunna se ut på följande sätt: 
 
Premiss: ”Alla människor är dödliga” 
Premiss: ”Jag är en människa” 
Slutsats: ”Alltså är jag dödlig” 
 
Skillnaden i citaten enligt Thurén är att i det induktiva synsättet finns det en teoretisk 
möjlighet att resonemangen förändras av erfarenheten, då det enligt kristendomen funnits en 
människa som var odödlig. I det induktiva synsättet drar man alltså generella slutsatser över 
vad som observerats. Alvesson och Sköldberg (1994, s, 41) skriver att utöver det induktiva 
och deduktiva synsättet finns även ett tredje synsätt som är abduktion. Författarna beskriver 
abduktion som en kombination av induktion och deduktion och precis som med induktion så 
utgår man i empirin men avvisar inte teoretiska kopplingar vilket betyder att den ligger 
närmare det deduktiva synsättet.  
 
Då vår avsikt var att undersöka de befintliga teorier som vi ansåg vara relevanta inom vårt 
valda område för att sedan undersöka hur det var i verkligheten valde vi det deduktiva 
angreppssättet. Johansson- Lindfors (1993, s, 55) menar att det deduktiva angreppssättet går 
ut på att forskaren går från teori till empiri bland annat baserat på litteraturstudier som bygger 
upp teorier eller modeller som ska beskriva verkligheten eller beskriva fenomenet som står i 
fokus för undersökningen.  
 

2.5 Val av metod 
De fyra huvudsakliga forskningsmetoderna är frågeformulär, intervjuer, observationer och 
skriftliga källor (Denscombe, 2002, s 102). Denscombe skriver vidare att dessa olika metoder 
lämpar sig bättre för vissa situationer än för andra, men att de kan kombineras för att samla in 
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data som behövs. Olika metoder kan ge olika perspektiv som forskaren sedan kan jämföra och 
kontrastera skriver författaren.  
 
Den huvudsakliga metod vi valde för att utföra vår undersökning var intervjuer. Denscombe 
(2004, s 133) skriver att intervjuer som datainsamlingsmetod passar bra när valet är att samla 
detaljerad information från ett mindre antal människor istället för att samla ytlig information 
från ett stort antal människor. Vidare skriver författaren att när forskaren valt intervju som 
forskningsmetod anser han eller hon att undersökningen tjänar på att erhålla den mer 
djupgående insikterna som en intervju frambringar. Den andra metod vi använde oss av var 
skriftliga källor där vi började arbetet med att göra en litteraturöversikt för att se vilka som 
hade belyst vårt område tidigare. Denna litteraturöversikt gav oss vägledning om de teorier 
som vårt ämnesområde baseras på. Densombe (2002, s 188) menar att böcker och artiklar bör 
utgöra basen i forskningsprojektet eftersom de innehåller kunskapen samt ger de 
föreställningar som kan forma projektets inriktning. I och med att vi använder oss av två 
metoder betyder det att vi använder oss av metodtriangulering. När man använder flera 
metoder ger detta fler data vilket i sin tur leder till att öka kvaliteten i undersökningen 
(Denscombe, 2002, s, 103).  Denscombe skriver vidare att se saker ur olika perspektiv och på 
så sätt ha möjligheten att bekräfta resultat kan öka validiteten i data. Vidare skriver författaren 
att det inte betyder att forskaren har rätt, men visar på att data i viss mån stämmer överrens 
mellan metoderna samt att resultatet av undersökningen inte strikt baseras på en metod. 
Med detta som stöd ansåg vi att vårt val av forskningsmetoder var helt rätt då vi genom 
böcker och artiklar skaffades om kunskap om de teorier som vårt ämne baserades på samt att 
vi genom våra intervjuer fick den detaljrika information som vi eftersökte.  
 
Inom samhällsvetenskaperna är flitigt använda termer ”kvalitativ forskning” och ”kvantitativ 
forskning” och dessa två alternativ används som utgångspunkt för att beskriva den typ av 
forskning som forskaren bedriver (Denscombe, 2002, s 203). Vidare ställer författaren upp ett 
antal påståenden för att lättare avgöra vad som är kvalitativ respektive kvantitativ forskning. 
Kvalitativ forskning har tendensen att den använder ord som den centrala analysenheten 
istället för att använda siffror som huvudsaklig analysenhet, vilket är fallet i en kvantitativ 
forskning (Denscombe, 2002, s 204). Denscombe menar vidare att kvalitativ forskning 
associeras med mer småskalig forskning medan kvantitativ används vid mer storskaliga 
undersökningar. Med detta som bakgrund ansåg vi att inriktningen vi använde oss av var den 
kvalitativa då forskningen dels var att se som relativt småskalig samt att ord istället för siffror 
var den huvudsakliga analysenheten.  
 

2.6 Datainsamling 
För att kunna genomföra vår undersökning krävdes det att vi använde oss av de rätta 
informationskällorna. De informationskällor man kan använda sig av är primärdata samt 
sekundärdata.  
 
2.6.1 Primärdata  
Om man väljer att samla in information direkt från personer kallas det primärdata. 
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Primärdata kan erhållas från de metoder en forskare kan välja till sin undersökning. I vår 
undersökning bestod primärdata av de intervjuer vi genomförde med de banker vi valde samt 
intervjun med Övre Norrlands Kreditgarantiförening.  
 
2.6.2 Sekundärdata 
Sekundärdata består av information som man erhåller från datainsamlingar som tidigare gjorts 
och analyserats för andra ändamål (Johansson- Lindfors, 1993, s 117). Johansson-Lindfors 
menar vidare att man tar information som samlats in av en tidigare forskare och utsätter 
materialet för en ny analys. De sekundärdata man kan använda sig av är information man 
finner i böcker, fackpress, tidigare avhandlingar, tidningsartiklar samt framförallt 
vetenskapliga artiklar. De huvudsakliga sekundärdata vi använde oss av i vår uppsats var 
vetenskapliga artiklar, fackpress samt teoriböcker. Sekundärdata samlades in för att vi skulle 
kunna skapa oss en bild av vårt valda område samt vilka teorier som ansågs relevanta.  
 
För att erhålla de sekundärdata vi behövde lånade vi relevanta böcker och avhandlingar från 
universitetsbiblioteket samt sökte i databaser efter de vetenskapliga artiklar vi ansåg viktiga 
för vår uppsats. De databaser vi sökte i var framförallt via Umeå Universitets bibliotek samt 
Google Scholar men även enstaka sökningar i databaserna Emerald och Ebsco. De sökord vi 
använde mest frekvent för att hitta relevanta artiklar var ”mutual guarantee 
association”, ”Small business finance”, ”Pecking Order theory”, ”Agency theory”.  
 

2.7 Urvalsprocess samt val av aktörer 
För att erhålla den information vi behövde för vår studie ansåg vi båda att kontakt med de 
svenska bankerna samt Övre Norrlands Kreditgarantiförening var ett måste. Bankerna 
eftersom det är de som i slutändan beviljar småföretag ett banklån, men även 
kreditgarantiföreningen för Övre Norrland för att det är de som går i borgen för småföretagen.  
 
Vår första tanke var att undersöka inställningen till kreditgarantiföreningar hos banker i Umeå 
men då det visade sig att man inte använde sig av kreditgarantiföreningar i någon större 
utsträckning ansåg att vi utöver det var tvungen att undersöka vilka banker som använt sig av 
kreditgarantiföreningar vid finansiering till ett småföretag. Detta gjorde att vi kontaktade 
banker i Skellefteå samt banker i norrbotten. Detta kan kopplas till ett subjektivt urval som 
betyder att man handplockar respondenterna som troligtvis är dem som ger mest värdefull 
data (Denscombe, 2002, s 23). I Skellefteå hade både Handelsbanken och Swedbank använt 
sig att kreditgarantiföreningar vilket gjorde att vi valde att intervjua dem.  
Anledningen till att vi valde att intervju Handelsbanken i både Umeå och Skellefteå har att 
göra med att Handelsbanken är en decentraliserad organisation där varje kontor fungerar i 
princip som ett eget företag. Vid en första kontakt med Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
berättade de att den bank som var mest positiva till kreditgarantiföreningar var Sparbanken 
Nord i Piteå vilket gjorde det självklart att även genomföra en intervju med dem. Detta är ett 
typiskt fall av snöbollsurval då denna respondent rekommenderades från en annan person 
(Denscombe, 2002, s 24). Denna urvalsteknik ligger helt i linje med det subjektiva urvalet och 
är mycket användbar då antalet respondenter behöver utökas (Ibid). Detta medförde att vi 
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genomförde intervjuer dels med banker som knappt hade kommit i kontakt med 
kreditgarantiföreningar samt banker som samarbetat ett flertal gånger. Detta kändes helt rätt 
då problemformuleringen är att undersöka vad som påverkar att banker använder Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening. 
 
När kontakten med bankerna togs såg vi till att vi fick komma i kontakt med de rätta 
personerna. De personer som valdes var antingen kreditchef eller företagschef på respektive 
arbetsplats. De aktörer som valdes i denna studie var: 
 

Umeå Namn Position 
Handelsbanken Inge Ivarsson Kreditchef 

Nordea 
Anders 
Eurenius Företagschef 

SEB Mikael Stålfjäll Företagschef 
Skellefteå   

Swedbank 
Göran 
Johansson Kreditchef 

Handelsbanken Åsa Kärr Företagschef 
Piteå   
Sparbanken Nord Erik Sandlund Kreditchef 
Lövånger   
Övre Norrlands KGF Bernt Wikström Ofdförande 
 
2.7.1 Intervjugenomförandet  
De totalt sju stycken intervjuer vi genomförde, varav sex på banker och en med Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening var alla av typen personliga intervjuer och genomfördes på 
respektive bankkontor samt hemma hos Övre Norrlands Kreditgarantiförenings ordförande.  
I samband med de personliga intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga A) till bankerna 
och en bilaga (Bilaga B) till Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Denscombe (2002, s, 136) 
menar att en personlig intervju är relativt lätt att samordna då det bara handlar om forskaren 
och intervjupersonen som måste komma överens om ett datum. Fortsättningsvis skriver 
Denscombe att en personlig intervju kan vara antingen av typen semistrukturerad eller 
ostrukturerad. Den semistrukturerade intervjun känntecknas av att intervjuaren har en 
färdigställd lista med ämnen som skall behandlas under intervjun men är inställd på att vara 
flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd (Denscombe, 2002, s, 135). Vidare skriver 
författaren att detta ger intervjupersonen en chans att utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
från det ämne intervjuaren utgår från. Den ostrukturerade intervjun ger intervjupersonen ännu 
större möjligheter att tala fritt då intervjuaren presenterar ämnet och sedan låter 
intervjupersonen tala fritt utan att forskaren ingriper (Ibid).  
 
Den typen av personlig intervju som vi valde att genomföra var den semistrukturerade 
eftersom vi var intresserade att intervjupersonen skulle få en chans att tala relativt öppet kring 
våra frågor för att på så sätt bidra till vår undersökning på bästa sätt. Samtliga intervjuer 



 11 

spelades in på en diktafon efter att vi fått intervjuobjektets tillåtelse. Diktafonen hade en 
sammanlagd inspelningskapacitet på 170 timmar vilket gjorde att vi kunde koncentrera oss på 
intervjun istället för att behöva vara oroliga att inspelningsminnet skulle ta slut. Denscombe 
(2002, s, 144) skriver att mänskliga minnet är begränsat vilket gör det nödvändigt att använda 
sig av bestående upptagningar under intervjun för att säkerställa vad som egentligen sades. 
Ljudupptagningar ger en fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjun och kan 
samtidigt enkelt kontrolleras av andra forskare (Ibid). Direkt när intervjun avslutades skrev vi 
ner våra intryck från intervjun eftersom diktafonen endast fångar upp den verbala 
kommunikationen.  
 

2.8 Källkritik 
Böcker och tidskrifter måste, precis som andra källor i forskningssammanhang, granskas 
utifrån de innehållsmässiga beträffande idéer och information (Denscombe, 2002, s 188).  
 
De primära källor vi använt oss av är personliga intervjuer. Vid intervjusammanhangen 
antecknade vi ner våra intryck angående intervjun och respondenten. I fem av de sju 
intervjuer vi genomförde anser vi att respondenterna uppträdde mycket avslappnat och 
verkligen tog sig tid för att svara på frågorna. Vid de övriga två intervjuerna uppfattade vi 
respondenterna som stressade och svaren dem angav blev i många fall korta. Vi har på det 
stora hela tyckt att respondenterna varit mycket trovärdiga och verkligen tagit sig tid att svara 
på våra frågor. 
 
Som beskrivits tidigare i uppsatsen, har de personer vi intervjuade inom bankerna relevanta 
positioner inom respektive organisation som antingen kreditchef eller företagschef. Detta 
medför att de besitter den kunskap som behövs för att kunna svara på våra frågor. När vi 
intervjuade Övre Norrlands Kreditgarantiförening valde vi att rikta oss till ordföranden för 
föreningen. Han var en av grundarna till föreningen och är mycket aktiv även i det dagliga 
arbetet. Därför anser vi att han är en trovärdig och relevant person i sammanhanget. Vi är 
dock medvetna om att det faktum att han är så pass engagerad i föreningen samt att en av 
hand huvuduppgifter är att marknadsföra Övre Norrlands Kreditgarantiförening kan påverka 
hans objektivitet i sammanhanget. 
 
De sekundärkällor vi använt oss av är böcker, vetenskapliga artiklar, fackpress samt statistik. 
Vid val av litteratur har vi alltid försökt att hålla oss till den mest aktuella litteraturen. Vi har 
även tagit med litteratur som är lite äldre, främst för att denna litteratur anser vi fortfarande 
vara aktuell och är viktig för studien. Vi har gjort en grundlig litteratursökning och ställt olika 
författare mot varandra, detta för att minska risken för att någon författare vinklat 
informationen, vilket vi dock inte ser någon anledning till. 
 
De böcker vi använt oss av är främst i samband med metodkapitlet för att stödja våra val och 
resonemang. I övrigt är teorin till största del baserad på vetenskapliga artiklar där många av 
dessa är både granskade och citerade. Artiklarna har vi sökt i erkända databaser, vilket vi även 
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tagit upp i kapitlet Datainsamligt 2.6. Detta anser vi gör att vi som författare i stor 
utsträckning kan lita på deras innehåll. 
 
Statistiken vi använt oss av kommer från Statistiska Centralbyrån. Då detta är en myndighet 
får vi säga att det känns som en mycket tillförlitlig källa. 
 

2.9 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt (Thurén, 
2004).Thurén menar vidare att om man gör en opinionsundersökning är det viktigt att den 
bygger på ett representativt urval av personer så att tillfälligheter inte påverkar resultatet. Vid 
kodning av en tidnings politiska inställning till en viss fråga, som pågår under flera år, så 
måste det läggas upp på ett sådant sätt att olika kodare arbetar efter samma princip (Thurén, 
2004). Vidare menar författaren att om man lyckats någorlunda eliminera slumpfaktorn, att 
flera undersökare som använder samma metod kommer fram till samma resultat, då leder 
detta till att undersökningen hög reliabilitet. För att vi i vår undersökning skulle uppnå en god 
reliabilitet genomförde vi sju stycken personliga intervjuer där vi båda vid samtliga tillfällen 
var närvarande. Alla intervjuer spelades in på en diktafon efter respondentens samtycke och 
detta gjordes för att minimera risken att citaten återgavs på ett felaktigt sätt men också för att 
vi skulle kunna koncentrera oss på respondentens svar. Under intervjun strävade vi efter 
neutralitet men då vi både har bristfällig erfarenhet vad gäller personliga intervjuer kan detta 
ha medfört att vi påverkade respondenternas svar vilket i sådant fall drar ner reliabiliteten. För 
att stärka reliabiliteten gav vi respondenten efter varje intervjutillfälle chansen att ändra sina 
svar eller lägga till något. I två av fallen kände respondenterna att de ville formulera om sig 
angående ett svar de angett. 
 
Innan intervjuerna genomfördes var vi mycket noggranna när vi valde de banker som skulle 
intervjuas. Vi ville dels ha banker som knappt hade haft något samarbete med 
kreditgarantiföreningen i övre norrland samt banker som hade haft ett mer utbrett samarbete. 
Vår ambition var att med hjälp av vår problemformulering, att undersöka vad som påverkade 
nyttjandegraden och därför ansåg vi det viktigt att intervjua banker som haft mer respektive 
mindre samarbete för att undersöka vad som påverkade samarbetet samt intervjun med Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening som skulle ge oss svar på hur de ser på bankernas inställning 
och hur dem arbetar för att utveckla kreditgarantiföreningen. 
 
Thurén (2004, s 22) skriver att i en undersökning där man verkligen undersökt det man ville 
undersöka och inget annat, har hög validitet (giltighet).  
Validiteten i vår uppsats uppnådde vi genom att vi intervjuade rätt personer på de företag vi 
genomförde intervjuer samt att vi ställde relevanta frågor som täckte våra frågeställningar.  
Samtidigt är vi medvetna om att respondenterna var väl medvetna om att vi genomförde 
intervjuer med olika banker vilket kan medföra att respondenterna försöker framställa sin 
bank som den bästa. 
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3 Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska bakgrund som är relevant utifrån 
uppsatsens syfte. Då kreditgarantiföreningar handlar om att hjälpa småföretag till ett 
banklån kommer teorierna vi presenterar handla om finansiering. Vi belyser även 
småföretagens svårigheter till finansiering samt redogör för befintliga forskning som finns 
inom området kreditgarantiföreningar.  
 
Då forskningen inom Kreditgarantiföreningar begränsad väljer vi att fokusera teorikapitlet på 
teorier inom området för företagsfinansiering med fokus på småföretag. Vi inleder kapitlet 
med att redogöra för svårigheterna som ett småföretag har när de behöver finansiering samt 
vilka möjligheter de har via olika finansieringsalternativ för att sedan redogöra för de olika 
teorier som finns inom ämnet.  
 

3.1 Finansiella gapet 
Det är vida känt att småföretagen står för den största delen i nyskapandet av jobb (Riding, 
Manill & Haines Jr, 2007). Författarna belyser vidare att störningar i kreditmarknaden 
förhindrar nyskapandet av jobb i och med att småföretagen har svårt att skaffa finansiering till 
startandet, utvecklingen och överlevandet för småföretaget. Småföretag har historiskt sett haft 
svårt att skaffa finansiering från kreditgivare (Lean & Tucker, 2001). Winborg (1997, s 1 ) 
skriver i sin rapport att när man som ett småföretag stöter på problem i sin jakt på finansiering, 
beskrivs som det finansiella gapet. Diskussionen om det finansiella gapet angående 
småföretag innehåller en utbudssida respektive en efterfråga. Externa finansiärer såsom 
banker och riskkapitalföretag med flera utgör utbudssidan och handlar om deras vilja att ge ut 
kredit till småföretagen, medan efterfrågan kommer från småföretagen och deras vilja att 
erhålla finansiering (Winborg, 1997, s 3). Svårigheterna för småföretag att skaffa finansiering 
beror på en rad olika anledningar och några av dessa är: 
  

 Asymmetrisk information, vilket betyder att en av parterna besitter mer information än 
den andra och på så sätt har bättre kunskap. 

 Småföretagen har svårt att presentera detaljerad information om företaget som banken 
efterfrågar. 

 Banken ställer krav på säkerheter vid banklån, detta är något som småföretagen har 
svårigheter med att uppvisa (Winborg & Landström, 2000). 

 
Tucker och Lean (2003) skriver att problemen för ett småföretag att erhålla finansiering beror 
på asymmetrisk information, vilket betyder att man har problem att bevisa att ens projekt är 
värt att satsa på från företagets sida. Vidare skriver författarna att en stor orsak till att 
småföretaget har svårt att skaffa finansiering har att göra med banken oftast kräver en god 
finansiell historia. Även kännetecken av småföretaget såsom diversifiering, svårigheter att 
ställa säkerheter, gör att man har svårt att erhålla finansiering (Tucker & Lean, 2003).  
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3.2 Småföretags finansiella livscykel 
Bhaird och Lucey (2007) beskriver i sin rapport den finansiella livscykeln som visar på vilka 
finansieringsalternativ ett småföretag har i de olika faser som man befinner sig i. Vidare 
skriver de att den allmänna uppfattningen är att småföretag i dess uppstartande har problem 
att skaffa extern finansiering på grund av den informationsbrist som finns om företaget. 
Problemet att skaffa extern finansiering medför att personliga förmögenheter utgör en viktig 
faktor i entreprenörskapet (Ibid).  
 
Berger och Udell (1998) presenterade i sin rapport modellen nedan som visar på att 
småföretag i deras uppstartande använder startkapital som man skaffat internt. Författaren 
definierar internt startkapital som kapital anskaffat av företagaren genom egen förmögenhet, 
familjen eller genom vänner. Med tiden växer småföretaget och möjligheter till finansiering 
via riskkapitalister men även från banker och finansföretag ökar (Berger & Udell, 1998). 
Författaren klargör dock att denna modell inte går att tillämpa på alla småföretag då 
exempelvis vissa småföretag har tillräckliga säkerheter att ställa vid ett lån från bank, men 
även att stora företag finansierar genom finansiella institut såsom banker, vilket inte visas i 
denna modell.  

 
 

 
Figur 1 Källor till finansiering i olika stadier (Berger & Udell, 1998) 



 15 

3.3 Småföretags finansieringsmöjligheter 
Hur småföretag finansieras har diskuterats ur ett perspektiv där man koncentrerar sig på 
ägarens egenskaper för att försöka förklara valet av finansieringsmetod (Winborg, 1997, s 39). 
Winborg skriver vidare att om man använder detta angreppssätt för att undersöka valet av 
finansieringsmetod ser man att finansiella beslut i småföretaget påverkas av ägarens 
riskbenägenhet samt dennes mål med verksamheten. Detta angreppssätt visar på att ägaren till 
småföretaget föredrar att finansiera sin verksamhet via intern tillförda medel istället för extern 
finansiering (Ibid). Bhide (1992) beskriver en genomförd undersökning där man undersökte 
hur tillväxtföretag i USA år 1989 valde att finansiera sin verksamhet. Bhide skriver vidare att 
mer än 80 procent av de tillfrågade företagen var finansierade genom internt tillförda medel 
såsom personliga besparingar och ägartillskott. Anledningen till att de flesta småföretagen 
finansieras genom internt tillförda medel har att göra med ägaren känner en rädsla att släppa 
in externa finansiärer och då speciellt att nya ägare köper sig in och på så sätt äventyrar 
affärsverksamheten (Winborg, 1997, s 39). Att finansiera sitt småföretags uppstartande genom 
riskkapital är inget som småföretagen tror på, cirka 1 procent av nystartade småföretag 
använde sig av riskkapital (Cressy & Olofsson, 1997).  
 
Winborg (1997, s 52) undersökte svenska småföretags inställning till samt valet av 
finansieringsmetod. Författaren menar vidare att resultatet av undersökningen visade på att 
svenska småföretag erhåller finansiering i form av banklån från traditionella banker. Cressy 
och Olofsson (1997) menar att ett etablerat småföretag finansierar sin verksamhet genom 
ackumulerade vinster för att undvika kontroll av banker eller av andra investerare. 
Fortsättningsvis skriver de att banken är den viktigaste externa källan vid finansieringen av ett 
småföretag, dock menar dem att småföretag vid uppstartandet vägrar att låna från den bank 
man redan har ett konto i.  
 
Tucker och Lean (2001) har i en rapport utfört en undersökning på 1000 stycken småföretag i 
Storbritannien om deras medvetenhet samt behov av mikrofinansiering eller andra alternativa 
finansieringsmöjligheter. Författarna menar att småföretag som har svårt att skaffa 
finansiering kan använda sig av andra icke traditionsenliga finansieringsmöjligheter såsom: 

 
1. Sociala banker vars affärsidé är att bara låna ut pengar till företag som arbetar för en 

hållbar samhällsutveckling.  
2. Organisationer som bara lånar ut till kooperativ eller samhällsbaserade företag 
3. Ekonomiska föreningar som bara lånar ut till deras egna medlemmars affärer 
4. Kreditgarantiföreningar 
5. Affärsänglar  

  
Tucker och Lean (2001) påpekar en intressant detalj i sina resultat, nämligen att få småföretag 
i Storbritannien använder sig av lånegarantisystem. Vidare skriver författarna att användandet 
av lånegarantisystemen är en anledning till att många andra alternativa finansieringsalternativ 
inte används då staten stöttar lånegarantisystemen. Författarna menar att staten borde ändra 
sin finansiella stöttning från lånegarantisystemen till mer renodlade fondprogram vilket skulle 
resultera i att exempelvis kreditgarantiföreningarna växte kraftigt (Ibid).  
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3.4 Pecking Order Teorin 
Företag kan finansieras antingen genom att låna pengar, eller gå via marknaden (Zakrisson, 
2003, s 73). Hur ett företag finansierar sig – mixen mellan banklån samt marknadsfinansiering 
kallas för kapitalstrukturen (Ibid). 
 
Pecking order teorin var utarbetad av Myers år 1984 (Paul, Whittam & Wyper, 2007). Teorin 
bygger på agent teorin, informations asymmetri samt signalling theory (Ibid). Pecking order 
teorin menar att företag har en hierarki hur de rangordnar sina olika finansieringsmöjligheter 
(Zakrisson, 2003, s 74). Vidare menar författaren att företag föredrar intern finansiering, det 
vill säga att man finansierar med eget kapital. Zakrisson skriver vidare att företagen har en 
kapitalreserv för att jämna ut fluktuationer i och med behovet av nya investeringar samt upp 
och nedgångar i lönsamheten i verksamheten. Om företaget behöver extern finansiering 
använder dem sig av det säkraste alternativet först, genom att låna pengar, för att sedan som 
sista utväg ge ut aktier i företaget (Ibid).  
 
Hierarkin i företagen, där de rangordnar sina finansieringsmöjligheter, beror dels på 
informationsasymmetrin mellan företaget och investerarna (Paul, Whittam & Wyper, 2007). 
Jämför man med publika företag, har investerarna i småföretag, vilka ofta är nystartade, 
betydligt mindre historisk information att basera sina investeringsbeslut på (Ibid). Därför kan 
det uppstå en situation där företagaren sitter inne med mycket mer information om 
verksamheten än investeraren (Ibid). Detta kan visa sig på två olika sätt; adverse selection 
samt moral hazard (Ibid).  
 
När ett företag vill anskaffa sig externt kapital, har de incitament att visa styrkorna i 
verksamheten eller affärsplanen samt att dölja svagheterna, för att säkra att de erhåller 
finansiering (Paul, Whittam & Wyper, 2007). Författaren menar att detta gör att investeraren 
ställs inför en adverse selection situation, vilket medför att det ställs en högre riskpremie på 
det utlånade kapitalet då det helt enkelt är mycket svårt att veta kvaliteten på projektet.  
 
Frank och Goyal (2003) menar att från investerarens synvinkel är aktier mycket mer riskabelt 
än en skuld, i form av ett lån. Båda har en adverse selection risk premie, men den premien är 
större på aktier (Ibid). Författarna skriver vidare att därför kommer investeraren kräva en 
högre avkastning på aktierna än ett motsvarande lån. Frank och Goyal (2003) skriver att eget 
kapital inom företaget inte har något problem med adverse selection. Aktier är föremål för 
stora problem med adverse selection medan skulder, i form av lån, bara utsätts för en mindre 
dos (Ibid).  
 
Från företagets synvinkel är eget kapital bättre finansieringskälla än att ta på sig ett lån och 
lån är en bättre affär för företaget än att ge ut aktier (Ibid).  Paul, Whittam och Wyper (2007) 
skriver att moral hazard uppstår då företagaren kan komma att försöka dra nytta av den 
asymmetriska informationen genom att agera på ett sätt som är ofördelaktigt för investeraren. 
Detta kan visa sig genom att företagaren tar till sig en mer riskabel strategi i sin verksamhet, 
när företaget väl erhållit finansiering (Ibid). 
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När det gäller småföretag är det även en andra faktor som talar för att Pecking order teorin ska 
vara relevant (Paul, Whittam & Wyper, 2007). Författarna menar att många småföretagares 
motiv när de startar upp verksamheten är att få vara sin egen chef. Detta för med sig att många 
företagare skulle välja ett finansieringsalternativ som inte leder till ett så stort intrång i deras 
verksamhet (Ibid). Genom att ge ut aktier tappar företagaren inflytande i företaget. Att 
finansiera sig genom ett lån kan därför anses som mer attraktivt för en företagare (Ibid).  
 

3.5 Principal Agentteorin 
Asymmetrisk information som anses vara det största problemet till att småföretag har svårt att 
skaffa finansiering leder oss in på en viktig teori som har kommit att utgöra en grund för de 
finansieringsproblem som ett småföretag möter. Teorin är Agentteorin och har diskuterats av 
många forskare genom åren. Charles Perrow (refererad i Waterman, Meier, 1998) beskriver 
agentteorin med utgångspunkt att man i ens sociala liv består av serie av olika kontrakt där en 
av parterna besitter mer och bättre information än den andra partnern.  
 
Bland många forskare tar Tucker & Lean (2001) i sin rapport upp asymmetrisk information ur 
principal- agent synvinkeln. Författaren beskriver att småföretaget agerar agenten medan 
banken är principalen. Vidare skriver Tucker och Lean att i en perfekt 
marknadssammansättning har man kostnadsfri information om båda parterna samt liten 
osäkerhet kring framtida affärsförutsättningar, vilket skulle medför att 
marknadsmisslyckandet i form av asymmetrisk information inte skulle råda. Dock är det 
annorlunda i verkligheten, information är varken fullständig eller kostnadsfri samt att 
småföretagen lider av en osäkerhet hur framtidens affärsförutsättningar ser ut.(Ibid) Detta 
leder till att information mellan principalen och agenten sker på ett asymmetriskt vis.  
 
Banken har knapphändiga uppgifter om företaget som söker finansiering, man vet heller inte 
kvaliteten på projektet samt hur kunnig ledningen i företaget är (Ibid) Detta är något som ger 
upphov till adverse selection. Vidare menar författarna att det kan bli ett problem om inte 
företaget presterar efter sin förmåga och detta är något som ger upphov till problemet med 
moral hazard. Moral hazard uppkommer av den anledningen att bankerna inte har resurser att 
övervaka småföretagens projekt (Ibid). Informationsasymmetri gör att goda 
utlåningsmöjligheter för banken inte accepteras men också att sämre utlåningsförutsättningar 
accepteras av banken (Ibid). Detta klassificeras av Altman år 1968 (refererad av Tucker & 
Lean, 2001) som beskriver det senare som typ I fel och det tidigare som typ II fel. 
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Figur 2 Informationsasymmetri (Tucker & Lean, 2001)  
 
För att minimera risken av typ I/II fel kan man i teorin i inledningen göra en systematisk 
undersökning av företaget samt att man övervakar projektet, det man som bank finansierat 
(Tucker & Lean, 2001). Dock är detta enligt författaren för kostsamt för banken och det skulle 
bara leda till att bland annat höjer kostnaden på lånet i form av räntan. Vidare skriver 
författaren att den största oron bland småföretag är att ett Typ II fel som betyder att ett bra 
projekt avslås av banken. Fletcher (1995) skriver att bankmannen kommer vara mer 
angelägen att undvika Typ I misslyckanden då Typ II misslyckanden inte kommer att 
upptäckas, inte kommer dessa fel heller påverka bankmannens karriär om inte banken 
misslyckas med att möta lönsamhetsmålen. 
 
Deakins & Hussain (1994) skriver att system som kontrollerar Typ I misslyckanden kan 
minimera risken för banken, men det leder också till att banken kan missa affärsmöjligheter 
vilket troligtvis hade involverat högre risk men varit mycket lönsamma. Vidare menar 
författarna att teorin kring Typ I och Typ II misslyckanden förklarar varför bankmannen 
avvisar små företag som vill erhålla finansiering men som har hög potential för tillväxt och 
vinster. 
 
Tucker och Lean (2001) visar med modell ovan problemet med asymmetrisk information. 
Författarna menar vidare att tekniken gått framåt och numera litar man mycket på datorer när 
man undersöker kreditvärdigheten i småföretaget, vilket gör det hela ännu svårare för 
småföretagen. Detta ger den ultimata effekten på småföretaget att banken beviljar 
småföretaget lånet men till en högre riskjusterad ränta. En annan lösning är att banken beviljar 
lånet men att de kräver ställda säkerheter eller att man inte beviljar lånet till småföretaget 
(Ibid).    
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3.6 Adverse Selection & Moral Hazard 
Hyytinen och Väänänen (2006) menar att mycket tyder på att tillväxten i små och medelstora 
företag begränsas av tillgången på finansiering. Vidare skriver författarna att vi vet lite om 
bakgrunden till varför dessa företag har svårt att erhålla kapital. Är det svår på grund av att 
finansiärerna inte kan skilja ett bra företag från ett dåligt? (Hyytinen & Väänänen, 2006). 
Eller är det svårt då finansiärerna har misstankar om att företaget erhåller finansieringen så 
kommer de använda det för annat än det var tänkt för, eller på annat sätt riskera 
återbetalningsförmågan (Ibid). Författarna menar att den ekonomiska teorin visar på att dessa 
två förfaranden vilket benämns som adverse selection samt moral hazard, är de två 
huvudsakliga källorna till friktion inom den finansiella marknaden.  
 
Adverse selection uppstår då en extern finansiär möter en pool av företag i behov av 
finansiering och då inte kan skilja ett bra företag från ett dåligt (Hyytinen & Väänänen, 2006). 
Författarna menar vidare att finansiären i detta fall bara kan erbjuda finansiering till en högre 
avgift vilket kompenserar för förluster om företaget går dåligt. Kreps refererad i Gwin, Park 
och Ong (2001) menar att adverse selection inträffar när en part av en transaktion vet saker 
rörande transaktionen som är relevant men okänt för den andra parten.  
 
Deakins och Hussain (1994) skriver att banker drabbas av adverse selection när de lånar ut 
pengar. Författarna skriver även att adverse selection inte skulle inträffa om banken hade 
fullständig information och kunde vara helt säkra på deras analyser om kassaflöden. Deakins 
och Hussain (1994) menar att det är viktigt att särskilja två typer av adverse selection. Den 
första är att bankmannen godkänner ett lån till ett företag som sedan visar sig vara ett 
misslyckande, den andra är då bankmannen gör avslag för ett företag som sedan visar sig vara 
en succé (Ibid).  
 
Hyytinen och Väänänen (2006) menar att moral hazard kan uppstå efter ett företag har erhållit 
finansiering. Vidare skriver författarna att när finansieringen erhållits använder företaget detta 
till annat än det utsatta målet, eller på annat sätt äventyrar återbetalningsförmågan på lånet. 
Företagaren kan exempelvis jobba mindre hårt, eller ta på sig mer risk än tidigare tänkt (Ibid). 
 

3.7 Finansiell Bootstrapping 
Winborg & Landström (2001) skriver att på senare tid har småföretag fått mycket 
uppmärksamhet från beslutsfattare då de anser att dessa företag är viktiga för ekonomisk 
tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen. Vidare menar författaren att småföretagen antas 
använda sig av extern finansiering för att möta sina behov av finansiering. Winborg och 
Landström (2001) påpekar att de flesta småföretag inte använder extern finansiering, utan 
använder sig av olika finansiella bootstrapping metoder, för att möta deras behov av resurser. 
Vidare skriver författarna att detta går ut på att skaffa kapital genom andra metoder än att 
förlita sig på externa finansiärer.  
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Gendron (1999) menar att majoriteten av alla småföretag finansieras genom personliga 
besparingar, kreditkortsskulder eller lån från vänner och familj. Vidare skriver författaren att 
bootstrapping är entreprenörskap i dess renaste form. Smith & Smith refererad i Harrison, 
Mason och Girling (2004) skriver att de flesta entreprenörer inte har möjlighet att erhålla 
extern finansiering och är begränsade till det egna finansiella medlen, såsom personliga 
besparingar samt pengar från familj och vänner. Detta leder till att de flesta småföretag måste 
använda sig av bootstrapping för att deras företag ska växa (Ibid). 
 
Freear, Sohl och Wetzel refererad i Harrison, Mason och Girling (2004) menar att 
bootstrapping innefattar en strategi för uppfinningsrikedom samt en för sparsamhet som har 
till uppgift att hålla kontroll på företagets resurser. Dessa strategier tar två former, den första 
handlar om att skapa kreativa vägar för att erhålla finansiering, utan att vända sig mot banker 
eller andra externa finansiärer (Ibid). Winborg refererad i Harrison, Mason och Girling (2004) 
skriver att den andra formen innefattar strategier för att minimera behovet av finansiering. 
Winborg och Landström (2001) skriver att ”finansiell bootstrapping innebär att skaffa kapital 
genom andra metoder än långsiktig extern finansiering. Författaren menar vidare att man kan 
klassificera olika bootstrappingmetoder som småföretag använder sig av. De mest använda 
metoderna är: 

 Köpa använd utrustning istället för ny 

 Förhandla till dig de bästa möjliga förutsättningarna med din leverantör 

 Håll inne på chefens lön 

 Försena avsiktligt betalningarna till leverantörerna 

 Påskynda faktureringen 

 Låna utrustning 

Winborg och Landström (2001) menar att man kan dela upp de olika bootstrappingmetoderna 
som småföretagen använder sig av i olika grupper. Den första gruppen kallas för ägarens 
finansieringsmetoder (Ibid). Denna grupp innefattar anskaffande av kapital från ägaren och 
släkt till denne, såsom att ägaren arbetar inom en annan verksamhet på sidan om företaget, 
släktingar arbetar i företaget under rådande marknadslön, använda ägarens kreditkort för 
företagets räkning samt att ägaren inte plockar ut någon lön (Ibid).  
 
Den andra gruppen, minimera kundfodringar, innehåller metoder som exempelvis försöker 
skynda på faktureringen samt användandet av ränta vid sena inbetalningar (Ibid).  
Winborg och Landström (2001) skriver att den tredje gruppen innefattar metoder för  
gemensam användning av resurser, där ägarens personliga relation till de externa aktörerna är 
det som behövs för att erhålla de resurser som krävs. 
 
Den fjärde gruppen, fördröja utbetalningar, innehåller metoder för att försena betalningar till 
exempelvis leverantörer samt att leasa utrustning (Winborg & Landström, 2001). Vidare 
menar författarna att genom detta försenar man utbetalning av investeringar. 
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Winborg och Landström (2001) skriver att den femte gruppen inkluderar metoder för att 
minimera lagret. Detta genom att exempelvis förbättra rutiner samt att förhandla till sig bra 
avtal med leverantören (Ibid). Sista gruppen innefattar metoder för att erhålla bidrig från 
offentliga organisationer och på så sätt erhålla resurser till verksamheten (Winborg & 
Landström, 2001) 
 

3.8 Relationship Lending 
Förändringar i ekonomin där banker och småföretag verkar, såsom konsolideringen av 
bankindustrin, har skapat högre oro om hur småföretagen ska erhålla finansiering (Berger & 
Udell, 2002). Författarna menar att denna oro grundar sig mycket på att småföretagen är 
dåligt genomlysta vilket skapar sämre information till investerare vilket leder till att de har 
betydligt mindre alternativ till extern finansiering än större företag. De empiriska bevisen 
pekar på att småföretag är starkt beroende av banker för finansiering (Ibid). Författarna menar 
vidare att en av de viktigaste teknikerna som bankerna använder sig av vid kreditbedömning 
på småföretag som är dåligt genomlysta är ’relationship lending’.  
 
Berger och Udell (2002) skriver att relationship lending bygger på bankens ansamling av 
information om företaget, ägaren och dess omgivning över tiden. Vidare skriver författarna att 
informationen är ofta så kallad mjuk data, exempelvis information om karaktär o pålitlighet 
hos företagets ägare, vilket är svårt att mäta, verifiera och överföra inom bankens som 
organisation samt mellan olika chefsnivåer (Ibid).  
 
Elyasiani och Goldberg (2004) menar att relationship lending bygger mycket på att banken 
väljer att stödja sig på deras personliga relation till låntagaren. Vidare skriver författarna att 
denna relation kan ha skapats då banken i ett tidigare skede har tillhandahållit olika typer av 
finansiella tjänster till låntagaren, på så sätt tagit till sig viktig information som kan påverka 
huruvida låntagaren kommer att ha möjlighet att återbetala lånet. Elyasiani och Goldberg 
(2004) menar vidare att personlig kontakt med låntagaren, familj och vänner på sidan om 
jobbet också påverkar lånebeslutet. 
 
Relationship lending skiljer sig från transaction-based lending, vilket basers på ”hård data”, 
det vill säga information som är enklare att observera, verifiera och överföra (Berger & Udell, 
2002). Vidare skriver författarna att metoder som används vid bedömning av kreditvärdighet 
som ingår under transaction-based lending, såsom när man tittar på tillgångar eller 
kreditrankning, baserar sig huvudsakligen på kvantitativa finansiella mått som en rating hur 
mycket säkerheter som ställs. Relationship lending tillåter företag som är dåligt genomlysta 
och har begränsat med historisk data att visa upp att erhålla finansiering, utan starka 
finansiella ratings, säkerheter eller hög kreditrankning (Ibid). Detta genom att ersätta hård 
data med mjuk data som ansamlas över tiden (Ibid). Elyasiani och Goldberg (2004) skriver att 
då större företag ofta är mer genomlysta än småföretagen har mycket av intresset i 
relationship lending riktat sig mot småföretagen, för att utveckla en metod, för att samla in 
viktig information från dessa. Vidare menar dem att små och stora banker beter sig olika i 
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kreditprocessen när de avgör om ett småföretag ska erhålla ett lån. Författarna skriver att de 
mindre bankerna använder sig mer av relationship lending. 
 
Berger och Udell (1995) menar att småföretag med långa bankrelationer lånar till lägre ränta 
och behöver i mindre utsträckning ställa säkerheter än andra småföretag. Vidare skriver 
författarna att bankerna samlar på sig information över tiden för att sedan använda det som 
grund när de omförhandlar avtalet med kunden. Elyasiani och Goldberg (2004) skriver att 
relationer har ett värde, de ökar möjligheten att erhålla kredit i vissa avseenden samt att de 
reducerar räntan på lånen. 
 

3.9 Kreditgarantiförening och dess uppbyggnad 
Levitsky (1997) skriver i sin rapport att det på senare tid har varit en ökning för intresset av så 
kallade lånegarantisystem ska fungera som ett hjälpmedel för småföretag att erhålla 
finansiering från finansiella institutioner. Vidare skriver Levitsky att kreditgarantiföreningar 
är en form av lånegarantisystem med skillnaden att en kreditgarantiförening endast beviljar 
borgen för sina medlemmar. De Gobbi (2003) beskriver att det över hela världen är svårt för 
småföretag att beviljas finansiering genom en traditionell bank. Författaren menar vidare att 
bristen på tillräckliga säkerheter för att backa upp lånen, tillsammans med att små lån från 
småföretag kräver höga transaktionskostnader, är nyckelfaktorerna till bankens negativa 
inställning. Kreditgarantiföreningarna skiljer sig en aning mellan olika länder i och med de 
nationella skillnader som finns såsom lagar och det finansiella klimatet (De Gobbi, 2003). 
Författaren skriver vidare att trots de skillnader som finns så kan man räkna upp några 
generella egenskaper för en kreditgarantiförening. 

 
 Det är en extern enhet såsom en affärsorganisation eller en bank som oftast stödjer 

kreditgarantiföreningen. 
 Potentiella medlemmar till kreditgarantiföreningen har alla gemensamt att de har 

svårt att få finansiering från banker. 
 Medlemmarna i kreditgarantiföreningen delar en gemensam fond av kapital. 
 Medlemmarna kontrollerar verksamheten för kreditgarantiföreningen och besluten 

tas kollektivt (De Gobbi, 2003).  
 
En viktig aspekt att beakta är till vilken grad en kreditgarantiförening hjälper ett småföretag 
till finansiering som inte annars hade beviljats detta. Det är allmänt känt att 
kreditgarantiföreningar i Storbritannien samt Europa har en förhöjd effekt medan i Nord 
Amerika en stegvis ökad effekt (Riding, Madill & Haines Jr, 2007). Detta resonemang styrks 
av att De Gobbi (2003) skriver att kreditgarantiföreningar i många europeiska länder har visat 
sig mycket lyckosamma till att hjälpa småföretag att erhålla finansiering som annars hade 
varit mycket svårt för dem.   
 
Den huvudsakliga uppgiften som en kreditgarantiförening har är att de skall granska 
låneansökningar för att försöka avgöra om företagaren kan dra nytta av hjälp från 
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kreditgarantiföreningen (De Gobbi, 2003). Författaren skriver vidare att det är mycket viktigt 
att kreditgarantiföreningarna för en ständig dialog med banker samtidigt som man presenterar 
låneansökningar med hög kvalitet för att kunna skapa ett kontinuerligt samarbete med 
bankerna. Kreditgarantiföreningarna är oftast knuten till en viss bank, ofta en bank som är 
nära knuten till småföretagande men det kan även vara fördelaktigt att samarbeta med fler 
banker eftersom detta skapar konkurrens vilket kan ge förbättrade villkor för sina medlemmar 
i deras jakt på finansiering (De Gobbi, 2003).  
 
Levitsky (1997) beskriver resultatet av kreditgarantiföreningar i utvecklingsländer som 
antingen negativt eller blygsam. Vidare skriver han att det har att göra med ett ogynnsamt 
regelsystem och en icke existerande konkurrenskraftig banksektor. Kreditgarantiföreningen 
kom till i Europa under 1940-talet och har sen dess vuxit i både antal och storlek (De Gobbi, 
2003). Författaren skriver fortsättningsvis att i slutet av år 2000 var strax över 1,4 miljoner 
småföretag medlemmar i kreditgarantiföreningar och antalet utställda lånegarantier i Europa 
var över 14 miljoner stycken.  
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4 Empiri 
 
I följande kapitel redogör vi för sammanställningen av uppsatsens empiriska undersökning i 
form av de sju intervjuerna som vi genomförde. Vi har valt att återge intervjuerna som en 
berättelse samt varva med citat för att göra texten mer levande. 
 
I den empiriska undersökning som vi genomförde ingick intervjuer med de fyra storbankerna, 
Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank samt Skandinaviska Enskilda Banken. Intervju 
genomfördes även med Sparbanken Nord samt med Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Vi 
har valt att dela upp empirin från bankintervjuerna i två frågekategorier: 
 

 Allmänna finansieringsfrågor 
 
 Bankens syn på kreditgarantiföreningar 

 

4.1 Intervju 1 Anders Eurenius, Nordea i Umeå 
 
4.1.1 Fakta om Nordea 
Nordea är en av de fyra storbankerna i Sverige och är med sina 10 miljoner kunder en av de 
största bankerna i norden och i Sverige är största aktieägaren den svenska staten med cirka 20 
procent av aktieinnehavet. Nordea härstammar från fyra nordiska banker: Nordbanken, Merita 
Bank, Unibank och Christiania Bank Og Kreditkasse från vardera Sverige, Finland, Norge 
samt Danmark. Sedan år 2001 bedrivs all verksamhet under namnet Nordea. I nuläget har 
man 32 000 anställda fördelade på 1 300 kontor runt om i norden (Nordea, no date). 
 
4.1.2 Allmänna finansieringsfrågor 
Eurenius menar att vid finansiering av småföretag tittar banken i första hand på personen 
bakom företaget och affärsidén. Han berättar att den absolut viktigaste bedömningsgrunden är 
att de tror på personen som ska driva företaget. Är personen helt okänd för banken försöker 
man skapa ett förtroende genom samtal med personen. Eurenius förklarar också att i ett led i 
bedömningsprocessen tittar banken även på historik kring personen för att se om det 
föreligger några konkurser eller tidigare betalningsanmärkningar. Eurenius beskriver något 
förenklat processen vid finansiering av småföretag som: 
 

”Man har varit med så pass länge att man tidigt känner om 
det känns bra eller ej ” 

 
Den största anledningen till att Nordea inte beviljar ett banklån till ett småföretag är enligt 
Eurenius att man inte tror på affärsidén. Det kan även handla om en bra affärsidé men att man 
ser en stor risk i projektet vilket gör att man vill att företagaren kompletterar det med en 



 25 

säkerhet som ofta är en personlig borgen, ställer då inte företagaren upp på detta blir det 
avslag på ansökan. 
 
Kraven på ägarna är enligt Eurenius att man som ägare ska gå in med ett rimligt eget kapital 
och detta grundas i att de bedömer samtliga kunder genom att titta i ekonomin och i befintliga 
företag på viktiga nyckeltal för att på så sätt undersöka vad som är ett rimligt åtagande från 
företagaren. Han uttrycker kravet på egen insats från företagaren på följande sätt: 
 

”Det är ju så att det är ett tecken också på att företagaren tror på affärsidén om 
man är beredd att satsa egna pengar eller en personlig borgen” 

 
Att blanda in flera parter i finansiering är något som Eurenius ser mycket positivt på eftersom 
man är flera aktörer som delar på risken. Han berättar att Nordea ofta har samarbete med Almi 
och Norrlandsfonden där han menar att främst Almi har mer riskkapital än banken eftersom 
banken inte har något riskkapital.Både en extra borgensman som vi presenterade som Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening och kompletterande finansiärer såsom Almi och 
Norrlandsfonden kan fungera som komplement i finansieringen till ett småföretag även om 
Eurenius medger att de samarbetar klart mest med Almi. 
 
4.1.3 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
Eurenius berättar i intervjun att han känner till Övre Norrlands Kreditgarantiförening relativt 
bra, även om han inte har så bra insikt i de precisa villkoren för verksamheten.  Vidare säger 
han att Nordea i Umeå bara haft ett samarbete med Övre Norrlands Kreditgarantiförening.  
 
Vi berättar och visar statistik för Eurenius att antalet utställda kreditgarantier för 2007 var 
bara 3 stycken i Umeå, medan norra västerbotten och norrbotten hade en betydligt högre siffra, 
där exempelvis Skellefteå hade 19 stycken utställda. Här tror Eurenius att detta framförallt 
beror på att kreditgarantiföreningar är ett inlandsfenomen.  Varför det är så få utställda 
kreditgarantier tror han även beror på att det är högkonjunktur vilket för med sig att banken 
vill ta allt själva och inte ser någon anledning att bland in en till part. Han berättar att första 
gången han kom i kontakt med kreditgarantiföreningen kom initiativet inte från Nordea. 

 
”Tror att företaget kontaktade kreditgarantiföreningen och sen presenterade de förslaget för 

oss, initiativet kom inte från oss i alla fall, det är jag helt säker på” 
 
Vad det beror på att Nordea inte har mer samarbete än de har menar Eurenius än en gång 
beror på att högkonjunktur leder till att man tar det mesta själv, utan att blanda in någon annan 
i processen och kan vara en anledning till att dem inte samarbetar mer än de gör i dagsläget 
med kreditgarantiföreningen. Han menar vidare att man kanske inte kan komma ihåg dem och 
säger att Almi och Norrlandsfonden är gamla inarbetade samarbetspartners och det är lättare 
att ta med dem i bilden. Anser även att det är en fråga om marknadsföring då det inte 
informerats något från Övre Norrlands Kreditgarantiförening. 
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När vi börjar prata om hur en kreditgaranti påverkar Nordeas bedömning i en kreditprocess 
säger Eurenius att det i vissa fall kan vara avgörande om man går in i krediten och säger: 
 

”det kan vara avgörande att man tar beslutet utifrån det, men det är inte 
det som skall vara avgörande egentligen. Utan det viktiga är 

personen, affärsidén och sen kommer säkerheten in som tredje”. 
 
Eurenius förklarar att kreditgarantiföreningar kan ha en viktig roll i finansieringslösningen i 
inlandet, främst investeringar i fastigheter och lokaler där banken generellt sätt är ganska 
restriktiv. Vad gäller villkoren så har han inget emot dem. Det Eurenius kan invända mot är 
att borgen skrivs av varje år och minskar successivt men att villkoren ändå är tillfredsställande. 
Eurenius anser att kreditgarantiföreningen har en bra affärsidé men att det är alldeles för dålig 
marknadsföring från deras sida och att man helt enkelt glömmer bort dem. Avslutningsvis 
tillägger han att: 
 

”En person från styrelsen var här för några år sen. När det här startade upp var det bra 
information och jag var på ett par möten, sen dog det ut. Besök bankerna, skicka ut 

information, marknadsför sig mer” 
 

4.2 Intervju 2 Inge Ivarsson, Handelsbanken i Umeå 
 
4.2.1 Fakta om Handelsbanken 
Grundandet av Handelsbanken skedde år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank. Då 
man år 1997 köpte statshypotek av staten integrerades omgående statshypoteks 
utlåningsverksamhet med bankens kontorsnät. I dag är man en universalbank som levererar 
tjänster inom hela bankområdet och man har i nuläget 461 stycken kontor på den svenska 
marknaden men man är även representerade utomlands i inte mindre än 21 länder. 
Handelsbanken har en stark decentraliserad organisation där varje enskilt kontor utgör ett eget 
företag (Handelsbanken, no date). 
 
4.2.2 Allmänna finansieringsfrågor 
Inge Ivarsson på Handelsbanken i Umeå berättar för oss att man vid finansiering av ett 
småföretag gör en bedömning på hur återbetalningsförmågan ser ut och att det är samma 
bedömning oavsett om det är finansiering till en privatperson eller ett företag. Ivarsson menar 
att detta bygger på om den affärsplan som företagaren presenterar visar på en bra affärsidé 
och att det finns förutsättningar att tjäna pengar i verksamheten.  
 
Den vanligaste anledningen till att Handelsbanken i Umeå inte beviljar ett banklån till en 
företagare vid främst en nyetablering är för att det är mycket svårt att lämna krediter åt nya 
företag och att det är svårt att säkerställa med borgen och annat. Ivarsson uttrycker med detta 
påstående svårigheten för finansiering till en nyetablering: 
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”En av de största anledningarna är tyvärr att det är ett nystartat småföretag därför är det 
fruktansvärt svårt att bedöma och vi vet historiskt att ungefär 

en tredjedel grovt räknat går i konkurs inom tre år” 
 
Det krav man ställer på ägarna vid en finansiering är enligt Ivarsson att man främst vill ha 
kompetenta ägare som har någon kunskap i det de ska vara verksamma inom. Man ser gärna 
att personen har erfarenhet inom den bransch man nu ska bedriva verksamhet och den 
erfarenheten kan komma från tidigare anställning i branschen eller något liknande. Vidare så 
uttrycker han de mer ekonomiska krav som banken har på följande sätt: 
 

”Sen ställer vi relativt ofta ekonomiska krav åtminstone så till vida att vi kräver en borgen 
som binder dem ordentligt till företaget, att de inte kommer hit och lämnar nycklarna och 

säger nu skiter jag i det här. Det ska vara så pass tungt för dem att lämna det ekonomiskt att 
de är beredd att kämpa för det” 

 
På frågan om det ofta saknas tillräckliga säkerheter i småföretagen svarar Ivarsson att det är 
ett problem och att ett skäl till det var när företagshypoteken begränsades för några år sedan 
till 55 procent av värdet i och med den nya förmånsrättslagen. Brister på säkerheter i 
småföretagen kompenseras enligt Ivarsson genom att banken kräver ägarinsatser alternativt 
borgen i de allra flesta fallen. Han tillägger dock kravet på insats skiljer sig åt beroende på om 
det är en investering till ett befintligt företag eller om det handlar om en nyetablering. 
 
Att man är flera parter i finansieringen är något som Ivarsson tycker är mycket positivt och 
speciellt när det handlar om finansiering till ett småföretags nyetablering. Ivarsson menar att 
man gärna ser ett samarbete med till exempel Almi, Norrlandsfonden eller någon annan part 
eftersom det underlättar finansieringen då de andra aktörerna klär av en del av bankens risk 
samtidigt som man blir fler parter som är vana att bedöma krediter och man kan på ett enkelt 
sätt föra en dialog om finansieringsprocessen.  
 
Vår fråga om hur banken ser på skillnaden mellan en kompletterande finansiär såsom Almi 
mot en extra borgensman såsom Övre Norrlands Kreditgarantiförening svarar Ivarsson att: 
 
”En extra borgensman har ju den nackdelen att de inte ställer upp med pengar vilket gör att 

deras tjänst egentligen endast kan utnyttjas när det är full kris, alltså när haveriet är ett 
faktum eftersom de inte minskar risken att haveriet sker” 

 
Ivarsson menar att en extra borgensman endast kommer in som en ren säkerhet och det skiljer 
sig kraftigt mot till exempel en kompletterande ägare som skjuter in mer kapital eller 
Norrlandsfonden som är med och delar på risken på flera olika sätt. Ivarsson menar att om 
man ser att det går tungt för småföretaget efter en tid kan man tillsammans med exempelvis 
Norrlandsfonden komma överens om att de efterskänker räntor som gör att företaget inte 
behöver betala räntor under en viss period. På samma sätt kan man inte samarbeta med en 
extra borgensman eller en kreditgarantiförening eftersom de enligt Ivarsson enbart kommer in 
i bilden om småföretaget är i konkurs. 
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4.2.3 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
Ivarsson berättar för oss att han känner till Övre Norrlands Kreditgarantiförening och dess 
verksamhet relativt bra och att han var lite inblandad vid uppstartandet av föreningen i 
västerbotten innan man sedan slog ihop med norrbotten. Inblandningen från Ivarsson sida 
handlade om att föreningen ville ha synpunkter från banken kring deras uppstartande.  
 
Han känner även till villkoren och hur man inom föreningen resonerar. Vi ställer frågan och 
visar statistik att antalet utställda kreditgarantier i Umeå är blygsam medan det används 
betydligt mer ibland annat Skellefteå, Piteå och Luleå och undrar om han har någon förklaring 
till vad det beror på. Ivarsson menar att det är svårt att spekulera men att marknaden generellt 
är hetare i Umeåområdet och att det är lättare att veta värdet på tillgångar som till exempel 
fastigheter eftersom Övre Norrlands Kreditgarantiförening kommer in när säkerheter i 
småföretagen inte är tillräckliga.  
 
Det tidigare samarbete som Handelsbanken i Umeå haft med Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening beskriver Ivarsson enligt följande: 
 
”Samarbete i den meningen att vi av och till får ett förslag från företagare att de ska ställa en 

sådan kreditgaranti och vi accepterar alltid att garantier ställs men hur 
vi värderar den är en liten annan sak” 

 
Man kom i kontakt med föreningen dels genom de informationsträffar de hade innan de drog 
igång verksamheten samt att och några av grundarna var kunder i Handelsbanken och gjorde 
att diskussioner kring bankens synpunkter uppkom. Han berättar vidare att det inte är många 
engagemang som de haft tillsammans med Övre Norrlands Kreditgarantiförening varpå vi 
ställde följdfrågan varför han tror att samarbetet med föreningen är så blygsam. Ivarsson 
menar att de hela tiden har varit lite tveksamma och tyckt att det egentligen är ganska små 
pengar ur vårt perspektiv. Med det menar Ivarsson att den borgen som Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening ställer inte är tillräcklig för att banken skall se dem som en intressant 
partner i finansieringsprocessen. 
 
Ivarsson berättar att borgen de ställer är såklart värt någonting men ur en banks perspektiv är 
det ingen stor företeelse då banken har enskilda bankgarantier som är större än hela Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening. Ett problem hos Övre Norrlands Kreditgarantiförening är att 
de vill kunna ställa ut garantier som uppgår till fem gånger den kapitalbas man besitter. Detta 
är något som Ivarsson har synpunkter på. 
 
”Har man varit med om bankkriser och annat så vet man ju att det kan gå rätt fort att förlora 

de här pengarna och det är inte säkert att de som ligger sist i den 
kön kommer få ut några pengar” 

 
Han tillägger dock föreningen inte är helt onödig och att de kan användas främst vid 
finansieringen av ett småföretags nyetablering då bristen på säkerheter ofta är påtaglig. På vår 
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fråga vad som är bra respektive dåligt i deras villkor säger Ivarsson att grundtanken är ganska 
bra men att problemet ligger i att det krävs så mycket pengar för att man ska kunna bli en 
betydande aktör. Han berättar vidare att övriga aktörer har funnits så pass länge att banken vet 
vad man får ut vid ett samarbete och menar 
 

”Dom är lite för nya, och med sin modell har dem svårt att tjäna pengar och på så sätt bli 
större då man måste ha en stor kapitalbas för att vara 

med och leka i några större projekt” 
 
Han menar att det är mycket viktigt för föreningen att man ökar sin kapitalbas för att sedan 
kunna ställa ut större garantier och då också vara med i större projekt.  
Ivarsson återkommer till begränsningen i att föreningen bara ställer ut garantier som uppgår 
till 600 000 kronor och menar att om någon skall starta ett sågverk för 300 miljoner har inte 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening något att komma med. Vi undrar därefter om detta är 
anledningarna till att samarbetet är så pass litet varpå han svarar:  
 
”Alla former av garantier eller delat risktagande är bra och då särskilt med någon som kan 

bidra med kompetens och vi upplever kanske inte att 
de här den ambitionen” 

 
Vi frågar om en återförsäkring som föreningen arbetar med att erhålla skulle göra föreningen 
mer attraktiv till Handelsbanken i och med att säkerheten skulle likställas med en garanti från 
staten och det skulle helt klart förändra situationen enligt Ivarsson. 
Vi frågar avslutningsvis om man ofta erhåller information från Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening och Ivarsson menar att det kommer lite information då och då men att 
det är sällan man hör av dem.  
 

4.3 Intervju 3 Mikael Stålfjäll, SEB i Umeå 
 
4.3.1 Fakta om SEB 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en nordeuropeisk finansiell koncern som har cirka 5 
miljoner privatkunder samt 400 000 företag och institutioner. Med sina 20 000 anställda och 
600 kontor inom koncernen ses SEB som en av de fyra storbankerna i Sverige. SEB bildades 
1972 vid en sammanslagning av Stockholms Enskilda bank och Skandinaviska Banken (SEB, 
no date). 
 
4.3.2 Allmänna finansieringsfrågor 
Mellan småföretag och medelstort företag skiljer sig bedömningsgrunderna inte mycket. I ett 
mindre bolag är personen viktig, om han eller hon inger ett förtroende samt vad som gjorts 
förut och så vidare och han menar att banken tittar på den finansiella risken och rörelserisken 
som finns. Finansiella risken är bland annat nyckeltal och rörelsemarginaler. Rörelserisken, är 
exempelvis Porters’ femkraftsmodell, där bland annat kunder och leverantörer utgör grunden 
för en verksamhetsanalys. Är det hög rörelserisk vill man inte ha hög finansiell risk och tvärt 
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om menar Stålfjäll. Stålfjäll menar att det skiljer sig i bedömningsgrunder om företaget som 
skall finansieras är helt nytt.  

 
”Detta är det allra svåraste. Vi begär in en budget, men detta är som fingret i luften.” 

 
Stålfjäll förklarar att budgeten visar att företaget tänkt, men ger ingen försäkran om att den 
kommer att vara möjlig att efterföljas. Han menar vidare att dem försöker bedöma 
affärsplanen samt personen.  
 
”Finns det 15 caféer i Umeå och de vill starta ett till måste det varit något väldigt speciellt.” 

 
Om man pratar säkerheter så menar Stålfjäll att i stora företag kan man förlita sig på 
företagshypotek, pantbrev och så vidare. I nystartade småföretag är det en ägarborgen med en 
begränsad del som ägaren privat får gå in med. Detta är rätt naturligt säger Stålfjäll då han 
menar att i ett mindre bolag är ägarens ekonomi och företagets ekonomi mer sammanflätad. 
 
Den viktigaste anledningen till att ett banklån inte beviljas till ett småföretag är att personen 
bakom företaget har mycket betalningsanmärkningar, en taskig betalningshistorik eller 
konkurser anser Stålfjäll. Stålfjäll menar att de kvav som ställs på en företagare handlar i viss 
utsträckning om kapitalinsatser, oftast blygsamma. Det måste finnas ett aktiekapital om det är 
ett aktiebolag, banken vill sällan sitta med hela finansieringen själv menar Stålfjäll.  
Bra med branscherfarenhet, men inget krav säger Stålfjäll.  Ska du starta en verkstad så är det 
bra om du vet något om det. Avgörandet om ett företag blir framgångsrikt eller inte har inte så 
fruktansvärt mycket med affärsidén och göra. Stålfjäll menar att är du en bra entreprenör, har 
drivkraft och bra idéer så är det detta om avgör. 
 

”En duktig företagare kan göra något riktigt bra av ett skitföretag och vice versa, en dålig 
entreprenör kan totalt förstöra ett bra företag”. 

 
Vi frågade huruvida det ställs krav på borgen och ägarinsats vid finansiering av småföretag. 
Stålfjäll säger att borgen ska ses som ett komplement till de säkerheter banken alltid tar ut, det 
vill säga företagshypotek eller pantbrev, får alltså inte bara vila på borgen. 
 

”Borgen skall vara avvägd efter personens ekonomiska ställning och 
återbetalningsförmåga.” 

 
Detta innebär att om vi ställer en orimlig borgen på en person som aldrig kan infria den, 
kommer vi aldrig få den giltig vid ett skarpt läge menar Stålfjäll. 
Kapitalsatser är mer kopplat till vilken typ av finansiering det är. Är det en villa får man 
finansiera 100 procent via banken, hyresfastighet i A-läge går det att få i princip upp till 90 
procent, industrifastigheter 70-80 procent menar Stålfjäll.  
 

”Det som kanske är mest riskfyllt för en bank och svårast och bedöma är olika typer av 
förvärvskrediter”. 
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Detta kan vara att ett företag köper ett annat, eller överlåtelse. Menar vidare att här kan 
banken kräva 50 procent i vissa fall 30 procent i egen ägarinsats. Flera parter i finansieringen 
ser banken som något mycket positivt enligt Stålfjäll. Men påpekar också att verksamhetens 
mål är att tjäna pengar, detta gör att vi inte tar in en annan part i finansieringen om vi anser 
oss klara av det själva menar Stålfjäll. Men sen kan det vara upplägg där man känner att det 
här är tufft att ta själv, man vill ha någon form av riskspridning, man tror att dem här kommer 
få jobbigt att betala tillbaka och av det skälet ha flera finansiärer inne. Blir det några problem 
så är det inte bara vi, utan då är vi flera stycken som kan vara med och hjälpa till säger 
Stålfjäll. 
 
Tänker man långsiktigt och ser att bolaget är i en ständig tillväxt, då är grundregeln att det är 
bra med att vara flera finansiärer. Stålfjäll menar att ett företag som man ser kommer klara 
finansieringen nu, kommer troligtvis om ett år behöva kompletterande finansiering som är 
betydligt större. Använder man sig av en kompletterande finansiär i inledningsskedet så är 
dem inne i bolaget, vilket gör det lättare för dem att ta nästa steg menar Stålfjäll.  
Hans syn på skillnaden mellan en kompletterande finansiär och en extra borgensman är enligt 
Stålfjäll att en borgensman inte tillför något kapital, utan endast en påskrift att dem går in med 
pengar om det skiter sig, vilket är ett problem.  

 
”Nio fall av tio är det att föredra att ha pengar in nu än pengar in om det går åt helvete” 

 
4.3.3 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
Stålfjäll säger att han inte känner till Övre Norrlands Kreditgarantiförenings verksamhet 
särskilt väl och menar att de hade några informationsträffar som han var med på vid 
verksamhetens uppstartande. Stålfjäll berättar att dem har använt sig av 
kreditgarantiföreningen i finansieringen i nått enstaka fall. Då han även sitter i distriktet som 
är från Sundsvall till Gällivare så menar Stålfjäll att han har lite koll på vad som händer där, i 
Luleå har det varit några fall, men annars väldigt sparsamt. 
 
Stålfjäll menar att en anledning som han komma att tänka på själv till varför dem inte 
använder sig mer av kreditgarantiföreningen är att skälet till varför man tar in en borgen från 
en ägare är i första hand inte för att täcka av risken i finansieringen utan i första hand för att 
knyta ihop ägaren med företaget. Har du ett läge där en bank gått in och finansierat i stort sett 
allting och en kreditgarantiförening som gått in och täckt det som ägaren inte vill eller kan 
täcka, då är det vi och kreditgarantiföreningen som sitter med hela problemet om det inte 
skulle gå vägen. Då kan i princip ägaren bara skita i allt. Stålfjäll poängterar att det är viktigt 
att knyta ihop ägaren med förtaget så att det inte ska vara för ägaren att bara säga tack och 
hejdå. Stålfjäll säger att en annan anledning är att det är svårt att beräkna vad borgen 
kreditgarantiföreningen ger ut har för värde och säger att det är därför enklare att samarbeta 
med Almi eller Norrlandsfonden då de har samma kreditvärdighet som staten.  
 

”Har lättare att ta till mig en garanti från Almi eller Norrlandsfonden.” 
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Statlig risk, samt att de är mer kända och inarbetade är skälen till att samarbetet med Almi och 
Norrlandsfonden är mer omfattande menar Stålfjäll. Vidare säger han att det blir ett extra 
moment för honom att beräkna vad garantin egentligen är värd. Vi frågar Stålfjäll hur det 
skulle påverka hans uppfattning om kreditgarantiföreningen skaffar den återförsäkring de 
arbetar för att få. Han menar då att det är dit de måste komma och säger att om borgen har 
statlig risk så behöver banken inte in och gräva något mer i det, blir på så sätt enklare. 
 

”Jag har upplevt att det är krångligt med kreditgarantiföreningar, men det kan helt enkelt 
vara okunskap från min sida.” 

 
Stålfjäll frågar sig då vad man gör åt det, är det hans jobb att skaffa information om dessa, 
eller borde kreditgarantiföreningen vara mer aktiv och informera bankerna löpande om 
verksamheten. Stålfjäll säger att kreditgarantiförenings roll i finansieringslösningen har nog 
bärighet att i första hand lyfta av eventuella borgenskrav som kreditgivaren har på ägaren. Det 
är alltså att ersätta hela eller delar av ägarborgen. Avslutningsvis menar Stålfjäll att det krävs 
en större aktivitet från kreditgarantiföreningens sida. Stålfjäll menar att den personliga 
kontakten är mycket viktig och anser inte att kreditgarantiföreningen har ansträngt sig något 
för att nå ut till SEB.  
 

”Tricket för kreditgarantiföreningen är att de måste placera sig på min karta, 
Handelsbankens karta och Swedbanks karta.” 

 

4.4 Intervju 4 Erik Sandlund, Sparbanken Nord i Piteå 
 
4.4.1 Fakta om Sparbanken Nord 
Sparbanken Nord grundades år 1852 i Piteå under namnet Norrbottens läns Sparbank. Efter 
ett antal förvärv under 2000-talet är man idag representerade i sex av norrbottens läns 
kommuner fördelat på tolv kontor. Visionen som Sparbanken Nord har är att man ska vara 
norra regionens egen bank och vara det naturliga och mest fördelaktiga bankalternativet. Hela 
8,8 miljoner av vinsten från år 2007 skall gå till åtgärder som får regionen att växa enligt 
banken (Sparbanken Nord, no date).  
 
4.4.2 Allmänna finansieringsfrågor 
Erik Sandlund på Sparbanken Nord börjar med att berätta för oss att det banken tittar på vid 
finansiering av ett småföretag är mjukvaran. Mjukvaran beskriver han som den person som 
ska driva företaget och de närstående till denne samt att man ser att den framtida bedömda 
återbetalningsförmågan som mycket viktig. Han berättar att det inte skiljer alltför mycket om 
finansieringen gäller en nyetablering utan man tittar alltid på den såkallade mjukvaran men 
han påpekar att säkerheter blir en viktig faktor i bedömningen. Men att enbart gå på 
säkerheter uttrycker Sandlund på följande sätt:  
 

”Det finns någon uppfattning att i bank beviljar man krediter på 
vilka säkerheter man lämnar, känns som en föråldrad beskrivning. 
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Mjukvaran, verksamheten och betalningsförmågan är viktigast” 
 
När vi frågar om vilken som brukar vara den största anledningen till att Sparbanken Nord inte 
beviljar ett lån till ett småföretag handlar det i de flesta fall att man ser brister i 
återbetalningsförmågan eller att man helt enkelt inte tror på den verksamhet som skall 
bedrivas.  
 
Sandlund menar att det är viktigt att skapa en förståelse för var företagaren ska tjäna pengar i 
sin verksamhet och där blir såklart affärsplanen som denne presenterar viktig. Men Sandlund 
tillägger att det inte räcker att presentera en snygg affärsplan om den ändå inte visar på att 
företaget ska tjäna pengar och i sådana fall ska banken avstå artigt och vänligt men bestämt.  
 
Kraven banken har på ägarna inför en finansiering är att man i 99 fall av 100 kräver en egen 
insats som kan vara liten eller stor. Med den egna insatsen menar Sandlund den kontanta 
insats av lånebeloppet som ägaren går in med och denna varierar men man ser minst 10 
procent som en godtycklig summa. Han menar vidare att detta såklart är svårt då det handlar 
om en finansiering på flera miljoner och att man således får bedöma från fall till fall hur stor 
ägarinsatsen ska vara. Vidare berättar Sandlund att man kräver yrkeskunskap som kan vara att 
man tidigare arbetar inom branschen och då också skaffat sig ett nätverk.  
 
På frågan om Sandlund ofta anser att det är brist på säkerheter i småföretaget menar han att 
det är ett generellt problem och berättar att den stora anledningen till detta är förändringen i 
förmånsrättslagstiftningen för ett antal år. Sandlund säger att skulle det sluta i konkurs för 
småföretaget får man bara ut cirka 20 procent av ursprungliga värdet. Om Sparbanken Nord 
ofta ställer krav på borgensåtagande vid finansiering av småföretaget svarar Sandlund: 
 

”Väldigt ofta, i 98 % av fallen kräver vi en borgen. Den kan vara stor 
eller liten men vi sätter ribban så att det är möjligt att infria ett borgensåtagande” 

 
Han menar att storleken på borgen skall bestämmas utifrån förutsättningarna och att man rent 
etiskt skall ha summor som man kan infria. Kravet på borgen tar dock inte bort kravet på 
kontant ägarinsats utan borgen kan ingå i kontantsatsen menar Sandlund.  
 

”Generellt sett, beroende på storleken på engagemanget så 
brukar borgensåtagandet vara mellan 50 000 till 100 000 kr.” 

Problem med brister på säkerheter är vanligt enligt Sandlund och vår fråga om hur 
Sparbanken Nord ser på att man är flera parter i finansieringen säger han att det är något som 
är mycket positivt för banken och att man ständigt söker partners i olika 
finansieringsprocesser.  
 
På frågan om hur Sparbanken Nord ställer sig till skillnaden mellan en kompletterande 
finansiär och en extra borgensman menar Sandlund att kompletterande finansiärer såsom 
Almi eller Norrlandsfonden gärna kan användas tillsammans med Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening.  
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”Kreditgarantiföreningen har vi använt oss väldigt mycket och man kan säga att Almi kanske 

är mer en uthållig partner eftersom kreditgarantiföreningen bara är med i 3år och med en 
fallande insats även om man kan förlänga den medan 

Almi är med längre och till ett större belopp” 
 
Sandlund menar att när det gäller en extra borgensman och då speciellt en 
kreditgarantiförening ser banken inga problem eftersom banken i samarbetet med 
kreditgarantiföreningen är skyldig att lämna information om hur företaget sköter sig om inte 
bolagsmännen skulle göra det. Med detta menar han att det ur en etisk synpunkt är bättre att 
samarbeta med en kreditgarantiförening som en extra borgensman än att låta en annan 
familjemedlem borga. 
 

”tar man däremot in en extern person såsom en mamma eller pappa är 
det mer känsligt eftersom dessa knappast kommer ha en insyn i företaget 

och det gör det svårt etiskt eftersom de ska satsa pengar i 
ett företag de inte kommer att ha någon koll på” 

 
4.4.3 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening  
Sandlund menar att han känner till Övre Norrlands Kreditgarantiförening väl men medger att 
han var skeptiskt när han för första gången kom i kontakt med dem då en representant 
presenterade upplägget för föreningen, men ändrade snabbt uppfattning och förstod direkt att 
föreningen var perfekt i de fall där affärsidén och att den förväntade återbetalningsförmågan 
ser bra ut men att glappet i bankens säkerheter blir för stor. Han känner också till dem så väl 
att han visste att det startade från en idé i Västerbotten och att föreningen sedan slog ihop med 
norrbotten och bildade Övre Norrlands Kreditgarantiförening. På frågan varför han tror att det 
används så lite av bankerna i Umeå jämfört med norrbotten och norra västerbotten har han 
svårt att se att man inte ska kunna använda det i Umeå men svarar tillslut: 
 
”Kanske är det en informationsbit i det, pratar jag med mina kollegor på andra banker här i 

Piteå känner jag att de inte förstår varför de ska använda kreditgarantiföreningen” 
 
Sandlund menar att det måste finnas småföretag i exempelvis Umeå som har brister i 
säkerheter där kreditgarantiföreningen skulle passa utmärkt som en extra borgensman men är 
också noga att påpeka att det i grunden handlar om att bankerna måste visa etik och moral och 
inte skicka vilka fall som helst till kreditgarantiföreningen. Sandlund tror alltså att det handlar 
om att Övre Norrlands Kreditgarantiförening inte riktigt nått ut med sitt budskap men berättar 
också att han tycker att det inte bara är upp till föreningen utan att bankerna också måste veta 
att dem finns och fråga om de vill vara med i finansieringen. Dock tillägger han att det är 
märkligt då föreningen haft representanter som rest runt och informerat om Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening.  
 
Hur bedömningen påverkas om banken får en kreditgaranti beskriver Sandlund att man alltid 
utgår från ledstjärnorna som exempelvis affärsidén och företagaren, ibland är dock 
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blankodelen stor och då får ägarna ta en del och återstående del kan kreditgarantiföreningen 
gå in. Sandlund menar också att: 
 

”det underlättar säkerhetstänket i finansieringen om man har med sig 
kreditgarantiföreningen” 

 
När vi frågar om det är viktigt för Sparbanken Nord att föreningen skaffar en återförsäkring 
menar han att det såklart är bra eftersom banken idag måste täcka av 80 procent av den borgen 
de lämnar, men att med en återförsäkring jämställs de med staten vad gäller kreditvärdigheten 
och skulle göra att banken får 0 procent i kapitaltäckning. Men han tillägger att banken inte 
ser något problem i att samarbeta med Övre Norrlands Kreditgarantiförening trots att man 
saknar återförsäkring.  
 
På frågan när han anser att kreditgarantiföreningen har en viktig roll i finansieringslösningen 
svarar han att det är främst bra vid nyetableringar men även vid större finansieringar hos 
befintliga företag där säkerhetsmassan är bristfällig. Han är dock snabb på att tillägga att 
småföretagen alltid måste uppfylla de grundläggande kraven innan Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening ens kommer på tal. När vi sedan frågade vad han ansåg om deras 
villkor tyckte att borgensåtagandet är tillräckligt i dagsläget då deras kapitalbas är begränsad 
samt att de är relativt nyetablerade och menade att: 
 

”Starkare kapitalbas är viktigt för att villkoren ska bli bättre” 
 
Här menar Sandlund att banker och andra organisationer spelar en viktig roll då han anser att 
fler borde gå in med så kallade förlagslån som sedan räknas in i kapitalbasen. Han ser en liten 
risk i verksamheten om de inte lyckas stärka kapitalbasen: 
 

”De borde ha fler medlemmar och större kapitalbas så att de kan ta fler engagemang 
eftersom risken är att de biter sig i svansen då de börjar de få in ärenden som de måste tacka 
nej till engagemang på grund av att kapitalbasen inte räcker till. Då kan det hända att banker 

börjar säga att det inte är någon idé att samarbeta med dem eftersom de ändå tackar nej” 
 
Den information och kontakt som Sandlund anser är nödvändig är att med banker ha lite 
informationskvällar och där har banker ett ansvar att få dit rätt människor och samtidigt göra 
det hela till ett paket där man kanske går och tittar på hockey på någon restaurang eller 
liknande samtidigt som föreningen presenterar sitt upplägg.  
 
Sandlund avslutar intervjun med: 

 
”Vi ska skicka väl underbyggda och väl förankrade ärenden 

till dem för då kommer vi ha nytta av dem längre fram” 
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4.5 Intervju 5 Åsa Kärr, Handelsbanken i Skellefteå 
 
4.5.1 Allmänna finansieringsfrågor 
Kärr menar att de viktigaste bedömningsgrunderna som banken gör vid finansiering av ett 
småföretag är att banken måste tro på affärsidén och människorna bakom, att de har gjort en 
grundlig research av marknaden och konkurrenter, att man har en likviditetsbudget och så 
vidare. Det vill säga att man tänkt hela vägen ut. Vidare påpekar Kärr att många som kommer 
till dem för att ansöka om finansiering tycker sig ha en bra idé, men har inte gjort något arbete 
runt detta och förväntar sig istället helt enkelt att banken ska sköta det. 
 
Kärr säger att ju mer man lär känna en kund, ju smidigare blir denna process då banken vet 
vad han eller hon kan prestera. Är det ett helt nytt företag är det både affärsidén och personen 
bakom som skall tas ställning till. Huvudsakliga anledningen till att banken inte beviljar ett 
lån till ett småföretag anser Kärr vara att de inte tror på idén eller att personerna bakom kan 
leva upp till det. Kärr menar att detta är steg ett. I steg två kan det röra sig om att det inte finns 
fullgoda säkerheter till finansieringen. 
 
Ägarna skall skjuta till pengar i finansieringen. Kärr menar att om banken ska tro på det så 
måste ägarna tro på idén också. Detta kan göras genom egna medel, alternativ låna upp privat 
och sätta in i bolaget, exempelvis låna på sin fastighet eller om man har stora privata 
tillgångar. Om det är nya bolag så är det ofta att vi känner brist på säkerheter menar Kärr. Då 
är oftast företagsinteckningar du tar ut ingenting värda, man har inte hunnit bygga upp något 
säger Kärr. Detta leder till att banken ofta tar ut en borgen. 
 
Kärr menar att om de tror på det fullt ut går banken gärna in själv i finansieringen. Men kan 
dem inte ställa upp med hela summan så ser hon väldigt positivt på fler parter i finansieringen. 
Kompletterande finansiär som Almi eller Norrlandsfonden går in med rena pengar. En borgen 
åsätter banken inget värde i kreditbedömningen, men det kan mycket väl avgöra om 
finansieringen skall gå igenom.  
 
4.5.2 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
Kärr säger att de har haft två ärenden med Övre Norrlands Kreditgarantiförening men tror att 
de kan bli bättre på att marknadsföra sig. Kärr menar att det är nog därför de inte haft så 
många fall med kreditgarantiföreningen, man glömmer helt enkelt bort dem. Kunderna känner 
inte till dem menar Kärr, utan det är banken som skall ha detta i bakhuvudet.  
När vi frågar om hur bankens bedömning påverkas när de får in en kreditgaranti säger Kärr att 
det kan vara det som gör att de kan tänka oss gå in i finansieringen.  
 

”Först måste vi tro på det, samt personerna innan vi tittar på säkerheter” 
 
Kärr menar att banken kan bli bättre på att arbeta med dem men tycker att man saknar 
marknadsföring och info från Kreditgarantiföreningen. Hittills har det varit att vi samarbetat 
mycket med Almi och Norrlandsfonden när de behövt ta in en till part i finansieringen säger 
Kärr. Menar att de är lite mer vana att jobba med Almi och Norrlandsfonden. 
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”Ju mer man jobbar med någon, ju mer har man den parten i bakhuvudet” 

 
Borgen som kreditgarantiföreningen ger har inget värde i sig, med en återförsäkring får 
kreditgarantin ett värde menar Kärr. 
Kärr anser att det generellt är svårt att säga när kreditgarantiföreningen har en viktig roll i 
finansieringslösningen. Kan vara nya som befintliga företag, behövs när säkerheter inte räcker 
till menar Kärr.  
 

4.6 Intervju 6 Göran Johansson, Swedbank i Skellefteå 
 
4.6.1 Fakta om Swedbank 
Bankens historia sträcker sig tillbaka till år 1820 då Sveriges första sparbank bildades i 
Göteborg. År 1997 bildades föreningssparbanken genom att fristående sparbanker förvärvade 
föreningsbankens kontorsrörelse på respektive ort. Nästa stora steg i bankens utveckling var 
när man år 2005 köpte upp Hansabank som var en bank som bedrev bankrörelse i de baltiska 
länderna. Föreningssparbanken bytte år 2006 namn till Swedbank och man har idag 459 
kontor i Sverige, 299 kontor i de baltiska länderna samt 191 kontor i Ukraina. Swedbank har 
total 9 miljoner privatkunder och cirka 500 000 företagskunder (Swedbank, no date b).  
 
4.6.2 Allmänna finansieringsfrågor 
Göran Johansson på Swedbank i Skellefteå uttrycker bankens viktigaste bedömningsfaktor 
vid finansiering av ett småföretag: 
 

”Utan tvekan är det två delar som framförallt lyftes fram. Det första är 
återbetalningsförmågan och det andra är återbetalningsförmågan” 

 
Den förväntade återbetalningsförmågan är sett till historien, hur företagaren har skött bolaget 
och om man tjänat pengar. I bedömningen ingår även en undersökning entreprenören som 
driver företaget och banken tittar på om det är en person som är känd i banken etcetera. 
Johansson tillägger dock att det inte är ett bekymmer att folk är oärliga utan att det 
genomgående är bra personer. När det handlar om en nyetablering skiljer sig bedömningen 
något enligt Johansson eftersom man inte har någon ekonomisk historia i företaget att ta med i 
bedömningen. Detta gör att personen bakom företaget blir desto viktigare.  
 
Kravet man har på ägaren vid en finansiering är att man i de flesta fallen kräver en borgen i 
storleksordningen 100 000 kronor till kanske 300 000 kronor enligt Johansson. 
Storleksordningen bestäms efter en skälighetsbedömning eftersom man enligt Johansson 
måste ta i beaktande att om bolaget går i konkurs kommer han eller hon ha svårt att infria ett 
för stort borgensåtagande. Han menar också att det är få förunnat att vara riktigt förmögen. 
Om brister i säkerheter i småföretagen är vanligt svarar Johansson: 
 

”ja det är vanligt, det finns två faser här. Det ena är de riktigt 
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små företagen där ja inte ser några stora bekymmer eftersom 
summorna oftast inte är så stora” 

 
Med detta menar Johansson att de allra minsta företagen med en enkel verksamhet ofta bara 
behöver 50 000 kronor till maskiner samt 50 000 kronor till rörelsekapital och då blir 
finansieringen relativt enkel. Han beskriver ett grovt exempel att om banken kan låna ut 
100 000 kronor till köp av en skoter som sedan föraren kraschar i ett träd, varför skulle då inte 
banken kunna låna ut 100 000 kronor till en person med en idé om personen kan bära dessa 
100 000 kronor om det skulle gå åt pipan.  
 
Att man är flera parter i finansieringen är enbart positivt enligt Johansson då han uttrycker sig: 
 

”För vår del har jag uttryckt att det är bättre om man är många i båten, man ska dela på 
finansieringen. Inte bara ägaren och bank utan vi vill se att alla deltar 

på den passiva sidan för att fixa tillgångarna som ska finansieras” 
 
Han menar att när man kommer upp i summor som 500 000-600 000 kronor för en 
nyetablering börjar det bli tufft då man inte har någon historik kring företagets ekonomi att gå 
på, samtidigt är det så att företaget inte kan smyga igång verksamheten utan måste ta det här 
rejäla klivet och det är ett kliv som banken inte klarar att finansiera själva. Johansson menar 
vidare att banken haft samarbete med en rad aktörer såsom Almi, länsstyrelsen och att man 
inte får se kompletterande finansiärer som konkurrenter till banken utan mer som ett 
komplement till banken.  
 
I skillnaden mellan en kompletterande finansiär och en extra borgensman menar Johansson 
att: 

”det är olika på det sättet att Vattenfall, norrlandsfonden och Almi i 
det här fallet tillför mer än bara pengar, de tillför folk. Kreditgarantiföreningen 
gör en egen kreditbedömning men har inte som affärsidé att utveckla relationen 

ytterligare utan affärsidén är borgensåtagandet” 
 
I det citatet menar han det är en helt annan uppföljning från en kompletterande finansiär 
eftersom de faktiskt satsar pengar i projektet och uppföljningen är en perfekt input för banken. 
Han menar vidare att man haft samarbete med båda parterna men dock mer med aktörer som 
Almi och Norrlandsfonden. Han avslutar med att säga att det inte finns någon säkerhet i 
världen som ersätter en dålig affärsidé. 
 
4.6.3 Bankens syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
Johansson säger sig känna till Övre Norrlands Kreditgarantiförening relativt väl och banken 
har haft ett antal fall där man använt sig av dem. Han trodde vidare att mer än tio stycken fall 
där dem varit inblandade hade passerat hans bord. 
 
När vi frågar han om han har något svar på varför det används så lite i Umeå jämfört med 
norra västerbotten och norrbotten tror han att det har med marknadsföring att göra. 
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”Jag tror att det har mycket att göra med marknadsföringen. 

Jag har så svårt att se att man inte ska nyttja den när den finns” 
 
Johansson har svårt att förstå och menar att det är tvärtom för dem, föreningen skall användas 
vid behov. Han menar att föreningen har den fördel att den kommer in i slutfasen av 
kreditprocessen där egna aktiekapitalet inte räcker till men ändå nog stort för en diskussion 
om finansiering. Vidare säger Johansson att det såklart kostar pengar då föreningen tar ut tre 
procent av beloppet man borgar för men att detta är positivt då det enbart är en positiv 
markering att risk kostar pengar.  
 
Man kom i kontakt med Övre Norrlands Kreditgarantiförening genom att man känner 
föreningen ordförande Bernt Wikström och dels att föreningen åkte runt och informerade om 
verksamhetens utformning.  
 
Vidare säger Johansson att de har en bra spridning och ett stort antal företag runt om i 
norrland som är medlemmar i Övre Norrlands Kreditgarantiförening vilket borde medföra att 
bankerna känner till dem. Men han tycker att det inte enbart är upp till bankerna att ha dem i 
bakhuvudet i finansieringsprocessen utan att det även är företagarna som måste komma på att 
dem finns som en aktör. I dagsläget är det vanligare att banken föreslår för företagarna att 
kontakta Övre Norrlands Kreditgarantiförening än att företagarna själva gör det enligt 
Johansson. 
 
Hur bedömningen av småföretaget påverkas av en kreditgaranti menar Johansson att det 
underlättar i säkerhetstänket kring finansieringen. Vidare säger han att det inte fråntar de 
andra komponenterna i finansieringen utan alla parter hjälper till för att lösa den finansiella 
frågan. Johansson menar att vid finansiering av ett småföretag har man ett problem att lösa 
och Övre Norrlands Kreditgarantiföreningen hjälper på det sättet att lyfta av risken på den 
sista biten. Men han väljer samtidigt att gå tillbaka till bankens grundbedömningar när det 
gäller finansiering av ett småföretag:  
 

”I de fall där vi har stark tro på återbetalningsförmågan och en tro 
på personen eftersom det alltid är grundförutsättningen, men där det 

är läge för att vara flera i båten då funkar det och då ska vi komplettera 
med andra aktörer och i detta fall är kreditgarantiföreningen en mycket god partner” 

 
Den säkerhet som föreningen lämnar ser Johansson som bra och menar att borgensåtagandet 
är helt i linje efter deras förutsättningar. Han beskriver nivån på borgensåtagandet och 
föreningens ambitioner: 
 

”Detta ska förstärka ägarens eget åtagande och ett rimligt åtagande för 
en privatperson är ett par hundra tusen och detsamma gäller för 

kreditgarantiföreningen, det är på den nivån vi har valt att se på det hela” 
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Han berättar vidare att diskussionen kring att de måste skaffa en återförsäkring är överdriven 
och att allt som oftast handlar om relativt små summor att det är inte har någon dramatisk 
betydelse om de har en återförsäkring eller inte. Johansson tycker inte att återförsäkringen ska 
vara avgörande om man ska samarbeta med kreditgarantiföreningen eller inte men medger att 
det såklart är positivt om man i framtiden använder sig av en återförsäkring.  
 
Villkoren i Övre Norrlands Kreditgarantiförening ser han som bra och menar att det är inget 
som påverkar bankens samarbete med dem. Johansson ser heller inga problem i informationen 
från föreningen och anser också att banken är en viktig del i föreningens fortsatta existens. 
 

”all information är färskvara och vi tycker de har en bra hemsida där 
förutsättningarna är beskrivna, men vidare är det viktigt att hålla den 
levande och det är en av uppgifterna jag har i banken som jobbar med 

företagskunder att påminna att kreditgarantiföreningen finns till” 
 
 

4.7 Intervju 7 Bernt Wikström, Övre Norrlands Kreditgarantiförening i 
Lövånger 

 
4.7.1 Historik 
Bernt Wikström berättar att kreditgarantiföreningar har funnits länge i Europa, men i Sverige 
är det en ganska ny företeelse. Det var först i samband med EU inträdet efter år 2000 som 
man började undersöka kreditgarantiföreningarna på allvar. Företagarna i Sverige, och inte 
minst de i norrland, nappade på idén och man begav sig på en studieresa till norra Italien där 
de äldsta kreditgarantiföreningarna finns för att skaffa sig en uppfattning om hur de fungerar. 
Hemkomna från den resan bestämde man sig för att genomföra en informationskampanj, 
framförallt i västerbotten. Man anordnade en kampanj på 27 möten, från kusten till fjällen 
över hela länet och informerade om detta. Wikström menar att det var ett stort intresse och 
800 företag anmälde sitt intresse till att gå med i en kreditgarantiförening. Man hade redan 
detta läge skissat på ju hur strukturen på en sådan förening skulle se ut, hur stor kapitalbas 
man behövde samt storleken på medlemsinsatserna. 
 
4.7.2 Samarbetet med banker 
Vi frågar i vilken utsträckning de samarbetar med bankerna och Wikström säger att dem hade 
mycket samtal med bankerna regionalt vid uppstartandet. Han berättar vidare att de fick 
acceptans från bankerna av deras regelverk och borgensvillkor, som innebär att de borgar som 
vilken annan borgensman som helst. Övre Norrlands Kreditgarantiförening ställer borgen upp 
till fem gånger det egna kapitalet, vilket är en lokal överenskommelse med bankerna. 
Det finns en stor skillnad på bankernas engagemang i den här frågan menar Wikström. De 
banker som har mycket småföretagande i sin portfölj har mer intresse av 
kreditgarantiföreningen, exempelvis Swedbank och Handelsbanken. Nordea och SEB har vi 
haft några ärenden med, men det är i första hand Swedbank och Handelsbanken som har visat 
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stort intresse. Sparbanken Nord har vi samarbetat mycket med och har stöttat föreningen 
ekonomiskt med årliga utvecklingsmedel menar Wikström. Han tillägger även att de är den 
bank som kommer med flest kreditgarantier. 
Wikström berättar att det inte är speciellt stor skillnad hur bankerna ställer sig till dem i 
norrbotten och västerbotten utan säger 
 
”Om man inledningsvis trodde att det här skulle bli en väldigt viktig och betydelsefull fråga 

för inlandet, så har verkligheten sett ut lite annorlunda” 
 
Verkligheten visar att de flesta garantierna är utställa vid kusten främst då Skellefteå, Piteå 
och Luleå menar Wikström. Inlandskommunerna har betydligt färre ärenden vilket kan ha att 
göra med att Inlandskraft finns i inlandet och har i princip samma produkt men till klart 
förmånligare priser. Wikström menar att de skulle ha haft betydligt fler ärenden i inlandet om 
det inte vore för Inlandskraft, som startade upp i princip samtidigt som Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening. Inlandskraft ställer inte ut kreditgarantier till hela bredden i 
näringslivet, utan de är geografiskt bundna mot inlandet och även till branscher som ligger 
väldigt nära deras verksamhet. 
Hur man mottagit Övre Norrlands Kreditgarantiförening varierar mellan varje enskild bank. 
Södra delen av västerbotten har få kreditgarantier generellt jämfört med Skellefteå, Piteå och 
Luleå. 

”intresset varierar mellan olika rörelseområden och olika bankkontor” 
 
4.7.3 Arbetet mot banker 
Inledningsvis lobbade vi mot företagen ute på företagsträffar säger Wikström. Vi kom relativt 
snabbt fram till att bästa sättet att sprida information och kunskap om vår organisation var att 
informera bankhandläggare fortsätter Wikström. Vi har haft stor fokus på detta, att informera 
bankhandläggare på bankhandläggarnivå helt enkelt menar Wikström. Det är trots allt rätt så 
komplicerat för företagarna med finansiering och det är först när man är i behov av detta som 
man börjar fundera på alternativ. Det är inte så lätt att få alla att uppfatta möjligheterna vid 
finansiering menar Wikström. Därför är valet bankhandläggarna då det är dessa som kommer 
i kontakt med företagarna när de söker finansiering. Har företagaren en bra affärsidé men det 
saknas säkerheter ska bankhandläggaren känna till att Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
finns som ett alternativ.  
 
Det fanns redan från börjar en skepsis från bankernas sida om kreditgarantiföreningar 
verkligen skulle behövas överhuvudtaget. Detta tror Wikström bland annat beror på att det 
Svenska banksystemet är annorlunda uppbyggt på än det i exempelvis Italien. Där kräver 
bankerna egentligen säkerhet till sista kronan och då är det lätt för en kreditgarantiförening att 
få en stor marknad också. Sverige har ett annat system där bankerna kan ta en relativt stor 
andel blanko i sina lån, ser bankerna att det är en god affärsidé kan de nöja sig med en ganska 
stor andel blanko menar Wikström. Wikström menar att bankerna anser att med det 
banksystem vi har i Sverige, som är ett av världens bästa, kommer det inte att finnas något 
stort utrymme för kreditgarantiföreningar. Någon jättestor marknad för 
kreditgarantiföreningar kommer det inte finns med tanke på det regelverk vi har idag 
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beträffande bankutlåning. Vidare menar Wikström att några banker anser att det finns ett visst 
utrymme för kreditgarantiföreningar. Alla företag ska definitivt inte ha kreditgaranti, då de 
flesta får sina lån utan kreditgaranti och de finns de företag som inte får lån med kreditgaranti 
heller på grund av en bristande affärsidé eller att personen bakom företaget inte lever upp till 
kraven. 
 
4.7.4 Övre Norrlands Kreditgarantiförenings villkor 
Wikström berättar att dem haft en ganska enkel modell i verksamheten hittills där dem ställer 
borgen i tre år med ett max belopp på 600 000 med möjlighet till förlängning. Vi har redan nu 
beslutat att vi ska förlänga borgen till fem år i de fall det är önskvärt, menar Wikström. Vidare 
kommer det att finnas olika alternativ för olika önskemål, ett år, tre år samt fem år. Vi 
behöver ha en mer flexibel produkt än vi haft vilket kommer att göra kreditgarantin mer 
intressant säger Wikström.  
 

”Vi skulle behöva en återförsäkring, då tror vi att vi skulle bli betydligt mer attraktiva för 
bankerna” 

 
Wikström menar att många av de banker som inte använder detta så mycket säger att den dag 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening införskaffar en återförsäkring kommer de komma med 
betydligt mer fall. Detta är någonting som de arbetar på och något som de arbetat på hela 
tiden men har inte kommit fram till någon lösning. Den återförsäkring som används vanligtvis 
av kreditgarantiföreningar är en återförsäkring från Europeiska Investeringsfonden (EIF) 
vilket är ett organ där det finns vissa politiska pengar vilket gör att det är en relativt billig 
återförsäkring som de ställer ut menar Wikström. Den är alltså billig att få, men det ställs 
vissa krav på den, bland annat ställer man inte ut en återförsäkring på ett belopp mindre än 15 
miljoner Euro. Detta gör att Övre Norrlands Kreditgarantiförening måste ställa ut 
kreditgarantier på ett belopp av minst 15 miljoner euro, och det är inget vi har ännu menar 
Wikström.  
 
4.7.5 Framtiden 
Vi jobbar med att stärka kapitalbasen idag säger Wikström. På hösten i fjol var vi ytterst nära 
att behöva säga nej till en kreditgaranti för att vi hade en för liten kapitalbas. Idag har vi cirka 
740 medlemmar vilka betalar in 5000 kr vardera i medlemslån. Vi tar in förlagslån från större 
aktörer, industrikoncerner och offentliga aktörer. Vi har som ambition att kunna få en 
kapitalbas på helst 10 miljoner, detta ger även en fördel då vi erhåller en viss avkastning på 
dessa pengar, når vi dessa värden kommer föreningen att kunna fungera på marknadsmässiga 
villkor menar Wikström. Nukek har vissa utvecklingsmedel till samtliga 
kreditgarantiföreningar i dagsläget menar Wikström men säger att om föreningen når de 
utsatta målen kommer de att kunna gå runt på egna meriter. 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet analyserar vi den empiriska undersökningen i form av de svar vi erhållit 
från bankintervjuerna och intervjun med Övre Norrlands Kreditgarantiföreningen samt  
kopplar dessa till den teoretiska referensramen.  
 
Vi har i detta kapitel valt att sortera ut det viktigaste från den empiriska undersökningen för 
att på så sätt svara på vår problemformulering på bästa sätt. Vi delar precis som i den 
empiriska delen upp analysen i kategorierna allmänna finansieringsfrågor samt bankens syn 
på Övre Norrlands Kreditgarantiförening men i detta kapitel använder vi oss av underrubriker 
för att tydliggöra ytterligare. Vi kommer även att namnge bankens namn i de fall där 
bankernas svar skiljer sig åt på ett sådant sätt att generaliseringar försvåras.  
 

5.1 Allmänna finansieringsfrågor 
 
5.1.1 Bedömningsgrunder vid finansiering 
Samtliga banker är överens om att personen bakom samt affärsidén är de bedömningsfaktorer 
som bankerna generellt sett förlitar sig på vid kreditgivning till småföretag. På frågan om 
bedömningen skiljer sig vid en nyetablering var de flesta bankerna överens om att det ställer 
större krav affärsidén och personen bakom då man anser det vara mycket svårt att förutse om 
entreprenören kommer att tjäna pengar på sin verksamhet. En helt okänd person för banken 
som vill starta ett företag gör att förtroende för personen blir en viktig faktor vid 
kreditgivningsprocessen och där ingår en historisk granskning av personen där man 
undersöker om det föreligger några konkurser samt betalningsanmärkningar.  
 
I samband med våra intervjuer med bankerna frågade vi vilken som var den största 
anledningen till att ett småföretag inte beviljas ett banklån. Här kan vi se att det skiljer sig 
något i bankernas svar men det man kan säga är att brister i personen bakom, affärsidén, stora 
risker i projektet och tidigare betalningsanmärkningar leder till att bankerna inte beviljar 
banklånet. En bank svarar att om de bedömer att återbetalningsförmågan är svag beviljar de 
heller inte banklånet. Trots att bankerna svarar lite olika känns det som att allt bottnar i 
affärsidén och personen bakom företaget då exempelvis en bedömd framtida 
återbetalningsförmåga har som utgångspunkt i den affärsplan som företagaren upprättar. Ser 
banken för stora risker i projektet handlar det antingen att affärsplanen inte visar på om 
företaget skall tjäna några pengar eller att personen bakom företaget har betryggande 
säkerheter att uppvisa.  
 
I våra intervjuer med bankerna ser vi generellt att man upplever svårigheter att kunna bedöma 
ett småföretag vid en nyetablering, främst att man inte har något att gå på förutom den person 
som ska starta företaget och dennes upprättade affärsplan. Svårigheten för bankerna att bevilja 
ett lån till ett småföretag och speciellt vid en nyetablering kan kopplas till Agentteorin som 
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beskrivs av Tucker och Lean (2001) och som vi diskuterar i teorikapitlet. Agentteorin 
beskrivs utifrån ett perspektiv där småföretaget agerar agent och banken är principalen och 
betyder att en part besitter mer information än den andra parten. Informationen mellan 
småföretaget och banken är heller inte kostnadsfri eller fullständig samt att småföretaget lider 
av att man har svårt att förutse hur framtidens affärsförutsättningar ser ut. Då banken har 
knapphändiga uppgifter om småföretaget och har svårt att bedöma kvaliteten på projektet 
samtidigt som man inte kan avgöra kvaliteten på ledningen, leder detta till att goda 
utlåningsmöjligheter inte accepteras av banken och vice versa.  
 
De Gobbi (2003) menar det i hela världen är svårt för ett småföretag att erhålla finansiering 
genom en traditionell bank. Detta beror enligt författaren på att det är brist på tillräckliga 
säkerheter för att backa upp lånen. Flera banker menar att brist på säkerheter är ett problem 
som försvårar för småföretagen att erhålla ett banklån. Vi ser ovan att flertalet banker menar 
på att det ofta är brist på säkerheter i småföretagen och detta gör ju att Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening bör bli en intressant samarbetspartner då deras verksamhet går ut på att 
hjälpa småföretag via det borgensåtagande man åtar sig.  
 
Winborg (1997, s 1) menar att småföretag som stöter på problem i sin jakt på finansiering kan 
knytas till det finansiella gapet som vi diskuterade i teorikapitlet och betyder att vi har en 
utbudssida som är det aktörer som ger ut krediter samt en efterfrågesida som är småföretagen 
som vill erhålla finansiering. Winborg menar att de största anledningarna till att det finansiella 
gapet uppstår är att det råder asymmetrisk information därför att en part besitter mer 
information än andra parten vilket i sin tur har som grund i agentteorin.  
 
Bankerna beskriver också det viktiga i att skapa ett förtroende för personen bakom företaget, 
detta kan vi koppla till Relationship Lending som undersöktes av Berger och Udell (2002) 
samt Elyasiani och Goldberg (2004) som vi har belyst i teorikapitlet. Teorin bygger på att 
banken ansamlar information om företaget, ägaren och dess omgivning över tiden. Data som 
banken samlar på sig är ofta information om karaktär och pålitlighet hos företagets ägare. 
Relationship lending innebär i stor utsträckning att banken väljer att stödja sig på deras 
personliga relation till låntagaren som kan ha skapats i ett tidigare skede då banken 
tillhandahållit andra finansiella tjänster till låntagaren. Teorin menar att företag som är dåligt 
genomlysta och har begränsat med historisk data att visa upp ändå kan erhålla finansiering 
genom deras personliga kontakt med bankmannen. Överlag ser vi att bankerna fäster stor vikt 
vid den personliga kontakten med företagaren och om personen är okänd för banken skapar 
banken förtroende med personen genom samtal. 
 
5.1.2 Flerpartsfinansiering  
Nästa viktiga del för vårt syfte och problemformulering är hur bankerna ser på att man är flera 
parter i finansieringen samt på skillnaden mellan en kompletterande finansiär och en extra 
borgensman. Här ser vi att bankerna generellt ser mycket positivt på att flera parter delar på 
finansieringen och då framförallt vid en nyetablering av ett småföretag. SEB i Umeå uttrycker 
att banken ser positivt på att dela på finansieringen främst då man upplever att risken i 
projektet är stor, huvudmålet är dock att tjäna pengar och upplever man att finansieringen inte 
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medför några större risker, tar man finansieringen själva. Svaren vi fått angående skillnaden 
mellan en kompletterande finansiär och en extra borgensman tyder på att bankerna ser en klar 
nackdel i att Övre Norrlands Kreditgarantiförening inte själva går in med några pengar menar 
att det är en anledning till att bankerna väljer exempelvis Almi och Norrlandsfonden i större 
utsträckning. Handelsbanken och SEB i Umeå menar att en extra borgensman har den nackdel 
att de endast ställer upp med pengar om företaget har havererat och de kan inte på något sätt 
minska risken att haveriet sker. 
 
Det man säga är att de aktörer bankerna främst nämner som samarbetspartners är Almi och 
Norrlandsfonden. En anledning till detta är att de är aktörer som funnits mycket länge och är 
välkända hos bankerna samt att bankerna föredrar en aktör som själva satsar pengar.  
 

5.2 Bankernas syn på Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
 
5.2.1 Bankernas kännedom  
Kännedomen om Övre Norrlands Kreditgarantiförening varierar mellan bankerna. Vi ser att 
de flesta känner till föreningen och kan grunderna i verksamheten medan SEB i Umeå 
menade att dem inte kände till dem särskilt väl. Respondenten på SEB i Umeå menar att han 
även sitter i ledningen för distriktet som sträcker sig från Sundsvall till Gällivare och berättar 
att användningen av Övre Norrlands Kreditgarantiförening är mycket blygsam från SEB sida. 
De flesta bankerna kom i kontakt med föreningen i samband med de informationsträffar som 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening genomförde i samband med uppstartandet år 2004. 
Respondenten för Övre Norrlands Kreditgarantiförening medgav att responsen från bankerna 
varit varierande. Den bank som har mest samarbete med Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening är Sparbanken Nord i Piteå följt av Swedbank i Skellefteå medan 
Umeåbankerna inte har haft många ärenden tillsammans med föreningen. 
 
Vår fråga om vad bankerna tror det beror på att användningen i Umeå är så blygsam ger oss 
möjligheter att få svar på vad som styr nyttjandegraden. 
På frågan om varför antalet utställda kreditgarantier är så få i Umeå svarar de flesta 
respondenterna att anledningen till detta är att man från Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
inte når ut med sitt budskap. På Nordea i Umeå anser man att kreditgarantiföreningar främst 
är ett inlandsfenomen och att högkonjunkturen som Sverige haft har gjort att banken inte velat 
blanda in en till aktör i finansieringen. Sparbanken Nord i Piteå har svårt att se att inte banker 
i Umeå ska använda sig av Övre Norrlands Kreditgarantiförening och tror att det bottnar i 
informationsbrist från föreningens sida. Respondenten från Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening menar att bankers engagemang varierar kraftigt och han berättar att 
banker med generellt mer småföretagande i verksamheten är mer positivt inställda till 
kreditgarantiföreningen. Han säger vidare att alla nog trodde att det skulle bli ett 
inlandsfenomen men att statistiken visar att de allra flesta kreditgarantierna ställs ut längs 
kusten och då främst i städerna Luleå, Piteå och Skellefteå. Detta beror enligt respondenten på 
att det finns en aktör i inlandet som ställer ut kreditgarantier med förmånligare priser som 
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heter ”Inlandskraft” men även att Sveriges regelverk för bankutlåning gör att 
kreditgarantiföreningar inte blir lika värdefulla som i exempelvis Italien. I Italiens banksystem 
kräver man säkerheter till sista kronan och detta gör att det blir enklare för 
kreditgarantiföreningar att få en stor marknad. Respondenten menar att Svenska banker har ett 
annat system där de kan ta en relativt stor andel blanko i sina lån, vilket betyder att man inte 
behöver ställa säkerheter.  
 
SEB i Umeå berättar att en anledning till att man inte samarbetar med Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening i någon större utsträckning har att göra med man vill knyta ihop ägaren 
med företaget. Man ser ett problem då banken går in och finansierar i stort sett hela företaget, 
där kreditgarantiföreningen går in och täcker det som ägaren inte kan eller vill täcka, vilket 
leder till att banken och kreditgarantiföreningen sitter med hela problemet om en konkurs sker. 
Detta kan kopplas till teorin kring moral hazard. Hyytinen och Väänänen (2006) menar att 
moral hazard uppkommer då småföretaget erhållit sitt banklån och sedan inte använder detta 
för det uppsatta målet och på så sätt äventyrar återbetalningsfrågan genom att kanske använda 
sig av en mer riskabel strategi än som först presenterades för banken.  
 
Bankerna som haft mindre samarbete upplever också att informationen från föreningen är 
knapphändig sedan de första kontakterna i samband med informationsträffarna. Respondenten 
på Övre Norrlands Kreditgarantiförening menade att de från föreningen lagt stor vikt vid att 
informera bankerna genom att nå ut till bankhandläggare hos respektive bank. Att rikta sig 
mot just bankhandläggare är för att man som småföretagare har svårt att förstå 
finansieringsprocessen och de olika alternativ man har, ofta blir första kontakten då med en 
lokal bankhandläggare på respektive bank enligt respondenten för Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening.  
 
Vi ser att de som samarbetar mest med Övre Norrlands Kreditgarantiförening samt vet mest 
om verksamheten är Sparbanken Nord Piteå och Swedbank i Skellefteå. Att Sparbanken Nord 
har så pass mycket samarbete tror vi har att göra med att det helt är i linje med deras profil att 
stödja projekt som i sin tur stödjer regionen. För att återknyta till teorin kring Relationship 
Lending som antyder att mindre banker oftast använder sig av Relationship Lending, alltså 
bygga på ett förtroende mellan företagare och bank främst vid en nyetablering då bankerna 
har svårt att veta kvaliteten på företaget, tror vi att det är något som Sparbanken Nord 
använder sig av. Att det används mycket mer i norrbotten respektive norra västerbotten tror vi 
dels beror på att Övre Norrlands Kreditgarantiförening inte nått ut med sin information, men 
även att konkurrensen generellt är hårdare i Umeå och det tillsammans med en högkonjunktur 
gjort att bankerna valt att inte blanda in en till aktör. En annan anledning kan vara att 
investeringarna i Umeå generellt är större än i övriga områden vilket gör att Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening anses obetydlig då man ställer borgen till ett belopp på max 600 000 
kronor. Rent generellt ser vi att kunskapen om Övre Norrlands Kreditgarantiförening är 
blygsam förutom i de banker som idag har ett väl fungerande samarbete. Detta visar ännu en 
gång på att föreningen har mycket arbete framför sig med att informera om sin verksamhet för 
bankerna och då speciellt bankerna som idag nästan inte har något samarbete med föreningen.  
 



 47 

5.2.2 Bedömning och villkor 
En viktig del som påverkar nyttjandegraden av Övre Norrlands Kreditgarantiförening är om 
bankens bedömning förändras om de får en kreditgaranti samt hur man värderar den säkerhet 
som en kreditgaranti medför. Rent generellt kan man säga att de flesta bankerna i vår 
undersökning menar att en kreditgaranti inte fråntar betydelsen att personen bakom företaget 
och affärsidén är de viktigaste grundpelarna i finansieringsprocessen. De Gobbi (2003) 
skriver att kreditgarantiföreningar i främst Europa gjort att småföretag erhåller banklån som 
annars varit mycket svårt för dem. I Sverige tror vi att det har en viss effekt men inte i samma 
utsträckning då det svenska banksystemet gör att kreditgarantiföreningen inte kommer att få 
samma genomslagskraft som i exempelvis Europa då det svenska regelverket gör det möjligt 
för svenska banker att låna ut pengar utan säkerheter till sista kronan.  
 
Sparbanken Nord i Piteå och Swedbank i Skellefteå menar på att kreditgarantiföreningen 
underlättar säkerhetstänkandet, där Swedbank specifikt uttryckte att Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening hjälper banken att lyfta risken på den sista biten av lånet. Swedbank 
Skellefteå tycker att borgensåtagandet som Övre Norrlands Kreditgarantiförening lämnar är 
helt i linje med föreningens förutsättningar, alltså att åtagandet är rimligt med tanke på den 
kapitalbas man besitter. Respondenten för Övre Norrlands Kreditgarantiförening menar att 
föreningens viktigaste uppgift nu är att utöka kapitalbasen då detta skapar ett underlag för 
bättre villkor i framtiden men även för att erhålla den så kallade återförsäkringen.  
 
Handelsbanken i Skellefteå menar att borgen som Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
lämnar inte har något värde i sig men att en eventuell återförsäkring skulle förändra 
situationen genom att kreditgarantiföreningen få samma kreditvärdighet som staten.   
 
I våra intervjuer med de tre bankerna i Umeå ser vi att de är klart mer negativt inställda till 
den säkerhet som Övre Norrlands Kreditgarantiförening ställer. Handelsbanken i Umeå tycker 
att ett problem med Övre Norrlands Kreditgarantiförening är att man ställer ut garantier som 
är fem gånger större än den kapitalbas man besitter. Med detta menar han att dessa pengar 
snabbt kan gå förlorade vid en eventuell bankkris.  
 
SEB i Umeå menar att en anledning till att man inte använder sig av Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening är att det är svårt att beräkna värdet på borgen som de ställer ut, vilket 
gör att det blir ett extra moment att uppskatta värdet på borgen. Man är helt enkelt osäker på 
Övre Norrlands Kreditgarantiförenings som en aktör, vilket gör att föreningen måste nå ut till 
dessa banker för att skapa en positivare bild och då också kanske bli en samarbetspartner i 
framtiden.  
 
Respondenten för Övre Norrlands Kreditgarantiförening menar att den borgen som föreningen 
ställer har hittills varit en ganska enkel modell i och med att värdet på borgen uppgår till max 
600 000 kronor och man är med under tre år. Föreningen är medveten om att deras produkt 
måste bli mer flexibel och det kommer att finnas en möjlighet till att även välja att 
kreditgarantiföreningen ska vara med i ett, tre respektive fem år. Respondenten menar även att 
en återförsäkring är viktig och han tror att de skulle göra att fler banker väljer att samarbeta 
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med dem. Den återförsäkring man arbetar med att erhålla är billig att få men den ställer 
kraven att man ställer ut kreditgarantier till ett värde av 15 miljoner Euro och det klarar inte 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening i dagsläget.  
 
På frågan om vad är bra respektive dåligt i Övre Norrlands Kreditgarantiförenings villkor ser 
vi generellt att de flesta bankerna vill att föreningen skaffar en återförsäkring för att risken för 
banken ska minska i samband med borgensåtagandet. Swedbank i Skellefteå är den enda bank 
som menar att diskussionen kring en återförsäkring är överdriven då det allt som oftast 
handlar om relativt små summor men respondenten säger att det såklart är positivt med en 
återförsäkring. Handelsbanken i Umeå menar att det negativa i Övre Norrlands 
Kreditgarantiförenings villkor är att borgen de ställer är för liten medan SEB i Umeå har 
upplevt att det är krångligt med kreditgarantiföreningar men medger att det kan vara okunskap. 
Nordea Umeå anser att det är negativt att borgen skrivs ner varje år men att villkoren i övrigt 
är tillfredsställande.  
 
Flera banker är överens om att Övre Norrlands Kreditgarantiförening i första hand är ett bra 
alternativ vid finansiering av ett småföretags nyetablering eftersom det är i det läget som 
bristen på säkerheter oftast är som störst. SEB i Umeå menar att de främst kan användas för 
att lyfta av hela eller delar av det borgenskrav som kreditgivare har på ägaren. Nordea i Umeå 
anser däremot att det främst är bra vid finansieringar i inlandet där banken generellt är 
restriktiv.  
 
Den information som bankerna känner behov av från Övre Norrlands Kreditgarantiförening är 
att samtliga banker förutom Swedbank i Skellefteå anser att föreningen borde informera mer 
om sin verksamhet gentemot bankerna. Handelsbanken i Skellefteå menar att man glömmer 
lätt bort dem när det handlar om finansiering till småföretag och att lite mer information 
skulle göra att har dem i bakhuvudet när det finansiering till främst småföretag. SEB och 
Nordea i Umeå menar båda att Övre Norrlands Kreditgarantiförening måste marknadsföra sin 
verksamhet mer och att en mer personlig kontakt från föreningens sida är nödvändig.  
 
De Gobbi (2003) menar att det är mycket viktigt att kreditgarantiföreningen ständigt för en 
dialog med bankerna för att på så sätt skapa ett samarbete. Swedbank i Skellefteå anser att det 
inte bara är upp till bankerna att föreslå kreditgarantiföreningen i finansieringsprocessen utan 
att även företagen måste komma på att föreningen finns som ett alternativ. Vi anser att Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening bör arbeta för att nå ut med sin information till bankerna 
istället för småföretagen. Detta för att bankerna bara är några fåtal och att de dagligen 
kommer i kontakt med företag som söker finansieringar. Då man är en så pass ny aktör i 
finansieringsprocessen är det viktigt att verkligen nå ut med budskapet. Väletablerade aktörer 
som Almi och Norrlandsfonden samarbetar mycket med bankerna i dagsläget och det är 
viktigt att Övre Norrlands Kreditgarantiförening visar att de kan och vill vara med i 
finansieringen till småföretag. 
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6 Resultat och Slutsatser 
 
I följande kapitel presenterar vi de resultat och slutsatser som vi erhållit i vår undersökning. 
Vi gör även en återkoppling till syfte och problemformulering för att se om detta uppnåtts. 
Kapitlet avslutas med att vi ger förslag till vidare forskning inom området.  
 

6.1 Återkoppling till syfte och problemformulering 
Syftet med vår undersökning var att öka förståelsen för Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
som en part vid finansiering till småföretag samt undersöka möjligheterna för föreningen att 
bli en betydande aktör på den svenska marknaden. Denna undersökning baserades på följande 
problemformulering. 
 
Problemformulering:  Vad påverkar bankens nyttjandegrad av Övre Norrlands 

Kreditgarantiförening i en finansieringsprocess med 
småföretag? 

 

6.2 Resultat 
Undersökningen visar att grundförutsättningen att Övre Norrlands Kreditgarantiförening ska 
få ställa ut en kreditgaranti till ett småföretag är att företaget presenterar en affärsidé som 
banken tror på. Bankerna menar att en anledning till att småföretagen har svårt att erhålla 
finansiering beror på att de inte kan ställa tillräckliga säkerheter. Undersökningen visar på att 
bankerna använder sig av Övre Norrlands Kreditgarantiförening av den anledning att 
föreningen går in i ett läge där det råder brist på säkerheter i finansieringen. Det som även 
påverkar nyttjandegraden är om finansieringen är till en nyetablering av ett småföretag, 
eftersom undersökningen visar på att bankerna generellt menar att det är då föreningen har en 
viktig roll i finansieringsprocessen.  
 
Undersökningen visar också på att en återförsäkring är en viktig faktor som påverkar 
nyttjandegraden och då framförallt hos de banker som i dagsläget inte har något utbrett 
samarbete med Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Vi anser att anskaffandet av en 
återförsäkring är ett krav för att Övre Norrlands Kreditgarantiförening skall bli en betydande 
aktör på marknaden.   
 
Av de banker som är negativt inställda till Övre Norrlands Kreditgarantiförening ser vi att det 
som påverkar deras nyttjandegrad är dels att man tycker att den borgen föreningen lämnar är 
alldeles för liten, men också att man anser att kreditgarantin tar bort det ansvar från ägaren 
som knyter ihop denne med företaget. Här tror vi att information från Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening skulle kunna ändra bankernas uppfattning som de i dagsläget har. 
Undersökningen visar även att de inte nyttjar Övre Norrlands Kreditgarantiförening av den 
anledning att man inte tillför några pengar i finansieringen och istället bara kommer till nytta 
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när företaget gått i konkurs. Generellt är det en viss osäkerhet kring den borgen som Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening ställer då bankerna inte riktigt vet hur de ska värdera den i 
finansieringen. För liten kapitalbas som i sig påverkar storleken på borgensåtagandet är också 
en anledning till att en bank är negativt inställd till Övre Norrlands Kreditgarantiförening.  
 
Intervjuerna med bankerna visar inte på något entydigt svar på vad som påverkar 
nyttjandegraden av Övre Norrlands Kreditgarantiförening som en kreditgarant i 
finansieringsprocessen till ett småföretag. Resultatet i vår undersökning visar tydligt på att de 
banker man nått ut med sitt budskap till, är också de som använder sig mest av Övre 
Norrlands Kreditgarantiförening i dagsläget. Många banker menar på att man egentligen 
tycker föreningen skulle fungera bra som en part i finansieringen men då informationen 
brister glömmer man lätt bort dem, vilket tydligt visar på att det är mycket viktigt att 
föreningen gör en satsning på att nå ut med sitt budskap till bankerna. Vår undersökning visar 
även på att Övre Norrlands Kreditgarantiförening har svårt att nå ut till bankerna eftersom 
man är en ny aktör på marknaden då man endast varit verksam i drygt fyra år vilket gör att 
bankerna i första hand väljer en aktör man tidigare samarbetat med.  

6.3 Slutsats 
För att svara upp till syftet om Övre Norrlands Kreditgarantiförening kommer att bli en 
betydande aktör i finansieringsprocessen till småföretag ser vi att föreningen har mycket 
arbete framför sig för att nå dit. Det vi främst ser att man måste arbeta för är den så kallade 
återförsäkringen, detta för att utöka bankernas nyttjandegrad av Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening. För att detta ska vara möjligt är även en utökning av kapitalbasen ett 
måste då det idag är banker som anser att borgensåtagandet som Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening ställer inte är nog stor. Vi anser även att man genom utökad 
information mot främst de banker som idag är negativt inställda till föreningen, skulle kunna 
resultera till ett ökat användande av Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Undersökningen 
visar på att det svenska banksystemet försvårar möjligheterna för Övre Norrlands 
Kreditgarantiförening att bli en stor aktör då svenska banker kan låna ut pengar utan 
säkerheter till sista kronan, vilket inte är fallet i exempelvis Italien. Vi anser avslutningsvis att 
med hårt arbete har Övre Norrlands Kreditgarantiförening förutsättningar att bli en viktig 
aktör för norrländska småföretag. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att på djupet 
undersöka hur bankerna förhåller sig till Övre Norrlands Kreditgarantiförening och den 
borgen de ställer ut. En uppföljning av företag som erhållit en kreditgaranti tycker vi skulle 
vara intressant att undersöka. Då kan man exempelvis titta på hur företagen förhåller sig till 
tjänsten de erhållit.  
 
Ett annat förslag skulle vara att undersöka om Övre Norrlands Kreditgarantiförenings 
koncept, att stå utanför den paraplyorganisation som övriga svenska kreditgarantiföreningar är 
medlemmar i, varit mer framgångsrikt.  
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Bilaga A 
 
Intervjuguide banker 
 
Allmänna finansieringsfrågor 
 
Vilka är de viktigaste bedömningsgrunderna banken gör vid en finansiering av ett 
småföretag?  
 
Är det någon skillnad i bedömningen om det är en nyetablering? 
 
Vilken är den största anledningen till att ni inte beviljar ett banklån till småföretag? 
 
Vilka krav ställs på ägarna vid en finansiering av småföretag? 
 
Är det ofta brist på säkerheter i småföretag? 
 
Är det ofta banken ställer kvar på borgen/ägarinsats vid finansiering av småföretag?  
 
Hur ser banken på flera parter i finansieringen?  
 
Hur ser banken på skillnaden mellan kompletterande finansiär eller en extra borgensman?  
 
 
 Kreditgarantiförening 
 
Hur väl känner ni till kreditgarantiföreningens verksamhet? 
 
Enligt statistik används det mer i norrbotten och norra västerbotten. Spontant, vad tror du det 
beror på? 
 
Har banken tidigare samarbetat med kreditgarantiföreningar? 
 
Hur kom ni i kontakt med dem första gången? 
 
Hur påverkas er bedömning om ni får en kreditgaranti? 
 
Hur ser ni på kreditgarantiföreningen som säkerhet? 
 
När anser du att kreditgarantiföreningar har en viktig roll i finansieringslösningen? 
 
Vad är bra respektive dåligt med deras villkor? 
 
Vilken typ av kontakt och information känner ni behov av för att kunna arbeta med dem 
långsiktigt? 



Bilaga B 
 
Intervjuguide Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
 
 

 Hur startade Övre Norrlands Kreditgarantiförening? 
 
 

 På vilket sätt skiljer ni er mot övriga kreditgarantiföreningar i Sverige? 
 
 

 I vilken utsträckning samarbetar Övre Norrlands Kreditgarantiförening 
med banker idag? 

 
 

 Hur ser du på den borgen ni lämnar? 
 
 

 Vilka krav ställer ni på företagen vid ansökan av kreditgaranti? 
 
 

 Hur ser arbetet ut för stärka kapitalbasen? 
 
 

 Vad kan förbättras i era villkor för att attrahera bankerna till ett utökat 
samarbete? 

 
 

 Vad är viktigt för framtiden för Övre Norrlands Kreditgarantiförening? 
 


