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Titel: Bankernas kreditbedömningsprocess i skenet av finanskris och 
förändrade regler. 

 

Problem: Hur går bankernas kreditberedning till när en entreprenör vill starta upp 
en verksamhet eller utöka en redan befintlig, och hur inverkar 
förändringar inom lagstiftning och dagens finansiella oro på kredit-
givning till småföretagare.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess av 
småföretagares låneansökningar går till i skenet utav lagändringar och 
finanskris. Detta kan delas upp i ett antal konkreta frågeställningar: 
- Vilken information behöver banken vid bedömning av en propå av 
en småföretagare? 
- Vilken inverkan har de nyligen genomförda och föreslagna 
lagändringarna som berör småföretagande vid kreditbedömningen till 
småföretagande; införande av Basel 2, avskaffandet av revisions-
plikten, begränsning av kreditupplysning och förändring av företags-
inteckning. 
- Hur stor betydelse har den aktuella finansiella oron och lågkon-
junkturen för bankernas kreditgivning till småföretagare? 

 

Metod: Arbetet bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats och ett 
hermeneutiskt synsätt inom ramen för den gyllene medelvägen som har 
en växelverkan mellan teori och empiri. Studien bygger på åtta stycken 
respondentintervjuer av svenska banker.  

 

Slutsatser: När ett företag ska etablera sig eller befinner sig i en tidig expansions-
fas är den vanligaste finansieringskällan insats av eget kapital och 
krediter i form av banklån. Bankernas kreditgivning har ett begränsat 
risktagande varför det ofta kompletteras med lån hos ex Almi eller 
norrlandsfonden som tar en större risk. 
Bankernas kreditberedning innebär en helhetsbedömning av en före-
tagares ambitioner och innehåller en kvalitativ analys av affärsidé, 
marknadssituation, konjunkturläge, företagarens kompetens och per-
sonliga egenskaper. Det innehåller även en kvantitativ analys av 
prospektets finansiella förutsättningar. Kreditberedningens främsta syfte 
är att undersöka om prospektet har en god återbetalnings-förmåga att 
betala amorteringar och ränta på lånet. 
Kreditbesluten fattas av företagsrådgivare enligt tilldelad limit oftast i 
samråd med en kollega eller överordnad chef. I beslutssituationen är 
det stor osäkerhet om företaget kommer upp i kalkylerad lönsamhet 
varför krediter beviljas emot lämnande av säkerhet. Vid nyetablering är 
osäkerheten extra stor då företagaren inte kan lägga fram historisk 



fakta om lönsamhet, marknadsandelar och trend för företaget. 
Osäkerheten i beslutssituationen kan leda till att en gynnsam propå 
avslås i onödan eller att en tveksam blir beviljad på för svaga grunder. 
Det finns även farhågor om att beviljade krediter försämrar företagarens 
engagemang vilket leder till en negativ utveckling för företaget. Det 
hanteras genom att banken tar fram referensunderlag på företagarens 
personliga egenskaper, kompetens att leda företag och utför regel-
bundna uppföljningar av företagens lönsamhet. En misslyckad 
kreditberedning kan inverka på den anställdes yrkeskarriär. 

 

De svenska bankernas kreditberedning är nyanserad vid en jämförelse 
med forskningsresultat från Storbritannien och Tyskland. Troligen kan 
det bero på att den svenska bank- och finansmarknaden såg över sin 
verksamhet efter 1990-talets finanskris. 
För att underlätta företagandet i landet förändras regelverken till de små 
företagens förmån. Basel 2 har lett till att besluten grundas på en 
grundlig företagsanalys, framtida kassaflöden och återbetalnings-
förmåga till skillnad mot tidigare då lämnade säkerheter hade större 
betydelse. Revisionsplikten kommer att avskaffas för små företag, vilket 
förmodligen kommer att leda till att banker kräver en likvärdig 
granskning av ett företags verksamhet varför lagändringen främst 
kommer att gynna de företag som inte är i behov av krediter. 
Föreslagen lagändring om att ersätta företagsinteckning med före-
tagshypotek kommer förmodligen att leda till att det blir enklare för små 
företag att låna pengar. Kreditupplysningen är föreslagen att begränsas 
till belopp över 2500 kr men det är ovisst om det träder i kraft. Det är 
högst tänkbart att bank- och finansmarknaden kommer att få en 
europagemensam reglering pga. höstens omfattande finanskris men 
det är inte säkert att den svenska marknaden kommer att beröras 
särdeles mycket då de svenska regelverken ligger i utvecklingens 
framkant. 
Höstens finanskris hade sitt ursprung i en amerikansk bostadsreform då 
personer med låg kreditvärdighet fick möjlighet att köpa sig en egen 
bostad. Under en kortare period upphörde daglånehandeln nästan helt 
mellan bankerna och deras utlåning till företag minskade avsevärt 
liksom att kreditvillkoren stramades åt. Mina respondenters kreditvillkor 
förblev oförändrade men arbetar under en ökad försiktighet vid kredit-
beredningen. Det har lett till att företag har blivit nekade refinansiering.  
Den finansiella oron har orsakat att Sverige går in i en lågkonjunktur. 
Västernorrland har inte drabbats lika hårt som andra delar av Sverige 
men flera företag förväntas få försvagade kassaflöden vilket i sin tur 
leder till varsel och försämrad återbetalnings-förmåga. Detta medför att 
bankerna kommer att ha en mycket försiktig hållning vid kredit-
beredningen. 
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ORDFÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 
 
Almi  Förkortning som används av mig och representerar Almi 

Företagspartner AB. Almi drivs av regionala utvecklings-
bolag och bedriver rådgivning, utbildning och lånar ut kapital 
till nystartade rörelser. (Broomé, Elmér och Nylén 1998, sid 94) 

 
Bank En bank är ett kreditinstitut som lånar in och lånar ut pengar 

till allmänheten. De inlånade pengarna garanteras av staten. 
Bankernas verksamhet drivs enligt banklagen och är under 
tillsyn av Finansinspektionen som är ett statligt organ. (Broomé, 
Elmér och Nylén 1998, sid 94) 

 
Blancokredit Kredit som beviljas utan säkerhet. (Broomé, Elmér och Nylén 1998, 

sid 95) 
 
EMU Europeiska Monetära Unionen 
 
EU Europeiska Unionen 
 
Finansbolag Finansbolag är ett kreditinstitut som inte omfattas av bank-

lagen men vars verksamhet ligger under tillsyn av finans-
inspektionen för att de uppfyller vissa krav av storleken på 
eget kapital. Insättarnas medel garanteras inte av staten. 
(Broomé, Elmér och Nylén 1998, sid 95) 

 
Förvaltningsberättelse  Förvaltningsberättelsen ska komplettera informationen i 

årsredovisningen. Den ska innehålla uppgifter om viktiga 
förhållanden som inte framgår i resultat och balansräkningen 
ex verksamhetens inriktning, viktiga händelser under räken-
skapsåret ex om företaget gjort förvärv eller stora in-
vesteringar, framtidsutsikter, aktivitet inom forskning och 
utveckling och om det finns utländska filialer. (Thorell, 1999) 

 
Förvaltningsrevision Förvaltningsrevision ingår i årsredovisningen som en del i 

revisionsberättelsen. Den innebär en granskning av hur 
ledningen har skött förvaltningen av bolaget. De utförs av 
revisor som granskar viktiga dokument som protokoll för 
styrelse, periodbokslut och budget. (Thorell, 1999) 

Den undersöker om kraven enligt lagarna Aktiebolagslagen, 
bolagsordningen och årsredovisningslagen är uppfyllda. 
Viktiga frågor är om styrelse ledamot eller VD brutit mot 
årsredovisningslagen eller aktiebolagslagen vid förvaltning av 
bolagets medel och bokföring, på något annat sätt brutit emot 



dem och om de kan bli tvungna att betala skadestånd med 
något de begått eller försummat att göra. 
Undersökningen sker genom granskning av viktiga beslut, 
avtal och andra omständigheter i bolaget. Revisor ska an-
mäla misstanke om brott till åklagare. (FARs Revisionsbok 2002) 

 
Interbankmarknad  Bankernas interna marknad för valutor och räntebärande 

papper. (Bonniers ekonomiordbok, 2000, s 99)  
 
Kapitaltäckning  ”Kapitaltäckning är den del eget kapital som banker och 

värdepappersbolag enligt lag är skyldiga att ha som kapital-
bas (soliditet) med syfte att skydda spararna”. (Bonniers 
ekonomiordbok, 2000, s105)  

 
Limit Gräns för kreditgivning.  (Broomé, Elmér och Nylén 1998, sid 96) 
 
Norrlandsfonden Riktar sig mot norrländska verksamheter och lånar ut risk-

kapital. (Broomé, Elmér och Nylén 1998, sid 96) 
 
NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket. Riktar sig till små och 

medelstora företag som har en teknikbaserad verksamhet till 
vilka de kan erbjuda råd & stöd samt tillhandahålla bidrag, lån 
och garantier. (Broomé, Elmér och Nylén 1998, sid 96) 

 
Rating  Värderingsmodell utifrån ett regelverk som anger ett officiellt 

mått på ett företags betalningsförmåga. Banker och större 
företag får regelbundet sin rating prövad av olika erkända 
ratinginstitut. En låg rating betyder en högre räntekostnad för 
företaget. Rating kan också handla om ett företags eller ett 
lands kreditvärdighet. (Bonniers ekonomiordbok, 2000, s152)  

 
Ratinginstitut  Ratinginstitut arbetar med rating av företag eller nationer. 

(Bonniers ekonomiordbok, 2000, s152)  
 
Scoring Värderingsmodell med statistisk bas som används vid olika 

kreditbeslut. Modellen summerar all tillgänglig information om 
en privatperson eller ett företag och summerar det till score-
poäng som utgör ett mått på risken i åtagandet. Tillämpas av 
bland annat SEB och Swedbank. (Soliditet/Talentum fakta AB s 119) 

  
Stibor ränta  Stockholm Interbank Offered Rates. När banker lånar pengar 

av varandra på längre löptid än över en natt betalar de en 
ränta. Det finns sju olika löptider på dessa lån och dess ränta 
fastställs dagligen. (Ekonomernas uppslagsbok, 2006, s 462) 

 
Värdepapperisering  Finansieringsformer där skärskilda tillgångar avskiljs från ett 

företags övriga tillgångar och finansieras genom utgivning av 
värdepapper. (Bonniers ekonomiordbok, 2000, s 193)  

 
Insättningsgaranti  Ett av bankerna finansierat men av staten garanterat skydd 

för kundernas insättningar i banker och värdepappersbolag. 
Maximalt 250 000 kronor per kund och bank skyddas av in-
sättningsgarantin. (Bonniers ekonomiordbok, 2000, s 9)  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING…………………………………………………………………… 1 

1.1  Problembakgrund ……………………………………………………... 1 

1.2  Problemformulering……………………………………………………. 3 

1:3  Syfte…………………………………………………………………….. 3 
 
 
2 METOD……………………………………………………………………….. 4 

2.1  Vetenskapligt synsätt och vetenskaplig ansats…………..………… 4 

2.2   Den gyllene medelvägen …………………………………………….. 5 

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod ………………………………….. 5 

2.4  Teori …………………………………………………………………….. 6 

2.5    Empiri …………………………………………………….…………….. 6 

2.5.1 Urval……………………………………………………………. 6 

2.5.2 De empiriska iakttagelserna…………………………………. 7 

2.5.3  Analys av empiriska iakttagelser …………………………… 8 

2.6  Förförståelse ………………………………………………………..…. 9 

2.7  Sanningskriterier ……………………………………………..……….. 9 
 

 
3 TEORI……………………………………………………………….………… 11 

3.1  Agent teori ……………………………………………………………... 11 

3.1.1  Moral hazard och adverse selection………………………… 11 

3.2 Företagets kapital- och kreditbehov………………………………… 12 

3.3  Bankens kreditberedning …………………………………………….. 12 

3.3.1  Risker…………………………………………………………... 14 

3.3.2  Säkerheter…………………………………………………….. 15 

3.3.3 Rating…………………………………………………………... 15 

3.3.4  Limiter………………………………………………………….. 16 

3.3.5  Hantera svårigheter med informationsasymmetri…………. 16 

3.3.6  Revisionens betydelse för kreditgivning……………………. 17 

3.4  Kreditmarknadens villkor……………………………………………… 17 

3.4.1  Konjunktur, efterfrågan och stabiliseringspolitik…………… 18 

3.4.2  Finanskris……………………………………………………… 20 

3.5   Lagändringar och förslag på lagändringar …………………………. 20 

3.5.1  Basel 2……………………………………………………….… 20 

3.5.2  Företagshypotek  

  – en bättre säkerhet för lån till företag ……………………… 21 



3.5.3  Avskaffande av revisionsplikten för små företag…………... 21 

3.5.4  Begränsning av kreditupplysning……………………………. 22 

3.5.5  Regleringar av finansmarknaden……………………………. 22 
  
 
4 EMPIRI……………………………………………………………………….. 23 

4.1  Intervjuer……………………………………………………………….. 23 

4.1.1  Respondent 1………………………………………………….. 23 

4.1.2    Respondent 2…………………………………………………. 25 

4.1.3  Respondent 3…………………………………………………. 27 

4.1.4  Respondent 4…………………………………………………. 29 

4.1.5  Respondent 5………………………………………………….. 32 

4.1.6    Respondent 6………………………………………………….. 33 

4.1.7  Respondent 7………………………………………………….. 36 

4.1.8  Respondent 8………………………………………………….. 38 

4.2  Sammanställning av intervjuer……………………………………….. 41 

4.3  Händelseutveckling i omvärlden under finanskrisen och  

 begynnande lågkonjunktur……………………………………………. 45 

4.3.1  Finanskris………………………………………………………. 45 

4.3.2  Konjunkturen…………………………………………………... 46 
 
 

5 ANALYS……………………………………………………………………… . 48 

5.1  Bankernas kreditberedning ……………………………………...... 48 

5.2  Finanskris …………………………………………………………….. 52 

5:3  Lågkonjunktur ………………………………………………………… 54 
 
 
6 DISKUSSION……………………………………………………………….... 55 

6.1  Erfarenheter……………………………………………………………. 58 

6.2  Förslag på vidare forskning…………………………………………... 59 
 
 
7 KÄLLOR OCH LITTERATUR…………………………………………… … 60 
 
 
Bilaga 1  Informationsbrev till respondenter…………………………………. 64 

Bilaga 2  ALMI Företagspartner AB…………………………………………... 65 

Bilaga 3  Stiftelsen Norrlandsfonden………………………………………….. 66 

 
 



 1 

1 INLEDNING 
 
1.1 problembakgrund  
Det är vid utvecklandet av nya idéer och innovationer i de små företagen som den 
största dynamiken och förnyelsen sker i näringslivet. Detta är något som Nutek har 
tagit fasta på och i en jämförelse med andra länder har de funnit att Sverige har en 
lägre nivå av nystartade företag. Under en lång period har det varit vanligt att företag 
läggs ner och att industrier flyttar ut runt om i landet. På sikt kan detta leda till att 
svensk välfärd försämras. På senare år har det dock börjat ske en positiv utveckling 
med att andelen arbetstillfällen inom de små företagen har börjat öka. Det finns flera 
tänkbara orsaker till landets låga andel av entreprenöriella verksamheter. En av dem 
är att Sveriges ekonomi dominerats av ett antal stora företag i kombination med en 
stor offentlig sektor, detta kan ha lett till att en anställning varit en mera naturlig för-
sörjning än att vara egenföretagare. Regelverket för skatter och löner etc. har mer 
eller mindre anpassat sig efter de stora företagens behov medan de har haft en 
hämmande inverkan på småföretagen.  
 
För att underlätta de små företagens situation har det genomförts flera lagändringar 
och i dagsläget finns det nya lagändringar på gång för att underlätta de små 
företagens verksamhet att kunna finansiera sin verksamhet med lån. Det är något 
som Svenska bankföreningen skrivit om i sina nyhetsbrev.  
 
Även om samhällsklimatet och samhällets regelverk utvecklas på ett positivt sätt för 
småföretagare i nyetablerings- och tillväxtstadiet så är det svårt för dem att hitta en 
finansieringslösning. Enligt Landström (2000) är det viktigt att finansieringssystemet 
fungerar i alla faser hos ett företags utveckling men det är extra sårbart vid 
etableringsstadiet där osäkerheten är som störst dessutom ger inte en sådan 
investering någon återbäring på kort sikt. Oftast möter de små företagen en annan 
typ av finansieringsproblem än mera etablerade företag. Orsaken till det är att dessa 
företag inte kan erbjuda den finansiella informationen som kapitalmarknaden behöver 
vid kreditgivning utan oftast har de bara ett koncept med en bra tillväxtmöjlighet som 
grund vid ansökningstillfället. För en investerare är det ofta intressanta projekt för de 
kan skapa stora förmögenheter om satsningen faller väl ut men problemet är att de 
oftast kräver en hög andel främmande kapital i sitt uppbyggnadsskede. Andra 
orsaker är att det är höga transaktionskostnader vid kreditgivning till små företag och 
att företagarens egna drivkrafter vid sidan av de ekonomiska har stor inverkan på 
företagets utveckling.  
 
I augusti månad 2008 intervjuades 800 stycken nyföretagare om hur deras 
företagsstart finansierades på initiativet av Almi företagspartner AB. De fann att 82 % 
av dem finansierades med eget kapital och 25 % med lånade medel. Var femte 
upplevde att det var svårt att ordna finansiering och det var vanligt att de fick söka 
upp flera kreditgivare. Av låntagarna lånade nio av tio i en bank och resterande av 
Almi företagspartner AB. Eftersom en så hög andel småföretagare lånar av banker 
har jag begränsat mina studier till dem som finansieringsinstitut. 
 
När en företagare ansöker om krediter hos en bank arbetar bankens tjänstemän 
enligt vissa förutbestämda rutiner som kallas för kreditberedning. Inom ramen för den 
görs det en bedömning om företags förutsättningar att betala tillbaka ett lån baserat 
företagsidé, marknadsandelar och finansiella faktorer. Agentteorin är en teoretisk 
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modell som diskuterar informationsasymmetri mellan entreprenören och externa 
finansiärer som kan förklara de små företagens svårigheter att finansiera sina 
innovativa idéer. Teorin belyser situationer när finansiärer och företagare har olika 
riskbenägenhet och målsättningar. 
 
Deakins och Hussain (1994) har redogjort för forskning i Storbritannien och Tyskland 
om småföretagarnas villkor på kreditmarknaden. I Storbritannien ansågs kredit-
analyserna vara mycket svaga och faran för asymmetriproblem var mycket stor. 
Verksamheten var inte organiserad med specialistkompetenser inom olika områden 
och kreditberedningen hade en kapitalbaserad tyngdpunkt och baserades främst på 
olika nyckeltal och lönsamhetsprognoser. Tjänstemännen fick i väldigt stor ut-
sträckning lita till sin egen erfarenhet av tidigare kreditbeslut. Majoriteten av dem 
hade en kortsiktig framförhållning där beslutet enbart baserades på kassaflödes-
analyser och det var vanligt att företagarens lön inte var inberäknade. Trots flera 
försök att använda mallar för att få en enhetlig kreditberedning så var de sju 
viktigaste kriterierna vid kreditgivning entreprenörens erfarenhet av branschen, 
kalkylerad, lönsamhet, existerande lönsamhet, självfinansiering, återbetalnings-
förmåga, andel upplånat kapital i förhållande till eget kapital och tillit till befintlig kund 
i banken. Dessa erfarenheter kan bero på tjänstemännens utbildning, arbetserfaren-
heter och på vilket geografiskt område de arbetade inom. Endast 7 % av tjänste-
männen hade erfarenhet av branschen och det var mycket ovanligt att de kon-
fererade med en utomstående specialist vid beslutsfattandet.  All kreditgivning 
skedde emot personlig borgen men det visade sig att alltför effektiva säkerheter hade 
en tendens till att kreditberedningen blev mindre noga utförd 
 
I Tyskland utförde man uppföljande forskning och det visade sig att deras kredit-
institut utförde kvalificerade analyser av entreprenörens personliga egenskaper och 
förmåga att leda företag. Dessutom hade de en medveten strategi att etablera en 
nära relation till kunden, något som kallas för en ansökningsinriktad tyngdpunkt. Det 
var svårare för en entreprenör att få kredit i Tyskland men det kompenserades av att 
deras kreditberedning hade högre kvalité och medverkade till ökande marknads-
möjligheter för banken. Den personliga affärsrelationen gav banken möjlighet att 
sälja lönsamma tilläggstjänster som försäkringar, konsultering och juridisk service. 
Denna strategi blev en bra grund för bankens egen marknadsandel på kredit-
marknaden och framtida lönsamhet. (Ibid.) 
 
Under år 2007 började en amerikansk bolånekris att torna upp sig och den orsakade 
en finansiell turbulens på de internationella kreditmarknaderna som nådde sin 
kulmen under sensommaren och hösten 2008. Enligt Riksbankens pressmed-
delanden har det för Sveriges del lett till att bankernas finansieringskostnader ökat 
som i sin tur orsakat att företag som varit i behov av krediter fått en högre kreditränta. 
När det gäller de små företagen har de fått det mycket svårt att få banklån. 
Riskkapitalbolagen satsar inte lika mycket i entreprenöriella verksamheter som 
tidigare enligt Nutek entreprenörskap och enligt tidsskriften Entreprenör nr 8 2008 är 
en annan svår faktor att de flesta bankerna har centraliserats. Det leder till att små 
företag blir mycket anonyma när deras ansökningar handläggs. 
 
Av den anledningen vill jag studera och undersöka de små företagens finansierings 
situation och belysa den med hjälp av agentteorin.  
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1.2 Problemformulering 
Hur går bankernas kreditberedning till när en entreprenör vill starta upp en 
verksamhet eller utöka en redan befintlig, och hur inverkar förändringar inom 
lagstiftning och dagens finansiella oro på kreditgivning till småföretagare.  
 
1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess av småföretagares 
låneansökningar går till i skenet utav lagändringar och finanskris. Detta kan delas 
upp i ett antal konkreta frågeställningar: 
– Vilken information behöver banken vid bedömning av en propå av en 

småföretagare? 
– Vilken inverkan har de nyligen genomförda och föreslagna lagändringarna som 

berör småföretagande vid kreditbedömningen till småföretagande; införande av 
Basel 2, avskaffandet av revisionsplikten, begränsning av kreditupplysning och 
förändring av företagsinteckning. 

– Hur stor betydelse har den aktuella finansiella oron och lågkonjunkturen för 
bankernas kreditgivning till småföretagare? 
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2 METOD 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt och vetenskaplig ansats 
Enligt Weidersheim (1991) är positivismen är ett känt synsätt inom forskningen sedan 
1700-talet. I huvuddrag går den ut på strikta experiment utifrån matematiska och 
statistiska metoder. Forskningsresultatet mynnar ut i logiska resonemang och fakta. I 
modernare tid har det blivit ett paradigmskifte och hermeneutisk och kritisk teori har 
vuxit fram.  
 
Johansson Lindfors (1993) redogör för att det finns en stor skillnad mellan 
positivismen och hermeneutiken som beror på hur de förhåller sig till världen. Inom 
positivismen försöker man avbilda världen medan man inom hermeneutiken försöker 
tolka den. Denna skillnad orsakar att det blir olika förhållningssätt mellan 
undersökaren och det som ska undersökas. Inom positivismen anser man att 
forskningen kan bli fri från forskarens värderingar om arbetet är professionellt. Medan 
man inom hermeneutiken tror att det inte är möjligt att uppnå och att det kan vara en 
onödig ansats. I och med det blir sanningskriterierna reliabilitet och validitet inte 
relevanta vid en bedömning av forskningen. I stället försöker de komma fram till en 
sann teori i den bemärkelsen att tolkningen kan accepteras av både den som under-
söker och den som blir undersökt. En annan skiljelinje är att positivismen studerar 
delar av en helhet medan hermeneutiken försöker förstå en företeelse i ett större 
sammanhang. Vidare försöker positivismen förklara en företeelse medan 
hermeneutiken försöker förstå den. Vanligtvis begränsas dessa studier till ett mindre 
antal framför allt av praktiska skäl och kan därför inte generaliseras till andra 
sammanhang. I och med det kan värdet av forskningsresultaten ifrågasättas. I stället 
kan man se forskningsresultatet som användbart för sin egen verklighet så att den 
blir mera nyanserad och få ett vidare perspektiv. (Johansson Lindfors 1993) 
Weidersheim (1991) hävdar vidare att det hermeneutiska synsättet inte räcker till 
ibland pga. att det finns okända och omedvetna processer som har stark inverkan på 
en situation. I ett sådant läge kan forskare använda en kritisk metod där de blir både 
deltagare och åskådare och där de söker objektiva och subjektiva förklaringar. 
(Weidersheim 1991 kap 8) 
 
För att forskaren ska kunna närma sig den empiriska verkligheten måste den välja ett 
angreppssätt. Enligt Johansson och Lindfors (1993) är forskarens kunskapssyn 
avgörande vid detta val. Vanliga angreppssätt är induktion och deduktion. Induktion 
innebär att forskaren använder sig av breda studier där arbetet går från empiri till 
teori varför det förknippas med en hermeneutisk kunskapssyn och arbetsprocessen 
kallas för teorigenerering. Forskaren fördjupar sin förståelse genom tolkningar och 
omtolkningar samtidigt som de sätts i ett större perspektiv. Det innebär att arbetet 
skapar verktyg som beskriver verkligheten. Vid deduktion använder sig forskaren av 
fallstudier där arbetet går från teori till empiri. Teorin som ger en bild av hur 
verkligheten är och mätmetoderna är förutbestämda varför de förknippas med en 
positivistisk kunskapssyn. (Johansson Lindfors 1993) 
 
I en sådan här situation är det vanligt att studenter och även mera rutinerade forskare 
blir mycket ambivalenta i sina ställningstaganden och det gäller även mig. Jag vill 
faktiskt använda en kombination av en hermeneutisk kunskapssyn och ett deduktivt 
angreppssätt som tyvärr är oförenliga med varandra. Inför uppsatsarbetet kretsade 
min nyfikenhet kring de små företagens förutsättningar att låna pengar vid 
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nyetablering och i deras tidiga tillväxtskeden. Eftersom banker är den vanligaste 
finansieringskällan blev det naturligt att begränsa sig till att studera bankernas 
kreditberedningsprocess och valde representanter för de fyra stora bankkoncernerna 
i Sverige. För att få en bra uppfattning om entreprenörers förutsättningar att låna 
kapital hos en bank och få det belyst i ett större sammanhang valde jag att under-
söka; 

– Bankernas arbete med kreditberedning 
– bankernas informationsbehov vid kreditberedning vid nyetablering av företag 
 

Under hösten kom en stark finansiell oro inom världens bank- och finansmarknader 
samtidigt som en rad lagändringar har varit aktuella och diskuterats av svenska bank-
föreningen. Detta gjorde att jag ville undersöka; 

– hur aktuella lagändringar inverkar på kreditberedningen 
– hur finansoro och lågkonjunktur inverkar på kreditberedningen. 

 
Eftersom mitt huvudsakliga syfte är att få en kunskap och förståelse av mitt intresse-
område blev det naturligt med ett hermeneutiskt synsätt. Då jag inför arbetet hade jag 
väldigt lite förkunskaper om bankers kreditberedning och entreprenörers förut-
sättningar att låna kapital i bank upplever jag att en deduktiv ansats i min 
undersökning skulle vara självklar. 
 
2.2 Den gyllene medelvägen 
Som tur är finns det en lösning på dilemmat som kallas för den gyllene medelvägen 
som har en växelverkan mellan teori och empiri. Det är något som Johansson 
Lindfors (1993) redogör för i sin bok. Den har sin utgångspunkt i att det sällan finns 
ideala situationer i verkligheten som är passande för mera renodlade angreppssätt. 
Detta angreppssätt har kommit att bli mycket frekvent i vetenskapliga arbeten. Vid en 
hermeneutisk kunskapssyn innebär det att forskaren går från teorin till empirin för att 
sedan återgå till teorin. Orsaken till det är att det så gott som aldrig är möjligt för en 
forskare att starta med en forskning utan teoretiska förkunskaper. Det empiriska 
arbetet kompletterar därefter det befintliga materialet varvid teorin omformuleras. 
Däremot finns det ingen medelväg vid sanningskriterierna. (Johansson Lindfors 1993) 
 
2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 
Holme och Solvang (1997) redogör hur en vetenskaplig undersökningsmetod 
används för att undersöka ett problem och för att på bästa sätt kunna nå ett bra 
resultat i ett forskningsarbete. Vanliga utgångspunkter är kvalitativa respektive 
kvantitativa undersökningsmetoder och valet mellan dessa beror på vilken art av 
information som man arbetar med. I den kvalitativa metoden strävar man efter att få 
en övergripande förståelse över det sammanhang som det studerade delområdet 
finner sig i varför den är vanligt förekommande vid en hermeneutisk kunskapssyn. 
När det gäller den kvantitativa metoden så är den mera strukturerad. Forskaren utför 
strukturerade analyser och jämförelser för att undersöka om arbetets resultat kan 
användas till generaliseringar av närbesläktade områden. Detta innebär att denna 
metod är mera distanserad till informationskällan. (Holme, Solvang 1997 kap 1) 
 
Den kvalitativa metoden tilltalar mig mycket för den ger möjlighet till undersökande 
samtal på ett generellt plan med möjlighet till spontana följdfrågor.  
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2.4 Teori 
Enligt Johansson Lindfors (1993) präglas det fortsatta arbetet i stort av vilket 
angreppssätt som forskaren har valt. Inom hermeneutiken är vissa forskare oense 
om teorier över huvudtaget ska tillämpas. När en forskare använder sig av teorier är 
det viktigt att de väljer teorierna på ett kritiskt sätt. Det arbetet har två faser 
bestående av teorisökning och teorianvändning. Teorisökningen handlar om att välja 
teori. Ibland kan en problemformulering täcka flera kompetensområden och det ska 
inte behöva orsaka att problemet ska bli för hårt avgränsat. Ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt är mycket vanligt inom samhällsvetenskapen. Inom samhälls-
vetenskapen står människan i centrum varför det kan bli fel att sätta upp 
ämnesgränser i ett vetenskapligt arbete. När det gäller urvalet av teorin bör det ske 
ett systematiskt urval av teori bland relevanta källor och andra verk. När en viss 
mättnad uppstår bör forskaren avbryta litteratursökningen. (Johansson Lindfors 1993)  
 
För att kunna besvara mina frågeställningar om hur bankens kreditberedning går till 
och vilken information banker behöver vid kreditbedömning till småföretagande 
studerade jag teorier kring kreditgivningsprocessen, finansiering och kalkylering. För 
att kunna besvara min frågeställning och vilken inverkan de nyligen genomförda och 
föreslagna lagändringarna har på kreditbedömningen har jag läst in mig på 
genomförda och planerade lagändringar främst via Svenska bankföreningens 
hemsida som har länkar till EU-nytt och banklagsnytt. Jag har även läst dokument på 
Justitiedepartementets hemsida. För att kunna besvara min frågeställning om hur 
den aktuella finansiella oron och lågkonjunkturen inverkar på bankernas kreditgivning 
till småföretagare har jag läst in mig på teorier inom makroekonomi som tillhör 
området nationalekonomi varför detta arbete har en ingrediens av tvärvetenskap-
lighet.  
 
Vid urvalet av teorin började jag med att titta på tidigare gjorda kandidatuppsatser 
som avhandlat bankväsendet och kredithanteringsprocessen för att få kreativa 
uppslag på litteratur i deras referenslistor. Uppsatserna rekvirerades genom sökning i 
databaserna DIVA respektive Libris som används av de flesta högskolor i Sverige. 
Jag använde mig av sökordet kredit*. Dessutom har jag sökt litteratur vid Umeås 
Universitetsbibliotek med sökord kredit* samt tidigare kurslitteratur inom civilekonom-
utbildningen. 
 
2.5 Empiri 
När det gäller det empiriska arbetet har jag främst utgått från Johansson Lindfors 
(1993). Forskaren kan använda sig av både primära och sekundära källor. En primär 
källa betyder att forskaren bygger upp en empirisk grund och en sekundär källa 
innebär att forskaren bygger upp resonemang kring andras erfarenheter. För övrigt 
bör forskaren hålla sig till så färska forskningsrön som möjligt. (Johansson Lindfors 1993) 
 
2.5.1 Urval 
I det här arbetet har jag använt mig av en urvalsmetod av respondenter som kallas 
för riktat urval. Den metoden är vanlig vid teorigenerering och kan användas inom 
både positivismen och hermeneutiken. Urvalsmetoden innebär att studieobjekten 
väljs utifrån teoretisk avsikt och relevans där varje enhet som berör av problemet kan 
väljas. Det aktiva valet av informationsenheterna styrs utifrån den syn som finns kring 
den teori som genereras och de väljs ut parallellt under arbetsprocessen. Det betyder 
att metoden möjliggör en stor flexibilitet med en ständig anpassning av arbetet där 
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det städiga lärandet står i fokus. Urvalet handlar även om att välja typ av 
respondenter. Det är vanligt att forskaren väljer de som är villiga att samarbeta, de 
som forskaren är bekant med sedan tidigare och som forskaren känner sig bekväm 
med. De studerade enheterna behöver inte vara många till antalet men däremot kan 
ett större antal leda till att teorimaterialet utvidgas. (Ibid.) 
 
Enligt Svenska bankföreningens material ”Banker i Sverige” fanns det år 2006 totalt 
sett 126 olika banker i Sverige. I det här arbetet har jag riktat mig till representanter 
för Svenska bankaktiebolag där de fyra största bankerna Handelsbanken, Nordea, 
SEB och Swedbank ingår som tillsammans står för 75 % av den totala inlåningen 
från Sveriges allmänhet. Dessutom har jag vänt mig till en privat sparbank.  
 
Handelsbanken hade en balansomslutning på 1790 Mkr och ett rörelseresultat om 
17,2 Mkr, utöver sina svenska kontor har de verksamhet i övriga norden. I koncernen 
ingår bostadsinstitutet Stadshypotek, fondförvaltning, finansbolag och livförsäkring. 
SPP Livförsäkring ingår i koncernen sedan 2004.  
Nordea är nordens största finansiella företag och hade en balansomslutning på 3136 
Mkr och ett rörelseresultat på 35,3 Mkr. Koncernen har banker i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark. I Sverige har de finansbolag, fondförvaltning och bolåne-
verksamhet och äger girobetalningssystemet Plusgirot.  
SEB härrör från den Skandinaviska Enskilda Banken och hade en balansomslutning 
på 1934 Mkr och ett rörelseresultat på 16,6 Mkr. Koncernen består av fond-
förvaltning, livförsäkring, bostadslån och verksamhet inom finansieringsbolags-
verksamhet utöver sin traditionella verksamhet. De har en betydande verksamhet i 
Tyskland och har en stark inriktning mot aktie- och valutahandel och internationella 
betalningar.  
Swedbank hade en balansomslutning om 1353 Mkr och ett rörelseresultat på 14,3 
Mkr. Förutom sina kontor i Sverige har de ett nära samarbete med fristående 
sparbanker och delägda banker som tillhör sparbanksrörelsen. I de baltiska staterna 
har de en dotterbank (Hansabank). Inom koncernen ingår även fondförvaltare-
företaget Robur och bostadsinstitutet Swedbank Hypotek. (Ibid.) 

Den privata sparbanken etablerades år 1900 och är en självständig sparbank med en 
verksamhet mot företag och privatpersoner i den egna kommunen. Bankens vinst 
återinvesteras för det egna verksamhetsområdets och bankens bästa. Bankens 
huvudmanna kår väljs av den egna kommunens fullmäktige och huvudmännen själva 
och dess styrelse väljs ut av huvudmännen. År 2006 hade banken en 
balansomslutning om 780 455 tkr och ett rörelseresultat på 10 856 tkr. 
 
I arbetet ville jag få ett norrländskt perspektiv varför intervjuerna har skett i 
Västernorrlands län. Respondenterna har kompletterat varandra väl utifrån 
tjänstgöringsår, befattning och arbetserfarenhet liksom koncerntillhörighet. Totalt sett 
blev det åtta stycken respondenter och jag upplevde att deras informationsmaterial 
räckte för att få en heltäckande bild av bankernas kreditgivning och få mina 
problemformuleringar besvarade.  
 
2.5.2 De empiriska iakttagelserna 
I arbetet för att samla in data har jag utgått från Johansson Lindfors (1993) teori om 
öppna intervjuer som är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna vid teori-
generering. Deras popularitet kan bero på att de är både tids- och kostnadsbe-
sparande. Detta är något som påminner om respondentintervju som Holme och 
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Solvang (1997) beskriver i sin bok.  
I en öppen intervju får språket mycket stor betydelse och informatören får en stor 
frihet att uttrycka sig. Forskaren ska förhålla sig neutral och lyssna så att hans 
styrning över samtalet blir så liten som möjligt. Ett aktivt lyssnande skapar förtroende 
och för dialogen framåt. Många gånger går forskaren rakt på sak under samtalets 
gång. De empiriska iakttagelserna kan göras skriftligt eller spelas in på band. Band-
upptagningar rekommenderas då det kan vara svårt att föra perfekta anteckningar. 
Däremot kan undantag från bandupptagningar göras. En orsak till det kan vara att 
bandupptagningen kan upplevas som en otrygghetsfaktor. Svårigheten med metoden 
är att få en bra validitet i data för det kan vara svårt för forskaren att lyckas få fram 
väsentliga meningsstrukturer. De viktigaste målsättningarna med den här metoden är 
att forskaren ska bygga upp ett gott förtroende med respondenten så att 
meningsfriläggandet blir gott under intervjun.  
 
Eftersom jag vill ta del av yrkesverksammas erfarenheter och hade frågor om hur en 
förändrad lagstiftning och den finansiella oron inverkar på bankernas kreditberedning 
bedömde jag att denna metod skulle kunna passa väldigt bra.  
 
Mitt empiriska arbete består av intervjuer som omfattar samtliga frågeställningar men 
de kompletteras av information om samhällets ekonomiska utveckling. Den infor-
mationen är främst hämtad ifrån Dagens Industri, nyhetsbrev och pressmeddelanden 
från Svenska bankföreningen och Justitiedepartementet. Den uppdelningen har blivit 
gjord för att kunna belysa frågorna om hur den finansiella oron och lågkonjunkturen 
inverkar på kreditgivning till små företag. Inhämtandet av information pågick tiden 1 
november fram till 15 december, 2008.  
 
Intervjuerna skedde under veckorna 47, 48, 49 och 51. De föregicks av att jag 
mejlade mina frågor i förväg så att respondenterna skulle få en uppfattning om 
intervjuns huvudområde och därmed få en bra förberedelse. Frågeställningar fick ett 
positivt bemötande även om det visade sig att bankerna befann sig mitt uppe i en 
turbulent period med mycket oroliga privatpersoner och företagskunder pga. av den 
finansiella krisen. Mina källor är anonyma i det här arbetet och är enbart kända för 
min handledare och mina opponenter inför examinationssituationen. 
 
I så stor utsträckning som möjligt har jag gjort besöksintervjuer. Fem stycken 
intervjuer utfördes genom att jag besökte bankkontoret och fick ett enskilt samtal med 
respondenten i ett avskiljt samtalsrum. Tre stycken genomfördes via telefonsamtal på 
en uppbokad tid. Under samtalet fanns mitt intervjuformulär till hands och jag 
antecknade efter bästa förmåga under samtalet för att sedan i direkt anslutning till det 
göra en fullständig redogörelse över samtalet i min dator för att viktiga detaljer inte 
skulle falla i glömska. Orsaken till att jag inte spelade in intervjun var för att undvika 
en otrygghetsfaktor för mina respondenter. Jag har försökt uppväga det genom att 
jag mejlade tillbaka slutresultatet av intervjuerna för att ge dem möjlighet att korrigera 
innehållet. 
 
2.5.3 Analys av empiriska iakttagelser 
När det gäller analys av de empiriska iakttagelserna redogör Johansson Lindfors 
(1993) för en substantiv och en teoretisk kodning. I den substantiva kodningen 
konceptualiseras de empiriska erfarenheterna i ett område och i den teoretiska 
kodningen avses hur de substantiva koderna kan integreras i en teori. Det empiriska 
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materialet hämtas vanligtvis ur en region eller en grupp av individer. Observationerna 
bör renskrivas löpande och helst av forskaren själv. I detta arbete ska det sunda 
förnuftet råda varför det inte alltid behöver vara exakt. Datasammanfattningen utgörs 
av jämförelser av incidenter inom ramen för olika kategorier. Därmed växer data 
materialet fram av sig själv som en rekonstruktion av de strukturer som analyseras. I 
slutet av arbetet är det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien 
avgörande för hur de olika temana sorteras. Teoriutvecklingen byggs upp av de 
samlade empiriska iakttagelser som kompletterar varandra fram till dess att en viss 
nivå av mättnad uppstår. Den har dock inte växt fram utav sig själv utan den har 
påverkat av forskarens föreställningsram.  
 
Jag har tolkat mitt arbetsmaterial som att verksamheterna är mycket likvärdiga och 
att den varierande graden av information från respektive respondent har jag använt 
som kompletterande uppgifter i mitt arbetsmaterial. Utifrån det har jag format fram ett 
slutresultat som ger en helhetsbild över de frågor som jag har forskat kring. 
 
2.6 Förförståelse 
Eftersom jag läser på civilekonomprogrammet har det inom ramen för utbildningen 
förekommit litteratur och undervisning om småföretagare och olika sätt att finansiera 
företag liksom analys av företags finansiella ställning. När det gäller banker och 
deras verksamhet är min erfarenhet begränsad till deras kassaservice och privat råd-
givning. Därför hade jag väldigt lite kunskap om bankernas arbete vid kreditgivning 
av företag. 
 
2.7 Sanningskriterier 
Enligt Johansson Lindfors (1993) används inte reliabilitet och validitet vid 
teorigenerering eftersom samma studie aldrig kan upprepas. Måluppfyllelsen i denna 
form av arbete är om studien ger en god trovärdighet. Allmänna kriterier är giltighet, 
intersubjektivitet, praktisk användbarhet och systematik vid datainsamling och analys.  
Giltighet innebär att tillräckligt mycket data samlats in så att teorin täcker tillräckligt 
mycket egenskaper inom det studerade området. Ett viktigt kriterie är den teoretiska 
mättnaden och om rekonstruktionerna av det studerade området är krediterbara. 
Intersubjektivitet anger om tolkningarna accepteras av individerna som omfattas av 
studien och andra bedömare exempelvis forskare eller praktiker. I detta fall är det 
viktigt att forskningens resultat kommer till allmän kännedom för att insyn och 
bedömning av gjorda tolkningar genom hela arbetsprocessen. Teorins praktiska 
användbarhet är att teorin ska fungera och tillämpas. När det gäller systematik vid 
datainsamling och tolkning handlar frågan om trovärdighet främst om metoderna 
leder till att tillräckligt mycket kvalitéer upptäckts. Här är intervjuernas genomförande 
och intervjuarens flexibilitet mycket centralt. Överförbarhet avser om teorin är 
användbar och om den har en god sanningshalt. Den teoretiska slutprodukten kan 
ses som ett synsätt som kan vara överförbart i olika situationer så att förståelsen för 
den verkligheten utvidgas.  
 
Mina primära källor är mina respondenter som jag har intervjuat. Informationen som 
jag har fått ifrån dem bedömer jag vara mycket tillförlitlig då de är yrkesverksamma 
inom kreditgivning. Däremot kan intervjusituationen ha medfört vissa svagheter där 
faktorer som antalet intervjuer, antal år i yrket och den vardagliga slumpfaktorn som 
kan ha spelat in. Jag har även använd mig av olika myndigheters hemsidor där det 
har funnits mycket bra material. Exempel på det är Almi Företagspartner AB, 
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Justitiedepartementet, Svenska bankföreningen och Norrlandsfonden. 
Mina sekundärkällor är i huvudsak facklitteratur som jag har bedömt som mycket 
pålitliga. Jag har även använd mig av två vetenskapliga artiklar och dem anser jag 
som mycket pålitliga då den typen av material genomgår en mycket gedigen 
granskning innan de godkänns. När det gäller källan Dagens Industri är det inte en 
källa som rekommenderas vid ett vetenskapligt arbete varför innehållet måste tas 
med en nypa salt för det finns en formell risk för osaklighet i artiklarnas innehåll. 
Däremot ger de en överskådlighet över händelseutveckling under hösten. De övriga 
källorna har en bättre tillförlitlighet.  
 
När det gäller giltighet har jag använt mig den mängd antal intervjuer som jag har 
behövt för att få en heltäckande bild av mitt studerande område. Jag har använd mig 
av en stor mängd teoretisk litteratur och andra verk varför jag kan tycka att den 
teoretiska mättnaden är representativ. Samtliga respondenter har fått ta del av 
sammanställningen av sitt samtal med mig och fått möjlighet att korrigera innehållet 
varför det har en god överensstämmelse av verksamheten, dessutom har detta 
arbete genomgått en granskningsprocess inom ramen för Umeå Universitet. 
Dessutom publiceras detta material på Internet varför intersubjektiviteten bör vara 
god. Jag har märkt att andra studenters forskning inom liknande område kommit fram 
till liknande resultat varför det är högst tänkbart att mitt arbete är överförbart och 
relevant till andra situationer. Däremot finns det brister i mitt arbete som medför en 
lägre validitet och det är att jag inte spelade in mina intervjuer och använt mig av 
källan Dagens Industri. Tidningarna i sin helhet finns mikrofilmade vid Umeå 
Universitetsbibliotek varför artiklarna är tillgängliga för läsning i ett framtida perspektiv 
om detta skulle vara av intresse för den som läser detta material. 
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3 TEORI 
 
3.1 Agent teori 
Enligt Eisenhardt (1989) är Agent teori en teori som belyser problem som dyker upp 
när samarbetande parter har olika mål och arbetsfördelning. Den avhandlar främst 
förhållanden inom ramen för en agentur, där en part (principalen) delegerar arbete till 
en annan part (agenten) som utför arbetet. Agentteorin försöker beskriva den 
relationen genom att använda en metafor i form av ett kontrakt. 
 
Inom en agentur kan två problemsituationer uppstå. Den första problembilden be-
skriver att principalen och agenten har olika målsättningar med verksamheten och 
den andra problembilden beskriver att det blir både svårt och dyrt för principalen att 
kontrollera agentens arbete. Dels kan han inte se om agenten uppfört sig korrekt och 
dels om agenten har en annan attityd i förhållanden till risk. Principalen och agenten 
kan företag olika handlingar beroende på att de har olika riskpreferenser. (Ibid.) 
 
Det centrala inom teorin är att formulera det för verksamheten mest effektiva kon-
traktet som reglerar relationen mellan agenten och principalen. Teorin bygger på 
specifika antaganden om att; 
– människan som sådan har ett egenintresse, är rationellt lagda och riskaverta 
– inom en organisation finns det målkonflikter mellan dess medlemmar 
– information är en handelsvara och kan införskaffas vid behov. (Ibid.) 
 
Modellen kan beskrivas i form av olika fall. Det första fallet avser en situation med 
komplett information där principalen har kännedom om vad agenten har utfört givet 
att principalen köper agentens arbete. Det optimala är att kontraktet baseras på 
agentens utförda arbete. Detta innebär att risken får en större tyngdpunkt hos 
agenten som är mera riskavert än principalen. Det andra fallet är en situation när det 
saknas komplett information och där en av parterna får fördelar av denna obalans. 
Detta kallas för informationsasymmetri. I detta exempel innebär det att principalen 
inte med exakthet vet vad agenten har utfört för arbete, givet agentens egenintresse 
kan det vara ovisst om hur mycket agenten har utfört presterat enligt överens-
kommelsen. Det är svårt att mäta en anställds arbetsprestation.  
 
Agentproblemet ger sig till känna i situationer där parterna har olika mål och 
principalen inte kan avgöra om agenten har utfört arbetet på ett lämpligt sätt. Det 
finns två olika typer av agentproblem. (Ibid.) 
 
3.1.1 Moral hazard och adverse selection 
Moral hazard fokuserar på bristen av ansträngning hos agenten. I detta fall anses 
agenten smita ifrån sitt arbete och lägger inte all ansträngningen till den överens-
komna nivån. Adverse selection fokuserar på att det är svårt att fastställa agentens 
förmåga. I en anställningssituation kan agenten yrka på att ha vissa kunskaper eller 
egenskaper som principalen inte kan verifiera vid den tidpunkten. (Ibid.) 
 
Detta kan principalen åtgärda med hjälp av olika informationssystem som exempelvis 
budgetsystem, olika procedurer för rapportering och inrätta arbetsledning för att få till 
en situation med komplett information. Principalen kan även välja att agentens 
anställningskontrakt baseras på utfört arbete. Denna kontraktsform uppmuntrar 
agenten till att uppnå prestationsresultat till en nivå som motsvara principalens 
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preferenser. Detta sker dock till priset av att risken får större tyngdpunkt hos agenten. 
(Ibid.) Enligt Sundgren, Nilsson, Nilsson (2007) är vanliga mått är produktivitet, kvalitet 
och kundtillfredsställelse. Ibland kan anställda motiveras av karriärmöjligheter liksom 
rädsla för att förlora arbetet som är dess motsats. Scott (1995) skriver om att 
anställningskontrakt för personer i ett företags styrelse är ofta baserade på bonus av 
företagets nettoinkomst.  
 
Enligt Eisenhardt (1989) utgörs själva kärnan i agentteorin av en kompromiss mellan 
kostnaden för att mäta agentens beteende och kostnaden för att mäta utfallet av 
uträttat arbete. I situationer där agenten är mindre riskavert eller principalen är mera 
riskavert, blir det mera fördelaktigt att flytta risken till agenten genom provisions-
baserade kontrakt.  
 
I det här arbetet blir agentteorin aktuell framförallt mellan företagare/aktieägare och 
banken som är finansiär. Vidare mellan bankens ledning och dess personal som 
arbetar med kreditberedning. När det gäller etablerade och större företag kan 
agentteorin bli aktuell mellan aktieägare och den företagsledning som blir anställd för 
att leda företaget. Det blir dock inte aktuellt i detta arbete med anledning av min 
begränsning till små företag och nyetablering av sådana. 
 
3.2 Företagets kapital- och kreditbehov 
När det gäller företagets kapital- och kreditbehov och följande avsnitt om bankens 
kreditberedning har jag i huvudsak använd mig av Broomé, Elmér och Nyléns bok 
”Kreditgivning till företag” från 1998, I Karlssons bok ”Finansiering och kalkylering” 
från 1999 och en vetenskaplig artikel ”Risk assessment with asymmetric information” 
skriven av Deakins och Hussain från 1994. 
 
De flesta företag har förr eller senare ett behov av kapital för att investera i nya 
produktionsresurser för att de blivit förbrukade eller att man har planerat in 
nyinvesteringar. Företagets totala kapital behov är summan av rörelsekapitalbehov, 
anläggningskapitalbehov och säkerhetskapitalbehov. I tillväxtföretag är det extra 
viktigt att medel tillförs i takt med behovet av kapital för oftast räcker inte företagets 
egna kassaflöden till för en god tillväxt. Företaget kan finansiera det med egna medel 
eller vända sig till ett kreditinstitut för att låna. (Broomé, Elmér och Nylén 1998) 
Företagets behov av krediter nära kopplat till företagets lönsamhet och dess 
finansiella planering. Finansiell planering är ett redskap för företaget att nå sina mål 
och syftar till att företaget ska ha en bra betalningsberedskap och undvika 
betalningssvårigheter. En stor andel långfristiga lån leder till en större risk och mindre 
frihet. Oavsett hur det går för företaget måste det betala av på lånet. (Karlsson, 1999) 

 
3.3 Bankens kreditberedning 
När banken får en kreditansökan börjar de med att göra en företagsanalys. Företags-
analysen analyserar företagets framtida utveckling utifrån affärsidé, dess konkurrens-
kraft, rådande konjunktur, företagsledningens kompetens och företagets investering-
politik. Vidare undersöks företagets aktuella finansiella ställning, likviditet, soliditet 
och lönsamhet som beräknas utifrån balans- och resultaträkning. Finansierings-
analysen ger en bra bild av hur företagsledningen valt att använda kapital och vid 
budgeteringen av en finansieringsanalys framträder de framtida avsikterna fram och 
dess möjliga ekonomiska konsekvenser. Det är även viktigt att de sköter det 
ekonomiska arbetet exempelvis om de tar hjälp av en auktoriserad revisor. 
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Företagets finansiella situation ska följas upp regelbundet. (Broomé, Elmér och Nylén 1998) 
 
Inom ramen för företagsanalysen görs en bedömning om företagets kapital och 
kreditbehov. Kreditbehovet beror på hur stor del av kapitalbehovet som kan själv-
finansieras av en förväntad omsättning och detta beräknas vanligtvis med hjälp av en 
finansieringsanalys utifrån uppgifter i årsredovisningar, uppställda budgetar och 
framtidsplaner. Ett komplement till finansieringsanalysen är kassaflödesanalysen och 
den har fått allt större betydelse för den ger information om hur företagets överskott 
av likvida medel har investerats i form av betalning av räntor och amorteringar till 
skillnad från finansieringsanalysen som visar hur man skaffat kapital och hur det har 
använts. När kreditbehovet är utrett måste det göras en bedömning om hur 
företagets finanser påverkas av att de beviljas en kredit.  
Om företaget skulle gå dåligt är det viktigt att det kan betala kreditens räntor och 
amorteringar. Enligt bankrörelselagen ska kundens återbetalningsförmåga vara den 
huvudsakliga förutsättningen vid kreditgivning och det ställer press på kredit-
institutens förmåga och metoder vid kreditbedömningen. Traditionella verktyg är 
nyckeltal som soliditet, likviditet och räntabilitet men kassaflödesanalyser över ett par 
års verksamhet visar hur företagets återbetalnings-förmåga utvecklats över tid, efter 
gjorda investeringar och efter en lånefinansiering. (Ibid.) Det finns även olika 
kalkylmetoder som paybackmetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och 
internräntemetoden. Paybackmetoden visar på likviditeten mellan de tre övriga tittar 
på investeringens lönsamhet. (Karlsson, 1999)  
 
Inom ramen för kreditberedningen kan adverse selection uppstå. Det är framförallt 
vanligt vid nyetableringar när det finns för lite kunskap om företaget eller tekniken när 
en låneansökan ska handläggas och det inte finns tillräckligt bra finansiella rapporter 
till hands för att kunna bedöma hur stabilt ett företag är. I dessa situationer är det lätt 
hänt att tjänstemannen tvekar till att bevilja en ansökan och att ett företag med en 
lönsam idé får avslag på sin ansökan för att det blev en för stor osäkerhetsfaktor i 
beslutsunderlaget. Detta är något som betecknas som typ 1 fel. (Deakins, Hussain 1994) 
 
Ett företags återbetalningsförmåga beror på hur lönsamt företaget är och företaget 
blir lönsamt om det lyckas med marknadsföring, har en bra marknadsandel och har 
ett produktutbud som ligger bra i tiden. En lönsamhetsbedömning innebär att det 
upprättas budgets över framtida försäljning. Ett företags marknad är i ständig 
förändring. Ofta sker det betydande utveckling inom det tekniska området och trender 
inom kunders köpbeteenden vilket leder till att företaget måste ligga på teknikens 
framkant med produktutveckling och fånga upp nya kundgrupper. Vanliga 
konkurrensmedel är pris, sortiment, försäljningsställen/distributionskanaler och 
påverkan via ex media. Det är inte ovanligt att vissa produkter måste avvecklas. 
Eftersom en konkurrenssituation är svår att förutspå måste en kreditgivare bedöma 
kreditbehovet utifrån olika budgetscenarion av finansieringsanalyser, vanligt vis tre 
stycken. (Broomé, Elmér och Nylén 1998) 

 
Det finns gynnsamma faktorer som kan väga in mycket inom en kreditberedning. En 
avgörande faktor kan vara hur företagsledningen agerar vid exempelvis en period av 
sämre lönsamhet. En bra företagsledare är flexibel med att anpassa sin funktion 
allteftersom företaget tar form från yrkesskicklighet i produktion av företagets produkt 
till administration och nyskapande. Ibland kan det vara nödvändigt att anlita utom-
stående för att komplettera befintlig ledning för att företaget ska få en fortsatt 
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gynnsam utveckling. För kreditgivare är företagsledningen en mycket viktig faktor 
men det är svårt att definiera mått för att bedöma en god företagsledning. Det 
handlar många gånger om personbedömning. Viktiga personliga drag är hederlighet, 
kunna hålla sitt ord, har prestationsbehov, förmåga att delegera och vara uppgifts-
orienterad. (Ibid.) Företagarna själva tror att betydelsefulla faktorer under ansöknings-
förfarandet i sjunkande ordning är affärsidé, bransch, ålder, utbildning, etnisk bak-
grund och kön. Se bilaga 2. (Almi Från idé till lönsamt företag) 
 

3.3.1 Risker 
Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är en annan viktig bedömningsfaktor graden 
av risk i krediten. Den anger kreditgivarens risk att gå i förlust om låntagaren inte 
fullgör sina betalningsförpliktelser och kreditens lönsamhet.  
 
När ett företag väl har blivit beviljad en kredit finns det enligt Sundgren, Nilsson och 
Nilsson (2007) stor en stor risk för att fenomenet moral hazard ska uppstå varvid 
entreprenörens grad av engagemang sjunker och att han tenderar att agera till sin 
egen förmån men som är till nackdel för investeraren. Vidare kan företaget vid en hög 
skuldsättning ta onödigt stora risker genom ex att investera i riskfyllda projekt för att 
öka företagets värde på kreditgivarens bekostnad om företaget skulle gå i konkurs.Ett 
annat exempel är att företaget försöker undvika konkurs i det längsta och hoppas på 
en bättre marknadsutveckling fast tillgångarna skulle ha haft ett högre värde i en 
annan verksamhet. En annan farhåga är att det kan ske stora utdelningar till ägare 
och det kan leda till att företaget får ekonomiska problem. Överlag finns det en stor 
rädsla för att det blir ett överflöd av krediter.  
 
Detta leder till att kreditgivare försöker gardera sig mot risken för att kunden ställer in 
betalningarna och risk som uppstår när kunden har ställt in betalningen genom att ta 
betryggande säkerheter och borgen. Betryggande säkerheter innebär att värdet av 
dem ska täcka krediten med god marginal. Däremot tar inte banken säkerheter av 
kunder som det finns ett objektivt förtroende för eller till offentlig sektor som enligt lag 
anses som säkra. Vid en betalningsinställelse tvingas kreditgivaren avyttra 
säkerheten för att lösa upp krediten. Dilemmat i denna situation är att avgöra vad 
säkerheterna är värda. Ett företags tillgångar varierar på hur de används. Ett lönsamt 
företag har ett bättre värde på sina tillgångar. Det beror på att lönsamheten byggs 
upp med hjälp av väl utvalda och fungerande tillgångar som tillsammans medverkar 
till att företaget blir en lönsam enhet. Vid en förlust är det den omvända situationen 
där kanske vissa tillgångar har en mycket gammal teknik som medverkar till att 
lönsamheten försämras. I ett företag som ställer in betalningarna har det förmodligen 
sålts tillgångar som varit lätta att sälja för att frigöra kontanta medel. Därmed har 
företagets värde sjunkit. En beviljning ska alltid ha sin grund i företagets 
återbetalningsförmåga men det kan hända att en kredit kan bli beviljad även om 
betalningsinställelsen låg beroende på hur det ser ut med säkerheter. En mindre 
kvalificerad bedömning får mindre konsekvenser om banken har bra säkerheter 
däremot får krediter aldrig beviljas för att det finns ett bra utbud av säkerheter. En 
annan faktor som kan inverka är företagets status ex om de varit kunder sedan 
tidigare i banken, om företaget har stora marknadsandelar i sin bransch och om de 
har funnits länge på orten. En tredje bedömningsgrund kan vara att kreditgivaren har 
en egen policy. (Broomé, Elmér och Nylén 1998) 
 
Den andra aspekten är realisationsrisken. Vid en konkurs får tillgångarna ett lägre 
värde jämfört med en vanlig försäljning. Därmed kan inte bankens lämna kredit för 
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tillgångens hela marknadsvärde utan det är vanligt att de lägger sig på en lägre 
förutbestämd nivå, för att banken ska få en marginal till att klara sig undan förlusten, 
säkerhetsvärde. Vid värderingen av en tillgång ska tillgångens marknadsvärde 
bestämmas och sedan ska det bedömas hur mycket av tillgångens marknadsvärde 
som ska vara säkerhetsvärdet. (Ibid.) 
 

3.3.2 Säkerheter 
Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är den vanligaste formen av säkerhet vid 
kreditgivning till företag pantsättning av fast egendom. När det gäller industri-
fastigheter ingår oftast maskinparken och det kan många gånger vara svårt att 
värdera dem. Det kan även förekomma att lös egendom som aktier, obligationer och 
värdepapper kan pantsättas om företaget kan avstå från dem och ändå klara sin drift. 
Själva näringsverksamheten kan intecknas, företagsinteckning. Det betyder att lös 
egendom bildar grund för förmånsrätt till hypoteksinnehavaren. Denna form av 
inteckning kan ske innan verksamheten startar och avser all verksamhet en 
företagare har i hela landet.  
 
Generell panträtt innebär att det lämnas en bestämd pant för en kredit. Har kunden 
flera förbindelser med banken så kan pant för tidigare säkerheter även gälla för den 
nya eller vara ett komplement för denna och vice versa. Överhypotek är skillnaden 
mellan säkerheternas värde och kreditens belopp. I början av en förbindelse är 
säkerhetens värde och kreditens belopp lika stora. Efter några år har krediten blivit 
amorterad varför kreditens belopp blivit lägre än säkerhetens värde som är kvar vid 
sitt ursprungliga värde. Differensen kallas för överhypotek. Skulle företaget i detta 
läge vilja utöka med en ny kredit finns det möjlighet att använda överhypoteket i den 
första krediten som säkerhet för den nya krediten. Generell pantförskrivning betyder 
att säkerheterna och krediterna betraktas som två separata enheter. Fördelen med 
det är att krediternas belopp kan variera utan att säkerheterna behövs. Det är 
kombinationen av panförskrivningsmetoden och säkerheternas värde som skyddar 
banken mot en förlust. (Ibid.) 
 
Pantsättning kombineras vanligtvis med borgen. Borgen innebär att företagets ägare 
går i personlig borgen för krediten som komplement till säkerheterna. Det är särskilt 
vanligt när mindre företag ansöker om kredit. Borgen tecknas på en generell 
borgensförbindelse för att markera ägarens ansvar men också för att skydda banken 
mot förlust. I och med detta får banken bestämma i vilken ordning förbindelserna ska 
införas och blir det något över tillfaller det inte borgenären utan det tillfaller ägaren, 
ägarhypotek. (Ibid.) 

 
Olika tillgångar har olika risker. Kontanta medel har ingen risk alls medan fartyg och 
flygplan anses vara de mest riskfyllda därför att de är konjunkturkänsliga och kan 
vara föremål för förmånsrätter. Vissa säkerheter är knutna till företagets lönsamhet 
exempelvis lagret som faller i värde om det är omodernt eller har gammal teknik. Det 
är en liknande dynamik vid värdering av företagets fastighet. Kontanta medel och 
pantbrev i fristående fastigheter är exempel på säkerheter som inte påverkas av 
företagets utveckling. (Ibid.) 

 
3.3.3 Rating 
Vid sidan av det formella säkerhetskravet har dagens kreditgivare andra hänsyn att 
ta i form av att näringslivet befinner sig i en tuff konkurrenssituation både inom landet 



 16 

och utomlands och behöver därför ständigt förnya sig. Dessutom har banker och 
andra kreditinstitut egna lönsamhetsmål och för att få en långsiktig positiv utveckling 
för den egna verksamheten är det nödvändigt med lönsamma kunder. I arbetet blir 
det viktigt att kunna göra en bra riskbedömning av kredittagare. Med hjälp av interna 
normsystem delas kredittagarna in i olika risknivåer, rating, där företag med en lägre 
risknivå betalar en lägre ränta. (Ibid.) Se även Scoring i avsnittet för ordförklaringar. 
 
3.3.4 Limiter 
För att underlätta kreditbeslut delegerar bankens styrelse kreditbesluten nedåt i 
organisationen. De flesta kreditbesluten fattas av kreditdirektioner, kreditförvaltningar 
och ute på lokala kontor. De underordnande instanserna har förtroende att fatta 
kreditbeslut upp till ett visst belopp, limits. Detta bestäms av bankens styrelse. Dessa 
underordnande instanser bestämmer i sin tur en kreditlimit för den ansökande. 
Krediten kan beviljas upp till limitgränsen om allt faller väl ut för företaget men den 
måste alltid föregås av en kreditprövning. (Ibid.) Enligt Deakins och Hussain (1994) 
används fördelningen av limiter för att undvika att en ansökan med en låg 
återbetalningsförmåga blir beviljad en kredit, något som är en form av adverse 
selection och benämns för typ 2 fel. De hävdar vidare att banktjänstemännen borde 
vara mera angelägna om att undvika typ 2 fel eftersom typ 1 fel är väldigt svårt att 
upptäcka under antagandet att tjänstemännen är riskobenägna. Typ 2 fel kan i allra 
högsta grad förstöra en framtida yrkeskarriär hos arbetsgivaren. Detta kan vara 
mycket känsligt eftersom delegationen bygger på förtroende från centralare delar av 
hierarkin inom banken. Typ 1 fel leder i regel inte till så allvarliga konsekvenser för 
den anställde om det inte finns starka lönsamhetskrav inom banken.  
 
3.3.5 Hantera svårigheter med informationsasymmetri  
Enligt Deakins och Hussain (1994) är det mycket vanligt att småföretagare endera är 
uteslutna eller har begränsad tillgång till kapitalmarknaden på grund av informations-
asymmetriproblemen i form av moral hazard och adverse selection. Detta orsakar att 
det framkallas ett finansiellt gap. Huruvida entreprenöriella verksamheter kan 
finansieras är beroende av hur kreditinstituten kan hantera svårigheterna med 
urvalsproblemet och den stora osäkerheten över företagets utveckling. För att 
underlätta urvalsproblemet förordar de i sitt vetenskapliga arbete att banker borde 
skaffa sig expertkunskaper för att på ett bättre sätt kunna välja ut och utvärdera 
företagares ansökningar. Det betyder att de stöttar lönsamma projekt som andra 
avslagit genom typ 1 fel medan de själva undviker typ 2 fel. Detta skulle kunna ske 
genom att banken utbildar personal och bygger upp nätverk av kontakter med 
utomstående experter och specialister i exempelvis handelskammare. Vidare att de 
samverkar med andra banker för frågeställningar kring ny teknologi och olika 
branscher. Kunskapen som byggs upp kan generera andra nyttor, till exempel kan 
banken skräddarsy sina tjänster, rådgivningar och bedömningar efter olika 
kundgruppers behov. Ett sådant förhållningssätt leder till synergieffekter i form av 
ökade marknadsandelar då de gynnsamma affärsrelationerna genererar en långvarig 
affärsrelation med en större mängd framgångsrika entreprenörer alltifrån de etableras 
fram till dess att det är ett fullmoget lönsamt företag. Däremot kan en hög omsättning 
av kredithandläggare få en motsatt effekt och leda till att kredittagare tappar 
förtroende för banken.  
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3.3.6 Revisionens betydelse för kreditgivning 
Enligt Norberg & Thorell (2007) syftar den externa redovisningen till att minska in-
formationsklyftor mellan företaget och företagets olika intressenter som konsumerar 
redovisningen. Dessa konsumenter är de aktörer som ställer mest krav på redo-
visningen och då framförallt kapitalmarknaden som ställer krav på kvalitén i 
redovisningens information för att den används vid bedömningen av ett låns åter-
betalningsförmåga. Sedan avregleringen har den internationella kapitalmarknaden 
blivit en stor intressent av företagets redovisning.  
 
Ett företags redovisning ska ge en rättvisande bild av företaget och en viktig bit är hur 
företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Vissa av dem går att verifiera 
medan andra är subjektivt bedömda. Revisionen ska fastställa om redovisningen ger 
en rättvisande bild av företaget och baseras på ett urval av faktorer som ska kon-
trolleras. Urvalet sker utifrån väsentlighet och risk. Blir inte bolagets redovisning god-
känd av revisorn kan revisorn göra en erinran eller göra en anmärkning i revisions-
berättelsen. Den funktionen har en mycket stark effekt på företaget. (Ibid.) 
 
Den externa redovisningen används som beslutsunderlag vid upprättande av 
kontrakt exempelvis när ett företag ansöker om kredit, vid företagsvärdering inför 
försäljning, löner till företagets ledning och beräkning av skatt. Villkoren i kontrakten 
baseras ofta på en andel av redovisat resultat. Enligt Scott (1995) kan moral hazard 
uppkomma i dessa situationer genom att ledningen påverkar redovisningspolicys för 
att få en gynnsam inverkan på företagets resultat. Detta leder till att det egna 
lönekompensationen blir större och det blir lättare för företaget att få kredit. Detta är 
mycket svårt att upptäcka för redovisningens konsumenter.  
 
Deakins och Hussain (1994) hävdar att tendenser till moral hazard kan åtgärdas 
genom att banken utför noggrannare uppföljningar av företaget eller blir restriktiva 
med nya krediter om ett företag får en negativ utveckling. En erfarenhet är dock att 
banker inte är beredda att offra resurser på detta. Det är det vanligt att banker 
hanterar problemet genom att införa klausuler i låneavtalet som gör det möjligt att 
säga upp ett lån eller ändra lånevillkoren.  
 
3.4 Kreditmarknadens villkor 
När det gäller teori kring detta avsnitt har jag i huvudsak utgått ifrån Broomé, Elmér 
och Nyléns bok ”Kreditgivning till företag” från 1998 och Fregert & Jonungs bok 
”Makroekonomi” från 2005.  
 
Efter Kreuger kraschen infördes det ett formellt säkerhetskrav för krediter i banklagen 
och med tiden har det blivit allt enklare att bedöma ett företags ekonomiska ställning 
mycket pga. lagändringar i aktiebolagslagen och bokföringslagen. Kreditgivningen är 
inte helt fri på marknaden av rädsla för att aktörer inom kreditväsendet tar så stora 
risker att deras inlånade medel riskeras. De inlånade medlen skyddas av regler för 
att insättarna ska ha tillit till bankerna. (Broomé, Elmér och Nylén 1998 kap) 
 
Kreditmarknaden är en viktig bit av samhällsekonomin och staten försöker styra 
kreditmarknaden så att den får en gynnsam inverkan på samhället. Det sker genom 
att styra mängden kapital på marknaden i endera kontraktivt eller expansivt syfte via 
institut som banklagstiftning och Riksbanken. Andra faktorer som inverkar på kredit-
marknaden är kronans värde på den internationella valutamarknaden, konjunktur-
läget och den politiska utvecklingen i landet. I en högkonjunktur dämpas tillgången 
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på kapital i samhället och i en lågkonjunktur ökas mängden kapital med en lägre 
ränta för att dämpa konjunkturmönstret. Företag som är beroende av krediter bör 
planera på ett längre perspektiv för att få en stabilare kapitalförsörjning. Eftersom 
kreditmarknaden har egna lönsamhetsmål och inte är beredda att ta risker så att de 
förlorar utlånade belopp är de noga med att göra en noggrann riskbedömning. Under 
en långkonjunktur kan ansökningar som betraktas som osäkra ha bättre möjligheter 
att beviljas då det är mera tillgång på kapital och få konkurrerar om medlen. (Ibid.) 
 
När avregleringen av bank- och finansmarknaden kom i slutet av 1900-talet utmyn-
nade det i en kraftig kris vilket kom att leda till att kreditgivare började ta till fastare 
normer för att skydda sig. I dagens situation finns det andra förhållanden än det 
lagstiftade säkerhetskravet som kräver stor hänsyn. En betydande faktor är 
näringslivet som lever i en ständig konkurrenssituation internationellt och det pågår 
ständigt en utveckling av nya idéer och produkter som kräver olika arter av 
investeringar och därmed även rörelsekapital. Det blev framförallt tydligt i samband 
med inträdet i den europeiska gemenskapen. I andra länder arbetar de inte med 
säkerheter på samma sätt som i Sverige utan kreditbedömningen koncentrerar sig på 
företagens lönsamhet och framtidsutsikter. Det har lett till att det svenska 
kreditväsendet har fått konkurrens med andra länders kreditinstitut varvid de svenska 
aktörerna har blivit tvungna att släppa något på sitt säkerhetskrav. (Ibid.) 

 
För att bankerna ska kunna hävda sig i konkurrensen kan det bli viktigt med en hög 
lokal kreditkompetens, specialisering mot olika branscher för att göra skickliga risk-
bedömningar och skaffa lönsamma kunder genom förbättrade riskbedömnings-
verktyg. Eventuella kreditförluster kan inte kompenseras genom lägre inlåningsräntor 
för då flyr kunderna till banker med bättre villkor, i stället kompenseras det i den del 
av marknaden som har en sämre förhandlingsförmåga. Vanligtvis är det de mindre 
företagen eftersom deras verksamhet i regel har en högre risk i etablerings- och 
utvecklingsfasen (Ibid.) 
 
3.4.1 Konjunktur, efterfrågan och stabiliseringspol itik 
Den svenska konjunkturen följer den utländska konjunkturen mycket beroende på att 
en stor del av Sveriges BNP går på export varför vårt land är beroende av andra 
länders efterfrågan. Däremot har inte den svenska konjunkturen någon större 
inverkan på andra länders efterfrågan för att Sverige är ett så litet land. När olika 
länders konjunkturer inverkar på varandra kan det bero på att det finns täta 
handelsförbindelser mellan länderna och/eller att länderna har en liknande 
ekonomisk struktur och påverkas på ett likartat sätt av ekonomiska förändringar 
exempelvis pris på olja och teknisk utveckling. Samarbetet inom EMU bygger på en 
gemensam stabiliseringspolitik och förespråkarna för EMU hävdar att medlems-
staterna har en samstämmighet i konjunkturmönster och att det kommer att tillta 
beroende på ökad handel och integration mellan länderna. Motståndarna hävdar att 
det kan vara svårt att bedriva en gemensam penningpolitik i stabiliseringspolitiskt 
syfte om olika länder befinner sig i olika faser av en konjunkturcykel. (Fregert, Jonung 
2005) 
 
Efterfrågan på investeringar av byggnader, maskiner bestäms av realräntan och de 
framtida förväntade intäkterna. Investeringarna sjunker när räntan stiger. Det beror 
på att investeringar som varit lönsamma med en lägre ränta faller i lönsamhet i takt 
med att räntan stiger och där vissa investeringar inte kommer att täcka återbetalning 
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av ränta och amorteringar för lånet. En annan faktor som inverkar vid ett högre ränte-
läge är att det blir mera lönsamt för företagaren att investera i värdepapper i stället 
för att satsa i en investering varför andelen eget kapital i företag minskar vid ett högre 
ränteläge. Det får till konsekvens att planerade investeringar får vänta tills ränteläget 
blir gynnsammare. När en investering ska göras finns det en förhoppning att 
investeringen ska leda till en god framtida intäkt men det är omöjligt att skatta den 
lönsamheten helt och hållet i förväg. Det är svårt att bedöma en framtida omsättning 
och priset på varan/tjänsten som kommer att produceras. En hög förväntad 
avkastning bygger på ett antagande om en hög efterfrågan på produktionen. (Ibid.) 
 

Enligt Keynes beror en konjunkturcykel på slumpmässiga faktorer. En sådan faktor är 
att investerare i regel förändrar sina förväntningar om framtida avkastning. Det 
orsakar att efterfrågan påverkas starkt av plötslig optimism eller pessimism. När 
optimismen ökar stiger BNP och vice versa varför konjunkturer har en tendens till en 
självuppfyllande profetia. En annan faktor är att ett lands export har en stor betydelse 
för ett lands konjunktur. När andra länders BNP ökar de sin import varvid efterfrågan 
på det egna landets exportprodukter ökar vilket leder till bättre BNP i det egna landet. 
Det är speciellt tydligt i små öppna ekonomier som är mycket beroende av export. 
(Ibid.) 

 
Sveriges stabiliseringspolitik ligger under riksdagens ansvarsområde. Under ett rörligt 
växelkurssystem inom en liten öppen ekonomi som vi har i Sverige är det främst 
penningpolitiska medel som används inom ramen för stabiliseringspolitiken. Riks-
banken är ansvarig för penningpolitiken och använder det främst för att leda landet 
mot en låg inflation som får variera kring 2 %. Penningpolitikens viktigaste medel är 
att styra reproräntan. (Ibid.) En expansiv penningpolitik ökar penningmängden varvid 
räntan sjunker. Svenska värdepapper byts mot utländska för att de ger en högre 
avkastning. Det leder till att efterfrågan på de utländska värdepapperen ökar liksom 
att efterfrågan på de svenska minskar. Detta får till konsekvens att den svenska 
kronan deprecierar och det leder till att de svenska exportvarorna blir mera 
eftertraktade i andra länder varvid landets BNP får en gynnsam utveckling och det 
pågår så länge som räntan är lägre i Sverige jämfört med andra länder. Däremot har 
penningpolitiken ingen permanent inverkan på räntnivån vid rörlig växelkurs utan den 
jämnas ut med tiden mellan länderna varför inhemska och utländska räntor på sikt 
alltid kommer att vara lika. Ett litet land med öppen ekonomi kan inte påverka 
omvärldens ränta utan den inhemska räntenivån bestäms av den utländska 
räntenivån.  En stor öppen ekonomi som exempelvis USA och Japan med rörlig växel 
kurs kan påverka omvärldens ränta och därmed även sin egen ränta pga. av att 
deras ekonomier har så stor andel av världens totala kapital-marknad. (Ibid.) Det är 
mycket gynnsamt för tillväxt och BNP med expansiva penningpolitikiska medel om 
landet befinner sig i en lågkonjunktur med fallande efterfrågan om insatserna sätts in 
i ett tidigt stadium innan lönerna har hunnit anpassa sig. (Ibid.) 
 
För samhällets aktörer är det viktigt att få en prognos över konjunkturers vändpunkter 
för att ekonomin inte ska utsätta sig för alltför stora risker och för en god handlings-
beredskap. När de bevakar konjunkturen är det vanligt att de tittar kvantitativa tids-
serier över industrins produktionsvolym, detaljhandelns omsättning och nybils-
försäljning. En annan viktig informationskälla är hushållens inköpsplaner som visar 
hur hushållen bedömer att deras framtida ekonomi kommer att se ut under den 
närmaste tiden. (Ibid.) 

 



 20 

Sedan december 1992 styr Riksbanken bankernas likviditet genom att styra den 
korta räntan. När en bank behöver pengar lånar de hos Riksbanken mot en pant i 
statspapper. Lånetiden är en vecka och de fördelas genom ett auktionsförfarande. 
Räntan bankerna får betala kallas för reproräntan. Lägger Riksbanken ut mindre 
antal repor så minskar mängden pengar i samhället varvid reproräntan blir högre 
vilket i sin tur höjer räntorna till allmänheten. Behöver bankerna utöka sina likvida 
tillgångar på grund av oförutsedda situationer kan de låna av varandra över en dag, 
något som kallas för dagslåneränta. Riksbanken kan styra dagslåneräntan genom att 
bestämma en övre och nedre gräns på in- och utlåningsräntor. Ett alternativ till att 
bankerna lånar av varandra är att de lånar direkt hos Riksbanken men kostnaden, 
räntan, är densamma. Ändringar av de likvida medlen i samhället sker för att försöka 
styra landets inflation mot målsättningen 2 %. (Ibid., kap 21) Liksom Riksbanken kan 
utöka mängden likvider i samhället kan den ta tillbaka dem genom att sälja certifikat 
till framförallt bankerna. (Broomé, Elmér och Nylén 1998) 

 
3.4.2 Finanskris  
Finanskriser har funnits i alla tider men de kan inte förutsägas utan de måste först 
bryta ut för att de ska kunna identifieras. Finanskriser brukar ses som ett förlopp med 
en expansionsfas och en kontraktionsfas. Under den expansiva perioden kan det 
uppstå kraftig prishöjning på tillgångar. Förväntningar om stigande priser driver upp 
investeringar och spekulationer varvid benägenheten till att låna och investera stiger. 
Sedan vänder det snabbt och investerare försöker sälja ut sina tillgångar. Det uppstår 
en djup pessimism i samhället och bankväsendet stryper tillgången på krediter. Före-
tag får likviditetsproblem och har svårt att betala räntor och amorteringar på sina 
befintliga lån. Priser på tillgångar sjunker, antalet konkurser ökar och bankerna får 
betydande kreditförluster. Staten tvingas oftast ingripa för att upprätta det finansiella 
systemet genom att rädda insättarnas medel och stötta det finansiella systemet 
genom att låna ut pengar till affärsbankerna. (Fregert, Jonung 2005) 

 
Det finns kritik mot globaliseringen av dagens finansmarknader för att det kan skapa 
en mycket stor instabilitet. Finansiella kriser kan undvikas genom rörliga 
växelkurssystem som försvagar spekulationer, eller valutaunioner som minimerar 
växelkursrisken. EMU är ett exempel på en valutaunion. Ett annat alternativ är en 
form av global översyn som har en övergripande kontroll över de internationella 
finansmarknaderna för att stödja det nationella handlingsutrymmet över den 
ekonomiska politiken men det finns mycket kritik mot det för det anses som mycket 
dyrbart och att det kan riskera en sämre tillväxt i ekonomin.  (Ibid.) 
 
3.5 Lagändringar och förslag på lagändringar  
 
3.5.1 Basel 2 
Basel 2 är ett regelverk som trädde i kraft 2007 för alla större banker och finansbolag 
i världen när det gäller frågor som risker, styra kapital och hur de ska beräkna sin 
kapitaltäckning när de ger ut krediter. Regelverket syftar bland annat till att undvika 
framtida finanskriser genom att finansinstitutens risk ska kontrolleras och överblickas. 
Riskerna delas upp i marknadsrisker som avser ändrade värden på aktier och räntor, 
kreditrisker som avser utlåningssituationen och operativa risker som avser data-
haverier och bedrägerier. Utifrån detta nya regelverk kan finansinstituten med hjälp 
av olika metoder göra förfinade beräkningar av kreditrisker. (Sigbladh, Wilow 2008) 

Vanligtvis brukar banker ta ut säkerheter vid kreditgivning men genom Basel 2 blir de 
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tvungna att anpassa sina bedömningsmetoder till kundens affärsplaner, marknads-
situation, framtidsprognoser och konkurrenssituation. (Soliditet/Talentum fakta AB) 
 

3.5.2 Företagshypotek – en bättre säkerhet för lån till företag  
Företagsinteckningen ersätts med företagshypotek. I och med detta blir det möjligt att 
all lös egendom i näringsverksamhet kan användas som säkerhet för lån. Säkerhets-
underlaget vid kreditansökan blir därmed bättre varför det torde leda till en ökad 
möjlighet för företag att låna pengar. (Banklagsnytt 2008) Det gäller framförallt små och 
medelstora företag i främst tillverkningsindustrin som är den kategori som använder 
mest företagsinteckningar när det ansöker om krediter.  Företagsinteckningens 
förmånsrätt stärks vilket leder till att utdelning till inteckningsborgenärer (banker) vid 
konkurs kommer att öka. (Prop 2007/08:161) Beslutet innebär en återgång till bestäm-
melser före 2004 när företagsinteckningens värde minskade till 55 % från 100 %. 
Den praktiska betydelsen av reformen var att bankerna fick rätt till 55 % av företagets 
tillgångar om företaget gick i konkurs. Målsättningen med reformen var att företag 
skulle kunna rekonstrueras i stället för att gå i konkurs och förstärka löneskyddet men 
det misslyckades i och med att bankerna anpassade sig till reformen och skärpte 
kraven vid kreditgivning. (Svenska bankföreningen Nyhetsbrev nr 5) 

 
3.5.3 Avskaffande av revisionsplikten för små föret ag 
Sedan september 2006 har Justitiedepartementet på inrådan av Regeringen utrett ett 
förslag om att avskaffa revisionsplikten för små företag, (SOU 2008:32). Enligt 
utredningen ska småföretag utifrån sitt eget behov få välja redovisnings- och 
revisionstjänster fritt. Den ändringen medför att det blir ett mera varierat utbud på 
marknaden för dessa tjänster och priserna för revision kommer att sjunka. 
Bakgrunden till förändringen är att EU bedriver ett arbete med att förenkla regelverket 
inom bolagsrätt, redovisning och revision för att de europeiska företagen ska få 
mindre administrativa plikter. För Sveriges del innebär det att svenska företag får 
bättre förutsättningar att konkurrera med internationella företag som inte har samma 
stränga revisionsplikt som i Sverige eller har lägre kostnader för det. Förslaget kan 
innebära negativa konsekvenser för revisorer som får en hårdare konkurrens, ökning 
av skattefel liksom att den ekonomiska brottsligheten kan öka men på det stora hela 
bedöms oron överdriven.  
 
För länder som inte väljer att följa med i den internationella utvecklingen kan det bli 
stor risk att deras företag går under av konkurrens eller flyttar till länder med mindre 
strikta administrativa regler genom att exempelvis starta en filial i ett annat land. 
Förändringen gäller företag som har en balansomslutning på mindre än 41,5 Mkr, 
nettoomsättning under 83 Mkr och har mindre än 50 st anställda. (SOU 2008:32) 
Konsekvenser blir att ca 4 % av aktiebolagen i Sverige berörs av revisionsplikten. 
(Justitiedepartementet Pressmeddelande nr 3) Vidare avskaffas förvaltningsrevisionen av 
kostnadsbesparande skäl och för att uppmuntra till att företag på frivillig basis 
prioriterar tjänster om att granska sina räkenskaper. Dessutom behöver inte heller 
revisor uttala sig om bolagsledning ska beviljas ansvarsfrihet i revisionsberättelse. 
Detta ska i stället framgå i de uppgifter som lämnas till årsstämman och 
förvaltningsberättelsen. (SOU 2008:32) 
 
För att undvika att företag avstår uppdrag av revisor pga. rädsla för anmälan till 
åklagare om misstanke om eventuella skattebrott eller andra brott i företaget ska 
denna funktion tas bort ur lagstiftningen. Däremot ska det införas en skyldighet för 
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revisor att anmäla misstanke om mutbrott och bestickning i revisorslagen, liksom att 
på begäran lämna uppgifter vid förundersökning när det gäller brottmål. För att 
undvika skattefel ska Skatteverket få möjlighet att kontrollera företagens räkenskaper 
och bokföring exempelvis genom besök på företaget eller genom ett möte på 
skattekontoret. Dessutom ska företagaren i sin deklaration ange om revisor varit 
behjälplig vid upprättandet av årsbokslut eller granskat det. Bestämmelserna träder i 
kraft den 1 juli 2010. (Ibid.) 
 
3.5.4 Begränsning av kreditupplysning 
Justitiedepartementet har föreslagit att kreditupplysningar inte får omfatta information 
om betalningsanmärkningar av mindre belopp och nämner gränsen 2500 kr. Denna 
ändring föreslås för att skydda den enskildas integritet. Information om betalningsan-
märkningar är en vikig faktor när banker handlägger kreditansökan. Förslaget har inte 
fallit väl ut hos vare sig Riksbanken, finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten 
eller Svenska Bankföreningen. En av de kritiska synpunkterna är att förslaget ter sig 
motsägelsefullt då dagens finanskris beror på bristande kreditanalys av subprimelån 
på den amerikanska finansmarknaden och förslaget ger bankerna sämre förutsät-
tningar till en bra kreditbedömning. (Svenska Bankföreningen Pressmeddelande 5 september, 
2008) 
 
3.5.5 Regleringar av finansmarknaden 
Enligt EU-Nytt (2008) har Europa Unionens finansministrar föreslagit olika regleringar 
med anledning av oron på den finansiella marknaden. Inom finansbranschen finns 
det en förståelse för att finanskrisen kan leda till nya regleringar men samtidigt finns 
det betänkligheter om att det kan bli för mycket regleringar. Förslaget innebär att 
reglera: 

- kreditgivning från banker till enskild och hur mycket de får låna in, detta 
benämns för exponering och föreslår en generell gräns om 25 % till skillnad 
dagsläget med skiftande gränser. När det gäller bankernas interna verksamhet 
med valutor och räntebärande papper föreslår man gränsen 25 % och 150 M 
euro men Sverige är undantagen från detta. 

- Mängden kapital banker ska behålla som säkerhet när de lånar ut pengar, 
något som kallas för kapitalbas 

- Värdepapperisering. Samverkansformer över nationsgränserna vid tillsyn av 
banker med internationell verksamhet. 

- Likviditetsrisker. 
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4 EMPIRI 
 
4.1 Intervjuer 
 
4.1.1Respondent 1 
Företagsrådgivare, besöksintervju 
 
Arbetserfarenhet 
Respondenten tog Civilekonomexamen vid Umeå Universitet 1991. Efter examen har 
respondenten haft olika anställningar med inriktning mot bokslutsarbete, marknads-
frågor och som ekonomiansvarig. För närvarande är respondenten anställd hos 
Handelsbanken som vikarierande företagschef.  
 
Hur ser er organisation ut när det gäller kreditgiv ning till företag generellt? 
På lokalkontoret finns det 15 stycken anställda och en kontorschef. Företags-
avdelningen har 5 stycken anställda varav en är gruppchef. Övriga anställda arbetar 
på den privata avdelningen. Inom Handelsbanken i Sverige är man organiserade 
enligt kyrktornsprincipen. Det betyder att varje kontor är ansvariga för kunder inom 
det egna geografiska distriktet vilket innebär att organisationen är starkt 
decentraliserad. Alla företagskunder har en kontaktperson på banken. Handläggarna 
på företagsavdelningen är inte specialiserade utifrån bransch eller företagsstorlek 
utan de har en jämn fördelning vardera av små och stora företag och inom olika 
branscher. Det betyder att deras kompetens är mycket bred. En företagsrådgivare 
har en viss kreditlimit att hålla sig inom. Limiten är personligt tilldelad och baseras på 
erfarenhet och kunskap. Inom limiten finns ett visst utrymme för kreditgivning utan 
säkerhet, något som kallas för in blanco. För kreditgivning över den personliga nivån 
går man högre upp i organisationen enligt ordningen företagschef, kontorschef, 
kreditberedare, kreditchef, kreditkommitté och centrala kreditkommittén. Det finns ett 
utvecklat samarbete Norrlandsfonden och Almi för att samfinansiera krediter 
exempelvis när det handlar om avancerad teknologi. Det finns även ett samarbete 
med Nyföretagarcentrum men då handlar det inte om samfinansiering.  
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När rådgivaren får en ansökan från en ny eller befintlig kund börjar de med ett per-
sonligt samtal med kunden för att få information om affärsidé och planerade budget. 
Skulle det visa sig att det hela inte är så genomtänkt brukar kunden få rekommen-
dationer att förbättra planeringsarbetet. Det kan innebära att kunden kontaktar 
exempelvis Almi som har utbildningspaket och stödfunktioner med att upprätta 
affärsplaner och att välja rätt bolagsform men det kan även innebära att kunden gör 
det själv eller med någon annans hjälp. När detta är färdigt fyller kunden i en 
kreditansökningsblankett varvid banken tar en kreditupplysning. Skulle det 
förekomma betalningsanmärkningar anses detta inte som positivt utan i princip leder 
det alltid till att ansökan avslås om det inte finns en väldigt bra förklaring till att det har 
uppkommit. 
 
Det är företagets återbetalningsförmåga som är avgörande om en kredit beviljas eller 
inte. Banken har ingen uttalad policy kring vissa branscher utan varje företag 
betraktas som unikt men pga. bankens närhetsprincip får de en bra företags-
kännedom. Däremot är de mera försiktiga vid kredithandläggning till företag inom 
vissa branscher där det är en större andel konkurser och mindre vinstmarginaler. En 
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gynnsam faktor kan vara den ansökande personen har bra kunskap om branschen 
de tänker etablera sig inom genom tidigare anställning eller uppväxt inom ett familje-
företag. De vanligaste säkerheterna är företagsinteckning, pantbrev i privata bostäder 
och borgen. Vid värdering av privata fastigheter tar de hjälp av mäklarfirmor och vid 
värdering av hyreshus och industrifastigheter har de egna specialister inom Handels-
banken eller anlitar externa värderare. När ansökan blir beviljad föredrar banken att 
företagaren flyttar med sig samtliga privata affärer så att de kan följa dennes 
ekonomiska utveckling för att kunna ge dem så bra råd som möjligt allteftersom 
företaget växer. Inom banken finns det många olika tjänster. När det gäller större 
företag blir situationen annorlunda och då finns det inte krav att alla ägare är kunder 
privat i banken även om alla givetvis blir erbjudna detta.  
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
Det viktigaste under kredithandläggningen är om det enligt företagets budget finns 
goda marginaler att betala av lånet. Finns det en sämre återbetalningsförmåga har 
säkerheter ingen större betydelse.  
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

Basel 2 har i princip inte påverkat bankens rutiner pga. att Handelsbanken alltid 
har ratat sina kreditkunder utifrån olika riskkategorier. Däremot så har den ökade 
kapitaltäckningen orsakat ökade kostnader för banken som i sin tur kan påverka 
kreditkostnaden för kunden. 
 

– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
Ett avskaffande av revisionsplikten för små företag kan komma att innebära att 
Handelsbanken kommer att kräva reviderade bokslut av sina företagskunder men 
förändringen är så pass ny att det inte har hunnit börja märkas ännu. 
 

– Begränsning av kreditupplysning 
Begränsning av kreditupplysning anses inte som positivt. Förändringen kommer 
förmodligen att leda till att Handelsbanken blir mera försiktig än tidigare då det 
inte är ovanligt att privatpersoner kan ha vardagliga betalningsanmärkningar på 
mindre belopp som inte kommer att synas. 

 
– En starkare företagsinteckning  

Genom förändringen blir det mera positivt för företag att låna pengar. 
 

– Reglering av finansmarknaden 
När det gäller föreslagen reglering av finansmarknaden av EU:s finansministrar så 
är det för tidigt att uttala sig. 
 

Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
Dagens finansiella oro och annalkande lågkonjunktur kommer att leda till att Handels-
banken blir ännu mera försiktig vid kreditgivningen utifrån tidigare nämnda kriterier; 
trovärdighet i budget och god återbetalningsförmåga.  
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4.1.2 Respondent 2 
Bankdirektör, telefonintervju 
 
Arbetserfarenhet 
1982 började respondenten på Skandia och gick internutbildningar till distriktschef 
fram till 1989 när han började på Handelsbanken. Inom Handelsbanken har han gått 
samtliga internutbildningar och har arbetat med kassatjänst, rådgivning och haft 
ansvar över stora och små bankkontor. I arbetet som bankdirektör har han ansar 
över personal och har huvudansvar över bankens verksamhet samt har limit för 
större bankkrediter. 
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
På kontoret finns det 3 stycken banktjänstemän som är inriktade mot företags-
verksamheten och utöver tillkommer respondenten som bankdirektör. Alla tjänstemän 
har personliga limiter beroende på hur många år de har arbetet och deras kom-
petensnivå. Limiten påverkas även av hur stora säkerheter som är kopplade till 
kreditärendet. Besluten i ett kreditärende fattas av den enskilda handläggaren. När 
tjänstemannen har ett ärende som sträcker sig över den egna limitgränsen går 
ärendet automatiskt över till bankdirektören som har den högsta nivån inom kontoret. 
Vid mycket stora ärenden fattas beslut av en kreditkommitté på regional nivå och de 
största ärendena handläggs av centralstyrelsen i Stockholm. Vid rekrytering anställs 
det nu för tiden i huvudsak civilekonomer men det förekommer även en stor grad av 
internutbildningar. Min respondent finns representerad i Rotary, Round table, Svensk 
handel och Småföretagarna. Nätverken har en stor nytta för banken där de framförallt 
får en möjlighet att hitta nya kunder och lönsamma satsningar. 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
Av företagarna som kommer till banken för att ansöka om en kredit är det en stor 
andel som kommer direkt från starta eget kurser från arbetsförmedlingen. Banken har 
blandade erfarenheter av hur införsatta de är i förarbetet med ekonomiska planer och 
prognoser. Vid behov blir de som behöver mera stöd hänvisade till ett lokalt service 
organ som vägleder småföretagaren vid nyetableringsprocessen. När banken får en 
ny kreditförfrågan brukar tjänstemannen sätta sig ner i lugn och ro och titta igenom 
prospektet för att bilda sig en uppfattning om den är väl genomtänkt och om åter-
betalningsförmågan är god. De viktigaste faktorerna är hur verksamheten är bud-
geterad utifrån intäkter, kostnader och egen insats. Vidare tittar man på framtida 
likviditetsprognoserna och vad en marknadsundersökning kommit fram till, konkur-
renter på marknaden och vad som är det unika med företagsidén. För att bedöma 
risken i åtagandet använder banken ett internt ratingsystem som baseras på olika 
nyckeltal där varje företag får en individuell bedömning. Denna rating blir till väg-
ledning för kreditbeslutet men inom ramen för kreditbeslutet finns det utrymme för att 
avvika från den standarden. De vanligaste säkerheterna är företagsinteckning, 
pantbrev i industrifastighet och finanstjänster vid inköp av maskiner eller fordon 
genom bankens egna finansbolag, Handelsbanken Finans, där det erbjuds alternativ 
som leasing eller avbetalningskredit. Vid aktiebolag är det vanligt med personlig 
borgen och vid enskild firma kan det i enstaka fall förekomma extern borgen. Det är 
mycket gynnsamt om den eventuelle företagaren varit kund i banken sedan tidigare 
för då behöver tjänstemannen inte ta fram så mycket information från externa källor 
utan personen är känd på banken. Det är även positivt med en högre andel egen 
insats från företagaren. 
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Inom koncernen Handelsbanken har man en egen policy som innebär att det 
enskilda kontoret inte får låna ut till aktörer utanför det egna geografiska området och 
den kallas för kyrktornsprincipen. Det finns ett undantag från regeln i de situationer 
ett företags huvudkontor finns på orten men ska etablera sig på annan ort eller i ett 
annat land. Då följer kontoret med förtaget i deras tillväxt och expansion. När en 
kredit är beviljad gör banken en uppföljning med jämna intervall. Intervallens täthet 
beror på kreditens storlek men det sker vanligtvis 1 ggr/år ungefär sex månader efter 
bokslutet. Börsnoterade bolag följs upp varje kvartal. Ett annat alternativ är att 
banken kräver en niomånadersrapport. Banken ska å sin sida redovisa sina limiter 
minst 1 gång per år till sina kreditkommittéer. 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
När det gäller nyetablering av ett nytt företag tar banken i stort sett aldrig ett 
åtagande ensam utan det blir oftast en samfinansiering med Almi eller Norrlands-
fonden som tar en större risk. Det beror på att det är större risker vid en nyetablering 
och att företaget saknar historik utifrån resultat och balansräkning att bygga de 
framtida prognoserna på. Det är viktigt att ansökan är väl genomarbetad och att det 
finns tydliga beräkningar och prognoser. Banken behöver uppgifter om likviditets-
prognos, uppgift om kapitalbehov, storleken på egen insats och om det finns någon 
annan extern aktör som exempelvis Almi. Det kan ha betydelse inom vilken bransch 
som företaget kommer att vara verksam då vissa branscher är förenade med större 
risker. Faktorer som ålder, utbildningsbakgrund, kön och etnisk bakgrund är 
oväsentligt. Är personen okänd för banken tar de alltid referenser från tidigare 
arbetsgivare samt undersöker vid upplysningscentralen om det finns 
betalningsanmärkningar sedan tidigare. Finns det betalningsanmärkningar är det stor 
risk att ansökan avslås för det ger ett intryck att personen har svårt att sköta sin 
ekonomi. När en kredit blivit beviljad har banken en önskan att personens samtliga 
bankärenden förs över till dem för att få en helhetsbild över företagaren. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

Basel 2 har inneburit att ett stabilt företag har fått lättare att låna pengar medan 
det som har en sämre lönsamhet har fått det svårare att låna pengar. Det har lett 
till att det blivit en tydlig differens mellan företag. Handelsbanken var positiv till 
regelverket när det introducerades beroende på att koncernen hade åtaganden 
med företag som var mycket solventa. Handelsbanken har en tradition av att vara 
en konservativ bank som har klarat sig bra i svåra tider och den har en lång 
historik av att låna ut kapital till företagare. Inom banken utvecklade man mycket 
tidigt stor kunskap och rutin på att beräkna risker vid kreditgivning och låg på sätt 
och vis före många av sina konkurrenter inom det området. 

– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
Det kommer förmodligen att leda till att banken kommer att kräva att en revisor 
ska granska räkenskaperna. Det är viktigt att det är en oberoende och 
auktoriserad part som har den funktionen. Ibland kan varianter som redovisnings-
konsult och någon form av certifiering vara aktuellt. 

 
– Begränsning av kreditupplysning 

Det är inte en förändring som banken ser som positivt. 
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– En starkare företagsinteckning 

Det är mycket bra att företagsinteckningen förstärks för det är svårt att hitta ett 
värde på industrifastigheter. I och med att förmånsrätten sänktes till 55 % år 2004 
anpassade sig marknaden och det utvecklades olika finanstjänster som gav 
företag möjlighet att pantsätta sina produkter exempelvis fakturor. När företags-
inteckningen stärks blir det förmodligen en återgång till checkkrediter. 
 

– Reglering av finansmarknaden 
En återinförsel av reglering är inte riktigt rätt. Det är som att straffa de som har 
skött sig. 

 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
Det har inte varit en normal tillströmning av nya kunder under hösten. Banken har 
haft samma kriterier vid kreditgivning men företagsrådgivarna har varit mera lyhörda 
för signaler om att företaget varit på obestånd. Det är framförallt vissa branscher som 
har det svårt nu, exempel på det är fordonsindustrin. Det kan hända att dessa företag 
blir tvungna att gå in med en större andel egen insats eller avveckla framöver. Det 
har både kommit nya företags- och privatkunder. När det gäller företagskunder har 
de regel haft befintliga åtaganden från andra kontor men i regel har Handelbanken 
avstyrt deras förfrågan. När det gäller privatkunder har koncernen handelsbanken 
haft ett inflöde om 8 Mkr under en månad medan Swedbank haft ett utflöde om 18 
Mkr under samma tid. 
 
4.1.3 Respondent 3 
Rådgivare företag, besöksintervju 
 
Arbetserfarenhet  
Respondenten har arbetat i 25 år hos Nordea inom olika avdelningar; kassan, 
inlåning, affärsstöd inom företagsavdelningen och slutligen kundansvarig mot mindre 
företag med krediter upp tom ca 2mkr. 
 
Affärsstöd innebär en administrativ supportfunktion till kundansvariga på 
företagsavdelningen. Kundansvarig rådgivare är bankens kontaktperson mot ett 
enskilt företag och har funktionen som ett bollplank när det gäller bankens tjänster till 
företagaren. Det kan handla om finansiering, betalningar, utlandsfrågor och 
försäkringar.  
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
Inom lokalkontoret finns det totalt 22 stycken anställda och en kontorschef. 
Avdelningen för företag har en tjänst som arbetar mot mindre företag, tre tjänster 
som arbetar mot mellanstora företag och när det gäller riktigt stora företag finns det 
en tjänst som täcker över flera kontor i den norra regionen allt efter behov. Stöd-
funktioner till företagsavdelningen är en kreditanalytiker och ett affärsstöd. Kredit-
analytikern sammanställer och analyserar material (det kan vara bokslut och delårs-
siffror) i samband med en kreditansökan från medelstora företag. Affärsstöd arbetar 
med administrativa uppgifter som att skriva ut olika avtal. Slutligen finns det olika 
specialistfunktioner i banken som arbetar både mot privata kunder och företags-
kunder. Det är försäkringsansvarig som är kunnig på pensioner och försäkringar för 
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att banken ska kunna erbjuda helhetslösningar, sparandekonsult som vägleder i olika 
placeringsformer för bästa möjliga avkastning och slutligen Nordeas eget finansbolag 
Nordea Finans som finansierar bl a bilar, lastbilar och traktorer till företagare och 
privatpersoner.  
 
Därutöver finns det kontakt med Almi och Nyföretagarecentrum som anlitas vid 
behov. Nyföretagarcentrum kan ge stöd i att formulera företagets affärsidé eller 
upprätta en budget för verksamheten. 
 
När det gäller delegation och limiter för krediter finns en personlig gräns, för belopp 
utöver denna gräns finns det en kontorsdelegation med flera delegater som fattar 
beslut. Därefter handläggs det uppåt i organisationen till region och landsnivå. Inom 
den personliga limiten finns möjlighet att lämna kredit in blanco men det är inte så 
vanligt. Däremot kan banken ibland ta emot säkerheter vars värde inte täcker hela 
krediten.  
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När en ansökan kommer in till banken börjar kontakten med att rådgivaren har ett 
avtalat möte där företagets affärsidé, affärsplan och budget presenteras. När 
ansökan är skriven överlämnas den för handläggning till kreditanalytikern som skriver 
en PM för beslutunderlag till kreditansökan. I det ingår att upprätta kreditkalkyler med 
branschanalys och nyckeltal. Upplysningscentralen kontaktas för att undersöka om 
det förekommer betalningsanmärkningar. Andra viktiga faktorer i kreditbedömningen 
är om företagaren har tidigare erfarenhet av företagande och har kunskaper ifrån 
branschen sedan tidigare. När det gäller befintliga företag som vill utöka en kredit 
tittar man på historiska uppgifter utifrån balans- och resultaträkning. Det viktigaste är 
ändå företagets budget och kassaflöde som ger en bra uppfattning om kundens 
återbetalningsförmåga. Den enskilda handläggarens erfarenhet och kunskap av 
konkurrens på marknaden är andra viktiga faktorer vid handläggningen. 
 
När beslutsunderlaget är färdigställt fattas beslut i kreditdelegationen som vanligtvis 
består av kontorschefen tillsammans med en företagsrådgivare. 
 
Olika säkerheter som används är borgen, företagsinteckning vilket innebär ett 
pantbrev i all egendom i företaget, objektssäkerhet (bilar, traktorer osv.) via Nordea 
finans samt pantbrev i fastighet.  
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
Viktiga faktorer i kreditbedömningen är om företagaren har tidigare erfarenhet av 
företagande och har kunskaper ifrån branschen men det avgörande är om företaget 
har en bra återbetalningsförmåga utifrån budget och kassaflöden. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

Basel 2 har haft inverkan på kreditkunder över en viss nivå då dessa betygssätts 
utifrån bedömd återbetalningsförmåga som speglar sig i vilken rating bolaget har 
eller får eftersom det avser regler för bankens storlek på eget kapital. För-
ändringen består i större fokus på analys och bedömning av företagens framtida 



 29 

kassaflöde och möjlighet att återbetala dess krediter. Före Basel 2 baserades 
kapitalkravet på kreditkundernas lämnade säkerheter. Förmodligen kommer 
avskaffande av revisionsplikten för små företag att leda till att banken ställer krav 
på att räkenskaperna ändå granskas av revisor rutinmässigt. 

 
– Begränsning av kreditupplysning 

När det gäller en begränsning av kreditupplysningen för mindre belopp så 
betraktas inte detta som positivt. Det blir automatiskt en osäkerhetsfaktor. 

 
– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 

Förmodligen kommer avskaffande av revisionsplikten för små företag att leda till 
att banken ställer krav på att räkenskaperna granskas av revisor rutinmässigt 

 
– En starkare företagsinteckning 

Det blir till fördel för bankerna då säkerheten i företagshypoteket ökar. Lagen 
innebär i allt väsentligt en återgång till de regler om företagshypotek som gällde 
före år 2004. 

 
– Reglering av finansmarknaden 

Det är mycket svårt att svara på. 
 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
Innan bankkrisen var staten delägare via PK-banken och i samband med bankkrisen 
under 1990-talet tog staten sitt ägaransvar och har i dagsläget fortfarande kvar 20 % 
i ägarandel. Vid den tiden utvecklades ett striktare regelverk med verktyg och hjälp-
medel för kreditprocessen både för privat och företagskunder. Detta utvecklas hela 
tiden. Detta kan ha bidragit till Nordeas stabila läge idag. När det gäller dagens 
finansiella oro har det inte förekommit några direktiv från bankens ledning att göra 
striktare kreditbedömningar utan om det har förekommit återhållsamhet i 
kreditgivningen så har det varit upp till den enskilda handläggaren. Däremot har 
bankerna i hela världen haft svårt att låna pengar av varandra under hösten vilket har 
lett till att räntorna har stigit på marknaden. För Nordeas del har den finansiella oron 
märkts av mest hos privatkunder som varit oroliga över aktiekurser, räntor och 
insättningsgarantin.   
 
4.1.4 Respondent 4 
Kreditanalytiker, telefonintervju 
 
Arbetserfarenhet 
Respondenten tog civilekonomexamen år 2005 och började arbeta på en revisions-
byrå som revisorsassistent. Efter två år tillträdde han tjänsten som kreditanalytiker.  
En kreditanalytiker är en specialistfunktion mot bankens företagsverksamhet som 
hanterar nya kreditansökningar och gör riskbedömning av företag. Arbetet går ut på 
att göra analyser utifrån finansiella rapporter. Dessutom utför kreditanalytikerna en 
årlig genomgång av ett företag tillsammans med den kundansvarig som är kontakt-
person mot företaget.  
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
På kontoret är det sex stycken kundansvariga, tre stycken kreditanalytiker och 1 chef 
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för företagsmarknad. Därutöver finns det en försäkringsansvarig som kan anlitas vid 
försäkringsfrågor. Den enskilda handläggaren beslutar i mindre kreditärenden själv 
medan större kreditärenden fattas i samråd med kreditanalytiker eller kontorschefen. 
Övrig beslutshierarki i stigande ordning är; kontorschef, regiondelegation och 
riksdelegation men det är väldigt sällsynt. 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När en företagskund kommer till banken så får den en egen kontaktperson på 
banken. Det är den kundansvarige. Vid behov av tar den kundansvarige hjälp av 
specialistfunktioner inom kontoret. Kreditanalytikern går in vid riskbedömningar och 
årliga uppföljningar och i försäkringsfrågor blir den försäkringsansvarige aktuell. 
Viktiga faktorer vid en kreditbedömning är kundens återbetalningsförmåga. Det 
beräknas med hjälp av kassaflödesanalys samt finansiell analys av årsredovis-
ningens resultat- och balansräkning. Utöver det har banken egna interna 
beräkningsverktyg. Vid större kreditärenden kan Dupontmetoden användas. I utbyte 
mot lånet tar banken säkerhet av företagaren utifrån graden av risk på åtagandet. 
Reala säkerheter är företagsinteckning, själva objektet genom finansbolagskredit och 
fastighet vid hypotekslån. Personella säkerheter är borgen där ägaren har eget 
ansvar för att återbetalningen ska fungera och omfattningen är beroende på 
storleken av egen insats. Ägaren bör alltid ha en egen insats. 
 
Banken gör alltid en kreditupplysning hos upplysningscentralen. Om det förekommer 
betalningsanmärkningar avstyrs i regel lånet. Vidare brukar de göra en informations-
sökning på Internet där en sökning kan ge upplysningar om tidigare konkurser. En 
annan viktig informationskälla är att kunden får berätta om sig själv och det kan ge 
mycket information och intryck av företagarens egenskaper. Är personen kund i 
banken sedan tidigare är det inte nödvändigt att samla in information i lika stor 
utsträckning. För övrigt brukar de inte ta referenser beroende på att banken har 
sekretess. 
 
Banken har olika interna kreditinstruktioner om hur de ska göra med olika typer av 
krediter och olika typer av bolag ex fastighetskrediter. Banken har även en över-
gripande långsiktig strategi som är bankgemensam för alla kontor för att få en bra 
kvalité i kreditgivningen. 
 
Vid kreditbeslutet tittar de på statistik över olika branscher där det finns olika väg-
ledande nyckeltal. En kredithandläggare får snabbt erfarenhet och kunskaper av 
olika branscher. För att arbeta som kreditanalytiker kan det vara meriterande att ha 
arbetat med företagsekonomi och med företagsrådgivning. Vissa branscher medför 
en ökad risk exempelvis restaurangbranschen. 
 
Banken finns med i olika organisationer och kan vända sig till olika specialist-
funktioner inom koncernen vid behov och ibland kan en kollega på kontoret ha 
erfarenhet av någon speciell bransch. 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
När det gäller små företag är helhetsbilden av företaget extra viktigt. Det är viktigt 
vilken person som leder företaget och om det har skett någon förändring över tid. 
Även om företaget visar på en god finansiell planering kan det brista i andra faktorer 
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som företagarens personliga egenskaper eller dennes tidigare historik av före-
tagande som ger negativa indicier till att åtagandet blir framgångsrikt. De viktiga 
faktorerna är erfarenhet och kunskap av branschen, att de klarar av att styra verk-
samheten och har förmåga att anpassa verksamheten under svåra tider. Har kunden 
svårt att upprätta en budget kan banken hjälpa till med detta om det inte blir för 
omfattande insatser. Ett nystartat företag har högre risker för det har inte hunnit 
bygga upp några vinster inom företaget och oftast har de väldigt lite kapital att gå in 
med. Det viktigaste nyckeltalet är soliditeten. Det är mycket vanligt att banken 
samfinansierar en satsning tillsammans med Almi. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

I och med basel 2 började banken göra riskbedömning av krediten som kallas för 
rating där företaget får betyg utifrån risk. Arbetat baseras på reviderade uppgifter. 

 
– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 

Det är svårt att göra en kreditgivning om större belopp utan att det finns 
reviderade underlag till hands därför kommer banken förmodligen att kräva in ett 
reviderat material. Revisionskostnaden kommer då att betraktas som en kredit-
kostnad för företaget. Det kan finnas en fördel med en behovsstyrd revision. 

 
– Begränsning av kreditupplysning 

Det finns en rimlighetsbedömning redan idag men det är svårt att uttala sig om en 
sådan förändring i framtiden. 
 

– En starkare företagsinteckning 
Företaget får ett bättre säkerhetsvärde och det kommer att gynna företaget vid 
kreditbeslutet. 
 

– Reglering av finansmarknaden 
Det är mycket svårt att svara på. 

 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
De företag som visade på problem med lönsamhet under högkonjunkturen och 
visade på effekter under våren kommer banken att ha en utökad försiktighet med. 
Det handlar främst om konsumtionsnära branscher, exportföretag eftersom de har en 
valutarisk och fastighetsbranschen som har sjunkande värden. Under hösten har inte 
bankerna fått några nya instruktioner från centralt håll. Däremot har situationen 
orsakat en högre inneboende risk för bolagen varför det har påverkat kreditgivningen. 
Risken handlar framförallt om att företaget kan få en negativ utveckling på 
omsättningen och rörelsevinsten som kan leda till en lägre andel eget kapital. I 
dagsläget har likviditeten i en del bolag börjat minska. I sådana här situationer är det 
viktigt att kreditbedömaren känner sin bransch och kan jämföra mot andra bolag i 
samma storleksordning. Inom banken finns det generella standarder att luta sig mot. 
Den lokala marknadens möjlighet att låna ut pengar är inte påverkad utan det är bara 
räntesituationen som har ändrats. Banken använder sig främst av Stiborräntan. 
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4.1.5 Respondent 5 
Kontorschef, besöksintervju 
 
Arbetserfarenhet 
Respondentens har dels arbetat som bankpersonal och dels som områdeschef, vice 
VD och VD inom statlig och privat verksamhet. Sedan 2004 har han arbetat vid SEB 
som kontorschef. De nuvarande arbetsuppgifterna som kontorschef är att leda och 
driva verksamheten.  
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
På kontoret finns det 11 stycken anställda. I arbete med kreditgivning till företag är 
det tre stycken anställda inklusive en företagsmarknadschef som har en samord-
nande funktion över kreditrådgivarna. Tjänsten inrättades för två år sedan för att 
underlätta arbetet för respondenten som kontorschef. I arbete med kreditbedömning 
är det viktigt att rådgivarna har bra kunskap om industriell produktion och har 
erfarenhet av att möta företag, har bra vana vid den rådgivande rollen och kunskaper 
om kreditgivning. Inom SEB till sin helhet i Sverige finns det mycket spets-
kompetenser framförallt centralt men även ute på olika kontor mot olika områden 
som företagsrådgivarna kan vända sig till i kreditbedömningsarbetet. SEB har infört 
att kontorschefer ska ingå i en lokal styrelse. Det kallas för advisory board och det 
har en rådgivande funktion i strategiska frågor. För respondentens del blir det utifrån 
ett lokalt perspektiv och det kan handla om att utbyta erfarenheter om ledarskap och 
affärer. Medlemmarna har tystnadsplikt. Vidare är respondenten med i Nyföretagar-
centrums styrelse. Syftet med medlemskapet är att han ska dela med sig av sin 
erfarenhet och att de ska kunna ta del av hans nätverk som kontorschef inom SEB. 
Sedan krisen på 1990-talet är de alltid minst två rådgivare som fattar beslut om 
krediter för att minimera risken för att fel beslut blir fattat och för att undvika att allt 
ansvar helt och hållet ligger på en enskild person. Inom distriktet fattas 99 % av alla 
kreditbeslut lokalt på kontoret. I hierarkin ovanför kontorschefen finns det kredit-
kommittéer som har specialist kunskap i kreditgivning och juridik. Exempel inom 
juridikområdet är aktiebolagslagen och lagtext som rör förvärv. När ett ärende ska tas 
i kreditkommittén dras ärendet av handläggaren tillsammans med kontorschefen, 
vanligtvis är det företagsmarknadschefen. Handläggaren är den som känner kunden 
bäst och har oftast en egen åsikt som den står för, dessutom är rutinen mycket 
förtroendeingivande för bankens kunder.  
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När en ny kund kommer till banken är det vanligt att banken kan ha en rådgivande 
funktion. När företagaren har ett genomarbetat upplägg samlar bankens rådgivare in 
uppgifter till det egna beslutsunderlaget i form av en PM för att bedöma kundens 
återbetalningsförmåga. Den omfattar uppgifter om vem som ska låna, ändamålet och 
syftet, marknadsanalys och finansiell analys, beräknade kassaflöden samt kalkylerad 
resultat- och balansräkning. Banken har en intern kreditpolicy men de har ingen 
profilering ut mot marknaden. 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
Företagarens affärsplan och idé är mycket viktig, eventuella investeringsplaner görs 
upp och lånebelopp bedöms. Det är viktigt att det finns en bra kalkyl över resultat och 
balansräkning så att företagets finansiering vilar på realistiska grunder. Skulle före-
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tagaren behöva stöd i planeringsprocessen hänvisas de till Nyföretagarecentrum som 
har en mera praktisk funktion kring idéstadiet. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

SEB i Sverige har valt den mer detaljerade delen inom Basel 2 och har ställt om 
systemet fullt ut. Det handlar om att använda rätt riskklasser, personliga 
åtaganden, kundklagomål och rånrisker för att banken ska kunna ge ett bättre pris 
på pengar till marknaden. 
 

– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
Avskaffandet kommer förmodligen att leda till att många småföretagare upphör 
med att nyttja revisorer men det är högst troligt att leverantörer, kunder och 
banker kräver någon form av ekonomisk certifiering som har likvärdig funktion 
som den nuvarande revisionsplikten. 
 

– Begränsning av kreditupplysning 
En begränsning av kreditupplysning skulle troligtvis leda till att priser på krediter 
blir högre. 

 
– En starkare företagsinteckning 

I princip har det ingen större betydelse för i dagsläget bygger inte kreditbered-
ningen på säkerhetsmassa utan på en verksamhets återbetalningsförmåga. 
Däremot är inte ändringen en utveckling till det sämre. (Kompletterad uppgift av 
företagsrådgivare på kontoret) 
 

– Reglering av finansmarknaden 
Förmodligen kommer dagens finansiella situation att leda till att det kommer att 
ställas tydligare krav på bankerna och deras kreditpolicy. När det gäller bankerna 
i USA har de inte samma typ av kreditprövning som Sverige med möjlighet till 
kreditupplysning och deras befolkning saknar personnummer, varför de för-
modligen måste se över sin verksamhet väldigt mycket. 

 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
Den finansiella oron har lett till att bankerna har slutat lita på varandra och även om 
SEB har haft en stark finansiell situation själv så det har varit svårt att sätta ett rätt 
pris på pengarna. För övrigt har verksamheten inte påverkats speciellt mycket. 
Banken använder sig av branschanalyser och scoringmallar. De har inte ändrats 
nämnvärt utan de har möjligtvis förfinats men för övrigt handläggs kreditansökningar 
på samma sätt som tidigare. Det är varje separat ansökan som är ytterst är 
avgörande vid kreditbeslut. Lågkonjunkturen påverkar vissa branscher mera varför 
de får mera uppmärksamhet i dagsläget. Däremot har bankens kunder haft mycket 
frågor om höjda räntor och lågkonjunkturen. 
 
4.1.6 Respondent 6  
Kontorschef, besöksintervju 
 
Arbetserfarenhet 
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Respondenten utbildade sig till civilekonom åren 1999-2002 med inriktning 
redovisning. Efter sin examen arbetade han på bank med blandade arbetsuppgifter 
tills han blev företagsmarknadschef. Därefter fick han arbete som controller och 
projekt- och finansieringsanalytiker i ett privat företag. Sedan 2008 är han 
kontorschef hos Swedbank. I arbetet som kontorschef har han ansvar över 
personalfrågor, försäljning, kvalité och arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och är ytterst 
ansvarig över kapitalstocken och kreditgivning. 
 
Hur ser er organisation ut när det gäller kreditgiv ning till företag generellt? 
Det är totalt 8-9 stycken personer som arbetar med kreditgivning och en 
samordnande företagsmarknadschef. Banken tillämpar personlig beviljningsrätt vid 
kreditgivning och den är baserad utifrån erfarenhet och historik. Beviljningsgränserna 
är hierarkiskt utformade enligt nivåerna företagsrådgivare, företagsmarknadschef, 
kontorschef och kreditkommittéer. Därefter fattas besluten på regional nivå och de 
allra största ärendena handläggs av centrala kreditkommittéer. Inom lokalkontoret är 
inte företagsrådgivarna specialutbildade mot olika branscher eller teknikområden 
varför verksamheten kan sägas ligga på en generell bas. Däremot så finns det 
expertkunskaper inom olika teknikområden exempelvis fattas det beslut om 
vindkraftverk på centralkontoret. Respondenten är med i olika näringslivs-
organisationer. Styrelseakademien är en svensk förening där man utbildar 
styrelseledamöter i formellt styrelsearbete, coachning och mentorskap. Det är främst 
bland familjeföretag som detta fortbildningsbehov finns. Många gånger handlar det 
om att de får hjälp att ta in externa ledamöter till styrelsen. I kommunen finns 
samtliga banker representerade, industrigruppen, tillväxtavdelningen och företagarna 
med. Vidare finns respondentens chef med i handelskammaren på orten. 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När småföretagare ansöker om en kredit är det vanligt att banken har ett samarbete 
med Almi och Norrlandsfonden. Bankens prioritet är i första hand att säkerställa 
återbetalningsförmågan varför de sällan är beredda att ta några större risker. Visar 
sig återbetalningsförmågan vara mycket svag så spelar det inte så stor roll vilka 
säkerheter det finns. För krediter som har ett högre belopp än bankens kreditgräns 
går Almi och Norrlandsfonden in för de har mindre stränga krav på säkerhet, varför 
deras krediter kan betraktas som ett topplån. Kreditberedningen baseras på dualitet 
och det betyder att det är två personer som tar det slutgiltiga kreditbeslutet 
tillsammans. När en ansökan kommer in är det viktigt att affärsplanen och affärsidén 
är förarbetad. Har företaget funnits ett tag är prognoshistorik och kassaflödet mycket 
viktigt. Själva investeringen är själva nyckeln till propån. Skulle det visa sig att 
företagaren saknar viktiga bitar i sitt förarbete brukar han få hjälp av 
Nyföretagarcentrum eller Almi att strukturerar upp och arbeta fram ett hållbart 
sifferunderlag. Den budgeterade prognosen som består av förväntade utgifter och 
tänkta inkomster bryts ner till kortare tidsperioder med hjälp av olika analysmetoder. 
Respektive bransch har olika riktvärden. Bensinmackar har hög omsättning, lågt 
resultat och en stor balansräkning medan andra branscher har andra förhållanden. 
Vanliga säkerheter är företagsinteckning, ägarborgen, själva objektet och lös 
egendom. 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
För nya företagare kan det vara en fördel om de har varit kund i banken sedan 
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tidigare för genom detta får banken viss historik om deras ekonomi. Det är även 
viktigt att de har erfarenhet av branschen och har kunskaper om hur den fungerar. 
Banken å andra sidan tar ställning till konjunkturläget och om det finns utrymme på 
marknaden för ytterligare en aktör. I en lågkonjunktur är det exempelvis vanligt att 
verksamheter med sällanköpsvaror får sämre omsättning eftersom kundkretsen 
vanligtvis blir mycket försiktig under sådana tider. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 
Basel 2 har inneburit att det är rätt pris på rätt risk. Det är olika pris på krediter 
beroende på om det finns fullgoda säkerheter eller om de saknas helt och hållet. 
 
– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
Banken har behov av att bokslutsmaterialet har en bra kvalité och är verifierat. 
Regelverket kommer att minska kostnaderna för företag som inte behöver låna i 
någon större utsträckning medan de som är beroende av bankkrediter blir hänvisade 
till att kunna verifiera sin bokföring av banken. Förmodligen kommer banken att kräva 
ett väl underbyggt bokslutsarbete men med vissa undantag som ex lagervärdering 
som många gånger kan vara överflödigt i kredithänseende. Därför kan en form av 
ekonomisk certifiering vara tänkbar. 
– Begränsning av kreditupplysning 
Vanligtvis är det inte fördelaktigt med betalningsanmärkningar när en kreditansökan 
handläggs, däremot kan vissa undantag göras om det finns bra förklaringar till att de 
uppkommit. 
 
– En starkare företagsinteckning 
Denna förändring kommer att ha stor inverkan på bankens kreditgivning. Det är 
framförallt turordningen genom förmånsrättsordningen som har störst betydelse. 
Förlaget innebär att banken får första prioritet före andra aktörer och att all lös 
egendom utgör säkerhet till skillnad från förut. 
 
– Reglering av finansmarknaden 
I Sverige råder det stabilitet inom finansmarknaden och det finns en bra kreditgivning 
inom landet, däremot kan det se annorlunda ut ute i Europa. 
 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
 
Det finns en viss osäkerhet inför framtiden varför banken för tillfälligt är mycket 
försiktig vid kreditgivning. Sverige går en lågkonjunktur till mötes och den blir 
kraftigare än dem man sett på många år. Det kommer förmodligen att leda till att 
företagens kassaflöden försämras och för många företag kan det att leda till varsel. 
Under den värsta perioden av finanskrisen blev det en kapital- och förtroende kris 
mellan finansiärerna. Det ledde till att det blev stor konkurrens om pengar och priset 
för dem steg. Ingen av kreditinstituten visste vilka eller vem som satt på de största 
riskerna varför alla drogs över en kam. Nu är läget mycket bättre och utvecklingen 
går åt rätt håll. Swedbank gjorde stora misstag när krisen började när det florerade 
mycket rykten ute i pressen och många av dem var felaktiga. Hade banken gått ut 
och dementerat ryktena på ett tidigt stadium skulle inte banken ha fått så stora 
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konsekvenser av finanskrisen. I dagsläget har Swedbank hittat en bra lösning på sin 
situation genom att genomföra en nyemission. Kreditgivning i USA skiljer sig väldigt 
mycket från handläggningen i Sverige. Det finns inte mycket kännedom om hur det 
går till ute i Europa vid kreditgivning men förmodligen finns det skillnader mellan 
länderna. I dagsläget påverkas nationernas finansiella situation mycket av varandra 
och det har fått stora konsekvenser för Sverige som egentligen inte orsakat dagens 
finansiella oro. 
 
4.1.7 Respondent 7 
Företagsrådgivare, besöksintervju 
 
Arbetserfarenhet 
Respondenten började arbeta på banken för 21 år sedan efter avslutat gymnasium. 
Hon har arbetat med kassatjänst, utlandsbetalningar och utlåning till privatpersoner. 
Numera arbetar hon som företagsrådgivare mot små och medelstora företag och 
hjälper dem med alla deras bankärenden. 
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
På kontoret finns det 4 stycken företagsrådgivare. Kontorschefen har ett 
organisatoriskt ansvar över verksamheten. Företagschefen som har del i coachning 
och samordning för alla företagsrådgivare har sitt kontor på en angränsande ort. 
De fyra företagsrådgivarna är uppdelade på olika områden. En person tar emot 
kunder som kommer oanmälda. Två personer arbetar med rådgivning och fördelar 
kundansvaret för företagskunderna emellan sig. En person arbetar med lantbruk och 
större företag. Det händer ibland att företagsrådgivaren behöver ta hjälp vid 
kreditbeslut med någon med specialkunskap om en bransch. Den hjälpen finns inom 
Swedbank på central nivå, Almi företagspartner och Norrlandsfonden. Inom banken 
tillämpar man ett system med personliga limiter och på kontoret finns det två nivåer. 
Kreditbeslutet fattas alltid tillsammans med en kollega. Nästa nivå av limit finns inom 
en lokal delegation där representanter från kransstäder varav minst tre av dem måste 
närvara vid ett beslut. 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
Banken gör både en kvalitativ och en kvantitativ analys av ett företag. När det gäller 
den kvantitativa analysen är de viktiga faktorerna soliditet, räntabilitet och kassa-
likviditet. Upplysningscentralen har alla företags bokslut i sin databas varför banken 
kan hämta mycket kalkylunderlag därifrån. De har även beräknat fram olika bransch-
genomsnitt i Sverige samtidigt som det beräknar fram olika värden för företaget. Det 
är en viktig vägledning i kreditbeslutet. Banken kan även få fram bokslutsmaterial 
från bolagsverket och från företagaren själv. De vanligaste säkerheterna för alla 
företag är företagsinteckning. Vid aktiebolag är det oftast borgen från ägaren för i 
annat fall finns det inget ansvar för den personen mot företaget. Vid enskild firma 
finns det redan ett personligt ansvar varför borgen blir överflödigt. En annan vanlig 
säkerhet är objektet som då finansieras via bankens eget finansieringsbolag 
Swedbank finans med äganderätts förbehåll. När en fastighet utgör en säkerhet blir 
det ett bottenlån via Swedbank hypotek. Banken har ingen generell policy kring 
kreditgivning däremot är deras image att vara det svenska folkets bank. Swedbank är 
en sammanslagning mellan Föreningsbanken och Sparbanken. Sedan Förenings-
bankens tid finns det en tradition att värna om jordbruken. Banken ger ut 
skogsbarometer inom ramen för ett samarbete med LRF och Dina försäkringar. 
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Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
Banken behöver en affärsplan, likviditetsbudget och resultatbudget. Kreditbeslut 
fattas aldrig utan personliga samtal.  När det kommer en ny kund så kan det hända 
att banken hjälper kunden väldigt mycket på vägen till exempel med att upprätta en 
affärsplan. Almi har ett underlag för upprättande av affärsplan som banken använder 
sig av. När en person ska starta ett nytt företag är det mycket personliga faktorer som 
spelar in därför är det lättare att fatta beslut om personen varit kund i banken sedan 
tidigare. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

I och med Basel 2 blev regelverket för kapitaltäckningen annorlunda och det fick 
konsekvenser för prissättningen. 
Olika säkerhetsarter fick olika pris och det introducerades nya beräkningsverktyg. 
Medel på bankkonto har ett ex ett högre värde. 

 
– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 

Inom banken har man inte talat något om detta men det blir svårare att få 
uppgifter om kunden. Däremot har banken samma behov av information varför 
det förmodligen kommer att leda till att de ställer krav om att materialet får en 
likvärdig granskning. Det kan hända att det ställs mindre krav mot en kund som 
har haft företagskontakt med banken under en längre tid och där erfarenheten är 
god. 

 
– Begränsning av kreditupplysning 

Skulle regelverket träda i kraft kommer banken att ha en försiktigare hållning. 
 
– En starkare företagsinteckning 

En återställning av regelverket till en bättre förmånsrätt för banken och att en 
större andel lös egendom kan utgöra säkerhet är mycket positivt för banken. I och 
med det kommer säkerheterna att värderas till ett högre värde. 
 

– Reglering av finansmarknaden 
Det har inte kommit någon information från Swedbanks huvudkontor om sådana 
förslag. 

 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
När lokalkontoret behöver pengar kontaktar de Swedbank treasure. Swedbank 
treasure förser alla Swedbanks kontor med pengar utefter behov. Under hösten har 
tillgångar på pengar blivit sämre på marknaden och det ledde till att räntan steg. På 
kontoret har man blivit lite mera eftertänksam vid kreditgivning till företag och håller 
på reglerna mera noga för att hålla nere kostnaderna. Det kan innebära att det krävs 
att företagaren har en större egen insats i företaget och att säkerheterna får ett lite 
lägre värde. Staten har försökt göra stimulanspaket under hösten för att gynna 
företagandet. 
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4.1.8 Respondent 8 
Vice VD, telefonintervju 
 
Arbetserfarenhet 
Respondenten har varit anställd vid sparbanken sedan 1971 i olika funktioner som 
vanlig banktjänsteman, kontorschef och privatmarknadschef. Sedan dess har han 
arbetat som vice VD. Inom rollen som vice VD har han yttersta ansvaret för rörelsen, 
huvudansvar för all kreditgivning och samtliga företagsengagemang inom banken 
och bankens likviditetsplaceringar. 
 
Hur ser organisationen ut när det gäller kreditgivn ing till företag generellt? 
Det är fyra personer som arbetar med inriktning mot företag. Det är två stycken 
kredithandläggare och två tjänstemän som fattar beslut, vice VD och VD. Båda 
kredithandläggarna har samma nivå på limiten, därefter kommer chefsfunktionerna. 
Samtliga beslut fattas enligt dualitet med en kredithandläggare och en av cheferna, 
för större belopp tas besluten i delegation (bankens ordförande och vice ordförande 
tillsammans) och vid de största besluten tas besluten i den lokala styrelsen inom 
banken. Banken är inte inriktad med olika spetskompetenser men bankens VD 
kommer från ett större företag som tillhör en stor industrikoncern. För övrigt har 
banken stor erfarenhet och kunskap inom skog, lantbruk och entreprenad-
branscherna inom vilka de även har de huvudsakliga åtagandena. I specifika 
ärenden brukar de vända sig till Norrlandsfonden och Almi vid behov. 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
När en kund kommer till banken så brukar det börja med ett personligt samtal där 
affärsidén och upplägget blir presenterat. Finansieringssituationen är en väsentlig bit 
för banken. Inom ramen för kreditberedningen ska företagaren presentera sin budget 
och kunna försvara den. Det krävs en prognos- och likviditetsbudget tre år framåt i 
tiden som beslutsunderlag och utifrån det utförs det en avstämning mot olika 
nyckeltal som finns för respektive bransch. De viktigaste nyckeltalen är soliditet, 
omsättningshastighet och likviditet men gränsvärden för dem varierar beroende på 
bransch. Även om en kreditberedning baserar sig på finansiella fakta och prognoser 
så är personen bakom företaget mycket viktig, personen är en viktigare faktor än 
vilken typ av bransch de är verksamma inom. Därför brukar de ta referenser av en 
arbetsgivare för att kunna bilda sig en uppfattning om personen och göra ett besök 
på företaget för att få en uppfattning om lokaler och organisationen. Det är exempel-
vis viktigt om det är städat och snyggt. Ett annat obligatoriskt moment är att göra en 
kreditupplysning via upplysningscentralen för att undersöka om det finns 
betalningsanmärkningar. När ett lån är beviljat gör banken varje kvartal en kontroll 
över företagets resultaträkning för att få en uppfattning om utvecklingen. Dessutom 
får banken dagligen tillgång till uppgifter från upplysningscentralen mot en viss avgift 
över alla deras företagskunder. Det kan handla om de har bytt revisor, om ett 
kronofogde ärende är på gång eller om de fått skatteskulder. Informationen omfattar 
även statistik och nyckeltal över samtliga branscher. Den största risken vid ett 
kreditbeslut är att företaget inte kommer upp till prognostiserat resultat. Det kan 
förekomma att företaget gör av med mera pengar än de tjänar och i 75 % av fallen 
när ett företag går dåligt beror det på för höga personalkostnader eller att de 
använder sig av leasingbilar som är mycket kostsamt. De vanligaste säkerheterna är 
företagsinteckning, ägarborgen, inteckning i fastighet och extern borgen vid enskild 
firma. Banken har som policy att hålla sig inom kommungränsen för att bankens 
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pengar ska finnas kvar inom kommunen. Ibland kan det göras undantag om företaget 
har en privat koppling till banken. Vidare är det positivt om personen har varit kund 
inom banken sedan tidigare och att de har en tillräckligt stor egen insats av kapital. 
De svåraste besluten är om personen har haft lån i en annan bank för då väcks alltid 
frågan om varför deras bank har avslagit en ansökan. 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömni ng av småföretagare när 
de inte kan presentera uppgifter från ett årsbokslu t? 
Vid nyetablering är det viktigt att bilda sig en egen uppfattning om personen. Man 
tittar på deras framtoning och om de kan prata för sin sak. Det har blivit vanligt att 
personer gått starta eget kurser genom arbetsförmedlingens försorg och där initiativet 
inte riktigt är införlivat i deras eget intresse. När små företagare ansöker om lån är 
affärsplanen med affärsidé, försäljningsbudget, likviditetsbudget och prognos på tre 
års sikt de nödvändigaste faktorerna. Sedan är det nödvändigt att känna till 
engagemang från deras tidigare bank. Däremot har faktorer som ålder, kön och 
etnisk härkomst har ingen som helst betydelse. Art av bransch kan däremot inverka. 
Företagande med barnkläder och inom hotell- och restaurang är mycket svårt att 
lyckas mycket beroende på höga hyres- och personalkostnader. 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändring arna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 

Basel 2 har inte haft någon speciell inverkan förutom att säkerhetsmassan har 
blivit kompletterat med mera borgen. Scoring användes inom verksamheten innan 
Basel 2 men med tiden har det kommit olika varianter och metoderna har blivit 
mera förfinade. 
 

– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
När kravet på revisionsplikt upphör kommer banken att ställa krav på att företag 
ska ha en godkänd revisor vid kreditgivning som sträcker sig över en miljon sek. I 
mindre ärenden är det tänkbart att banken kan nöja sig med en bra 
bokföringsbyrå. 

 
– Begränsning av kreditupplysning 

En begränsning av kreditupplysningen kommer inte att ha så stor betydelse. 
Däremot kan en kreditansökan avslås om det förekommer betalningsan-
märkningar för det har visat sig att det har en tendens att uppstå flera gånger. 
 

– En starkare företagsinteckning 
När företagsinteckningen förändrades 2004 fick det avsevärda konsekvenser för 
bankens kreditgivning till företag för det innebar att banken fick dela med sig av 
den prioriterade andelen till andra aktörer. Det fick till konsekvens att banken 
började kräva tilläggssäkerheter. Det nya förslaget innebär i stort en återgång till 
det gamla regelverket och det är något som banken upplever som mycket positivt. 
 

– Reglering av finansmarknaden 
Det är mycket troligt att det kommer att bli någon form av tillsyn av regelverken 
efter finanskrisen men det är svårt att uttala sig om något förrän förslagen är 
färdiga. I den här situationen är det ett fåtal aktörer som har förstört för väldigt 
många ute i världen. 
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Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjun kturen inverkat på arbetet 
med kreditgivning till småföretagare? 
Den finansiella oron har lett till att banken har fått många nya kunder. Vanligtvis 
brukar de få ca 30 stycken nya kunder per månad men under september 2008 fick de 
60 stycken nya kunder och under oktober kom det 110 stycken kunder. Ökningen 
består främst av privata kunder som har varit oroliga för insättningsgarantin men 
banken har även tagit över befintliga lån från andra banker som blivit tvungna att 
neka till ett företags refinansiering pga. att den banken inte har haft tillgång till kapital 
att låna ut. Den situationen uppstod när interbankhandeln nästan upphörde under 
hösten och de stora bankerna fick betala ett mycket högt pris för sin likviditet. Även 
om interbankhandeln är på gång att fungera igen så är ordningen inte återställd till 
vanliga förhållanden.  Däremot har inte den finansiella oron påverkat bankens egen 
hållning kring kreditgivning till företag mycket på grund av att banken har en mycket 
god likviditet. 
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4.2 Sammanställning av intervjuer 
 
Samtliga respondenter har lång erfarenhet av bankarbete med undantag av Swed-
banks kontorschef som tog civilekonomexamen 2002 och en kreditanalytiker vid 
Nordea som tog civilekonomexamen 2005. Nordeas rådgivare för företag, Swed-
banks företagsrådgivare och vice VD vid den privata Sparbanken har längst erfaren-
het av bankarbete och samtliga började med arbete i kassan för över 20 år sedan för 
att med tiden växa in i nya yrkesroller inom verksamheterna. Tre av respondenterna 
har arbetserfarenhet från några av ortens privata företag utanför bankbranschen med 
bokslutsarbete, ekonomiansvarig, revisorsassistent, vice VD respektive VD funk-
tioner. 
 
Av de fyra bankerna är Handelsbanken den bank som har en profil som skiljer sig 
något från de andra. De har en organisationsstruktur som Handelsbanken Sverige 
kallar för kyrktornprincipen och innebär en starkt decentraliserad organisationsform 
med en stark lokal förankring. Swedbank har det största kontoret på orten. Sju av 
bankernas kreditgivningsverksamhet är jämbördiga i storlek och det rör sig mellan tre 
till fem personer inklusive chefsfunktionen. Swedbank på orten har dubbelt så stor 
verksamhet med upp till nio personer inklusive företagschef. När det gäller 
organisationsstruktur skiljer sig koncernen Nordea från de övrig för de har 
specialistfunktioner på lokalkontoren som strålar samman kring verksamheten mot 
företag. Företagsrådgivaren är bankens ansikte utåt mot kunden/företaget och får 
support av kreditanalytikern som samlar in och sammanställer allt material för 
beslutsunderlag i PM form och en affärsstödjare som förarbetar det mesta av all 
formell dokumentation och avtalen. Därutöver har de en försäkringsansvarig som 
erbjuder helhetslösningar över kundens privata och affärsmässiga behov. Samtliga 
koncerner har ett eget finansbolag som går in när det handlar om leasing eller av-
betalningskredit av objektet ex lastbilar.  
 
Den enda banken som har en policy är den privata sparbanken och den har som 
princip att det utlånade kapitalet ska hålla sig inom kommungränsen för att gynna 
ortens medborgare. Det kan hända att det görs undantag från regeln men då beror 
det på att det finns en privat koppling mellan företaget och banken. 
 
Bankerna tillämpar personlig kreditlimit och den är baserad på personlig erfarenhet. 
Det är hierarkiskt utformat från företagsrådgivare upp till kreditkommittéer på central 
nivå. De olika bankerna har liknande struktur enligt företagsrådgivare, företagschef, 
kontorschef och kreditkommittéer förutom den privata sparbanken som har en 
likvärdig organisation inom sitt eget kontor. Däremot skiljer de sig åt genom att tre av 
koncernerna fattar kreditbeslut i samråd med en kollega eller närmaste chef för att 
garantera välgrundade beslut och för att ansvarsbördan inte ska bli för tung för en 
enskild person. SEB införde att alla kreditbeslut skulle fattas av två företagsrådgivare 
under krisen på 1990-talet. Handelsbanken däremot tillämpar enskild handläggning 
och verksamheten har positiva erfarenheter av det.  
 
Ingen av bankerna har utvecklat specialistkompetenser mot olika branscher eller 
avancerade teknikområden på lokal nivå. Däremot finns det specialistkompetenser 
på central nivå hos dem alla. Exempel på det är specialistkunskaper om vindkraft-
verk. Vid nyrekryteringar till funktioner som företagsrådgivare kan tidigare arbetslivs-
erfarenhet från exempelvis industrin berika arbetslagets kompetens. Den privata 



 42 

Sparbanken ingår i ett stort nätverk av fristående sparbanker i Sverige inom vilket de 
kan konsultera varandra efter behov. Koncernen Swedbank har sedan samman-
slagningen med Föreningsbanken en del av verksamheten inriktad mot jord- och 
skogsbruk liksom den privata sparbanken.  
 
Samtliga banker har ett väl utvecklat samarbete med Almi och Norrlandsfonden när 
det gäller kreditgivning som innebär ett större risktagande. Dessa organisationer tar 
den större risken från bankens kreditgivningsgräns upp till det totala kreditbehovet, 
något som kan betraktas som ett topplån. Oftast handlar det om avancerad teknologi.  
Kontorschefen för SEB finns med i Nyföretagarcentrums styrelse för att ortens 
näringsliv ska kunna få ta del av hans kunskaper och kontaktnät. Vidare ingår han i 
en lokal styrelse som har en rådgivande funktion i strategiska frågor där de byter 
erfarenheter av affärer och ledarskap under stark tystnadsplikt. Kontorschefen för 
Swedbank finns med i styrelseakademien där ortens företagare får utbildning i 
formellt styrelsearbete, coachning och mentorskap. Swedbanks regionchef finns med 
i Handelskammaren på orten.  
 
Den första kontakten med en företagare sker främst i form av en personlig kontakt 
och samtal. Information om företagaren, företaget, affärsplanen, marknadssituationen 
och budget samlas in och sammanställs i form av en PM. Kreditberedningens 
målsättning är att avgöra företagets återbetalningsförmåga och för att avgöra det 
utförs en kvantitativ och en kvalitativ analys. När det gäller den kvantitativa analysen 
kan metoden variera beroende på vilken tjänsteman jag har talat med. En variant 
som har nämnts är en analys av den upprättade budgeten och de beräknade 
kassaflödena. Budgeten bryts ned tillkortare tidsperioder med hjälp av olika 
analysmetoder där olika branscher har olika riktvärden. Det beror på att det är stor 
variation mellan branscher när det gäller omsättning, årsresultat och 
balansomslutning. Andra exempel är analys av likviditets- och resultatbudget, analys 
av kassaflödesanalys och finansieringsanalys av årsredovisningens resultat- och 
balansräkning och slutligen analys av försäljningsprognos och likviditetsbudget tre år 
framåt i tiden. Utifrån det görs det en avstämning mot de väsentligaste nyckeltalen. 
Utöver dessa analysmetoder kan banker använda interna beräkningsverktyg som 
inte är officiella. De viktigaste nyckeltalen är soliditet, räntabilitet, kassalikviditet och 
omsättningshastighet.  
 
Skulle inte ansökan vara tillräckligt genomtänkt eller förarbetad blir kunden 
uppmuntrad att ta kontakt med Almi, Nyföretagarcentrum eller Norrlandsfonden som 
utbildar och stöttar vid upprättandet av affärsplaner och att välja rätt bolagsform. När 
det gäller den kvalitativa analysen undersöker banken om personen har de rätta 
egenskaperna för att kunna bedriva ett framgångsrikt företagande. Många gånger är 
personen som faktor mycket viktigare än inom vilken bransch det handlar om. Ett 
viktigt moment är om personen är kreditvärdig varför banken alltid utför en kreditupp-
lysning hos upplysningscentralen. Förekommer det kreditanmärkningar kan det leda 
till att en ansökan avslås om det inte finns en väldigt bra förklaring till anmärk-
ningarna. En annan viktig informationskälla är Internet där en sökning kan ge 
upplysning om eventuella tidigare konkurser eller annat som kan betraktas som 
väsentligt, detta kompletteras med att företagaren får presentera sig själv. Det 
förekommer även att kreditberedaren gör ett besök ute på företaget för att få en upp-
fattning om hur lokalerna är och hur de sköts, hur organisationen fungerar samt att 
de tar referenser om personen från exempelvis en arbetsgivare. Ett kreditbeslut är 
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alltid lättare att fatta om personen tidigare har varit kund inom banken för då är 
personen känd och banken behöver inte samla in lika mycket uppgifter om personen. 
På senare tid har det blivit vanligt att personer gått starta eget kurser via arbets-
förmedlingens försorg och inte riktigt kunnat prata för sin sak. Banken har många 
gånger fått det intrycket att företagsidén inte riktigt landat hos dessa personer och 
det har lett till att banken avslagit deras ansökan. 
 
Upplysningscentralen kan erbjuda ett större antal tjänster mot en viss avgift som 
används vid kreditberedningen. De har bland annat samtliga företags bokslut i sin 
databas och utifrån det kan de erbjuda olika kalkylunderlag på det enskilda företaget 
om det har varit verksamt någon tid. De har framställt olika branschgenomsnitt i 
Sverige som banken kan ta som vägledning i sitt beslutsunderlag men en kredit-
beredare får snabbt egen erfarenhet av olika branscher också.  
 
Den avgörande faktorn vid kreditberedningen är kundens återbetalningsförmåga. I 
utbyte mot krediten tar banken säkerhet beroende på graden av risk i prospektet. Det 
är oväsentligt vilka säkerheter som ligger till grund för krediten om återbetalnings-
förmågan beräknas bli för svag. Bankerna tillämpar ett system där ansökningar 
skiktas in i olika riskgrupper där en högre riskklass leder till en dyrare kredit och vice 
versa något som benämns som rating eller scoring. De vanligaste säkerheterna är 
lös egendom genom företagsinteckning, pantbrev i industrifastighet, finanstjänster vid 
inköp av maskiner eller fordon genom bankernas egna finansbolag, ägarborgen vid 
aktiebolag, externborgen vid enskild firma. Det förekommer även möjligheter till 
kreditgivning in blanco men till en mycket begränsad omfattning. 
 
Inom bankerna finns det olika interna kreditinstruktioner om hur de ska göra med 
olika typer av krediter och olika varianter av bolag. Utöver det finns det koncern-
gemensamma strategier som en garant för att kreditgivningen ska ha en jämn kvalité 
över hela koncernen. Den största risken vid kreditgivningsbeslutet är att företaget inte 
kommer upp i det prognostiserade resultatet. I 75 % av fallen när företag går dåligt 
beror det på för höga löner eller användande av leasingbilar som är mycket kostsamt. 
Några av bankerna har en försiktigare hållning mot vissa branscher där konkurser är 
mera frekventa eller som är mera konjunkturkänsliga. Exempel på det är restaurang-
branschen, försäljning av barnkläder och branscher med sällanköpsvaror som samt-
liga har höga kostnader för lokaler och personal. Gynnsamma faktorer vid en kredit-
ansökan är god erfarenhet av branschen utifrån tidigare anställning eller företagande 
och vana vid företagande liksom att företagaren har en hög andel egen insats. Andra 
faktorer är stabil historik som kund i banken och att företagaren flyttar sina 
tillgodohavanden till banken så att banken ska kunna ge adekvat rådgivning i ett 
större perspektiv. 
 
När en kreditansökan är beviljad får banken daglig rapportering från upplysnings-
centralen om det har skett några förändringar hos de företag de har lånat ut pengar 
till. Det kan vara om någon har bytt revisor, om skatteskulder har uppstått eller om 
någon har ett ärende på väg till kronofogden. De tillhandahåller även uppdateringar 
av statistik och nyckeltal över olika branscher så att banken kan följa med ut-
vecklingen. Varje kvartal kontrollerar banken företagets utveckling genom att begära 
in företagets resultaträkning. 
 
Basel 2 har i stort inneburit att risker fick en bättre prissättning där krediter som 
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saknade säkerheter fick ett högre pris. SEB valde att ställa om bankens arbete fullt ut 
efter rekommendationer när det gäller användande av riskklasser, rånrisker, kund-
klagomål och personliga åtaganden för att banken ska kunna erbjuda marknaden ett 
bra pris på pengar. De kom att bli det kreditinstitutet som tog till sig flest rekommen-
dationer i enlighet med Basel 2. Inom Nordea har lagändringen haft störst inverkan 
på större kreditkunder där tidigare historik, återbetalningsförmåga och 
företagsledningen fick större betydelse. Handelsbanken ratade sina kunder långt 
innan Basel 2 varför den biten inte innebar någon förändring däremot fick banken 
ökade kostnader genom krav på ökad kapital-täckning vilket i sin tur påverkar 
kundens kreditkostnad.  
 
Avskaffandet av revisionsplikt för små företag kommer förmodligen att leda till att 
bankerna kommer att kräva reviderade bokslut för de företag som är i behov av 
krediter. Den privata sparbanken kan tänka sig att det är rimligt att kräva reviderat 
bokslut för krediter som är större än 1 Mkr och för krediter som avser mindre belopp 
kan det räcka med en bra bokföringsbyrå. Sedan kan det tänkas att värdering av 
varulager kan vara lite överflödigt i kredithänseende. Därför kan alternativet i form av 
en ekonomisk certifiering vara tänkbart. Företag som inte är beroende av krediter 
kommer att få minskade kostnader då de slipper revision överhuvudtaget om de inte 
väljer det alternativet av andra skäl. 
 
Det råder delade meningar om hur en begränsning av kreditupplysning skulle kunna 
inverka på bankernas kreditberedning. En synpunkt är att priset på pengar blir dyrare 
eftersom kreditupplysning är en viktig bit i kreditbedömningsarbetet liksom att banker 
blir mera försiktiga med att bevilja krediter då det är ganska vanligt med betalnings-
anmärkningar på mindre belopp. Det har även framförts att det kanske inte kommer 
att ha så stor betydelse. 
 
Förmodligen kommer dagens finansiella oro att leda till att det blir tydligare krav på 
banker och deras kreditpolicy. Däremot har situationen haft ett sådant snabbt förlopp 
att diskussionen inom kreditverksamheterna inte kommit igång om en eventuell 
reglering och dess tänkbara konsekvenser. I dagsläget vävs de olika kreditinstituten 
ihop på både det nationella och globala planet varför det blir viktigt med enhetlighet i 
regelverket över nationsgränserna. Kreditbedömningsarbetet i exempelvis USA är 
mycket annorlunda än i Sverige. Där finns det inte tillgång till personnummer och 
kreditupplysningar och rutinerna kan variera mellan delstaterna, varför det för-
modligen blir störst förändringar hos dem. När det gäller situationen inom EU som 
helhet så har skillnaderna mellan länderna inte blivit belysta på samma sätt men 
Sverige har mera blivit drabbade av finanskrisen än orsakat den mycket beroende på 
att svenska finansmarknaden striktade upp sin verksamhet efter 90-talets finanskris. 
 
En starkare företagsinteckning innebär att det blir lättare för små företag att få 
finansiering. Det är framförallt turordningen enligt förmånsrättsordningen som har 
störst betydelse och innebär att banken får första prioritet före andra aktörer och att 
företagsinteckningen omfattar all lös egendom. En av respondenterna hävdar att 
förändringen trots allt inte kommer att ha så stor inverkan då det ändå är företagets 
återbetalningsförmåga som är det väsentliga varför det finns olika uppfattningar 
bland respondenterna. Dagens finansiella oro och lågkonjunktur kommer att leda till 
att bankerna blir ännu mera försiktiga än tidigare utifrån trovärdighet i budget och god 
återbetalnings-förmåga. Det har inte föranlett några centrala direktiv om restriktivare 
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kreditgivning utan försiktigheten har i sådana fall funnit hos den enskilda 
kredithandläggaren.  Förmodligen kommer många företag att få sämre kassaflöden 
som i sin tur kan leda till varsel vilket innebär en sämre återbetalningsförmåga. 
Bankernas värderingsverktyg som branschanalyser och ratingmallar blir dock 
oförändrade.  
 
Under hösten var det en period med kapital- och förtroendekris mellan bankerna. 
Ingen visste vem som satt på de största riskerna varför alla drogs över en kam. De 
slutade lita på varandra varvid daglånehandeln nästan upphörde helt och det blev 
svårt att sätta rätt pris på pengarna. Det uppstod stor ryktesspridning och Swedbank 
blev mycket utsatt i pressen som koncernen så här efteråt finns det åsikter om att de 
ryktens borde ha dementerats på ett mycket tidigare stadium. Till följd av detta fick 
banken stora konsekvenser av finanskrisen och kunder lämnade banken. I dagsläget 
har banken beslutat om men nyemission för att bättra upp sin finansiella situation. 
 
Handelsbanken har en helt annan situation då de har en bra rating i Norden och 
Europa som finansiellt institut varvid de betraktas ha en bra återbetalningsförmåga 
och får ett förmånligt pris på pengar till sina kunder. Nordea har en oförändrad kredit-
beredning. Det beror på att de utarbetade mycket strikta kreditregler efter 1990-talets 
finanskris då staten gick in som delägare i banken. I dagsläget är Nordea en mycket 
stabil bank. Under hösten har bankernas kunder haft mycket oro och många fun-
deringar kring höjda räntor, konjunkturutveckling, aktiekurser och insättningsgarantin. 
 
Den privata sparbanken har fått många nya kunder. Den största ökningen är privata 
kunder men de har även fått företagskunder som har blivit nekade refinansiering hos 
sin tidigare bank för att den banken saknat kapital att låna ut. Det skedde under den 
period när interbankhandeln nästan upphörde. Under hösten köpte bank aktier i 
Swedbank och utökade därmed sitt innehav i koncernen. 
 
4.3 Händelseutveckling i omvärlden under finanskris en och begynnande 
lågkonjunktur 
 
4.3.1 Finanskris 
I början av 2000-talet kom det rapporter om att det förekom obalanser inom den 
amerikanska ekonomin för de hade ett betydande bytesbalansunderskott, ett federalt 
kraftigt budgetunderskott liksom ett sparandeunderskott inom den privata sektorn där 
hushållens sparandekvot låg strax över noll. Orsaken till det var främst att många 
hushåll med låg kreditvärdighet investerat i egna hem genom en ökad upplåning. Det 
hade blivit möjligt genom en lågräntepolitik av den amerikanska centralbanken. Det 
har funnits farhågor om att denna situation skulle kunna leda till en kris över en stor 
del av världen. (Fregert, Jonung 2008 kap 27) Under 2007 tornade en amerikansk bolånekris 
upp sig när deras låntagare inte kunde betala sina krediter. Det visade sig att 
bolånen sålts vidare till investerare över hela världen som en investeringsprodukt. 
Dessa förlorade i värde när kredittagarna inte fullföljde sina betalningar och orsakade 
en finansiell turbulens på de inter-nationella kreditmarknaderna när ingen visste med 
säkerhet vilka institut som satt inne med de största riskerna. För Sveriges del har det 
lett till att bankernas finansieringskostnader ökat som i sin tur orsakat att företag som 
varit i behov av krediter fått en högre kreditränta. (Riksbankens pressmeddelande nr 2 2008) I 
mars månad 2008 kunde man konstatera att bankernas utlåning till företag hade 
minskat och ett flertal banker hade skärpt sina kreditvillkor. I juli månad hade kredit-
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givningen minskat ytterligare och att man befarade en lågkonjunktur. I oktober rap-
porterades det att en tredjedel av alla tillfrågade bankkontor hade skärpt sina kredit-
villkor och hela 85 % befarade en betydande lågkonjunktur. (Almi Pressmeddelanden juni, juli 

& oktober 2008) Under hösten har Riksbanken vidtagit åtgärder för att stimulera 
kreditförsörjningen till större icke-finansiella företag genom en ny tillfällig kreditform 
där bankerna har möjlighet att lämna kredit mot ett företagscertifikat. (Riksbankens 

pressmeddelande nr 54) Vidare har Riksbanken sänkt reproräntan och utökat bankernas 
möjlighet att låna pengar för att det finansiella systemet inte ska ta skada av den 
finansiella krisen. Två svenska finansinstitut har fått likviditetsstöd mot säkerhet i 
verksamheterna för att upprätthålla det finansiella systemet. I dagsläget har 
Riksgälden tagit över ägandet i ett av dessa bolag. (Riksbankens pressmeddelande nr 58) 
 

Bankerna har höga likviditetsrisker och under rådande finanskris har det funnits en 
oro för hur våra svenska banker har klarat krisen. I februari 2008 när de fyra största 
svenska bankerna hade lämnat in sina helårsrapporter hade alla klarat krisen på ett 
bra till skillnad från de europeiska konkurrenterna (Svenska Bankföreningen Nyhetsbrev nr1) 
men under hösten visade det sig att Swedbank var en av de banker som satt inne 
med extra stora risker för att de expanderat mycket under 2006 och 2007 i Baltikum 
och på den svenska bolånemarknaden. Swedbank tog emot hjälp från staten i form 
av ett garantiprogram. Detta erbjudande som riktas till alla banker infördes under 
hösten och gäller fram till den 30 april 2009 för att minska bankernas kostnader i 
deras upplåning under finanskrisen. Garantin innebär att staten mot en viss avgift ska 
gå in om banken inte kan betala sina åtaganden. Swedbank tackade ja till er-
bjudandet i november 2008 medan de övriga bankerna inte är intresserade, en av 
orsakerna kan vara att garantin ställer krav på att minska kostsamma bonussystem 
till högre tjänstemän. En annan orsak kan vara att programmet försämrar bankernas 
tillväxtstrategier. Marknaden hävdade att Swedbanks lånevillkor blev dyrare än väntat 
med tanke på statens upplåningskostnader. Handelsbanken t ex får låna pengar till 
samma nivåer utan att de är med i garantiprogrammet. Swedbank beslutade om en 
nyemission på 12,4 Mkr för att förbättra sin situation. Skulle de baltiska staterna bli 
tvungna att devalvera kommer Swedbank i en fördjupad kris som förmodligen 
kommer att leda till att fondverksamheten Robur säljs ut till någon av de svenska 
storbankerna. (Dagens industri) 

 
Bankerna har minskat sin finansiering till företag trots att företagen kunnat visa på 
starka kassaflöden och bra balansräkningar. Det handlar främst om företag vars 
internationella kreditgivare slutat fungera under finanskrisen och nu blir kredit-
volymerna för stora för de svenska kreditinstituten. Utlåningskapaciteten är starkt 
begränsad. Skulle bankerna gå med i garantiprogrammet skulle kreditgivningen till 
små och medelstora företag underlättas. Det finns även en farhåga om att bankerna 
utifrån en oligopol situation tar ut för höga räntor när det råder brist på kapital. 
Tremånadersräntan för ett företag är vanligtvis 1 % över Stibor räntan. Unga in-
novationsföretag går en tuff tid tillmötes. Det har framförts önskemål om att staten 
borde stötta dem under lågkonjunkturen eftersom det är en gynnsam period att in-
vestera under. En satsning på små företag skulle kunna vara ett bra sätt för Sverige 
att ta sig ur krisen eftersom de oftast är kostnadseffektivare och mera nytänkande än 
mera etablerade företag. (Dagens industri) 
 
4.3.2 Konjunkturen 
Konjunkturen vände nedåt efter årsskiftet 2008. Norrlands konjunkturindex ligger på -
3 jämfört med + 47 förra året samma tid. En normal konjunktur ligger inom + 15 till – 
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15 varför dagens värde rör sig inom ett normalintervall. Skogsrelaterade branscher 
berördes tidigast av lågkonjunkturen under hösten 2008 följt av övriga branscher 
varför de ligger lägst ner i konjunkturutvecklingen. Andra branscher som ligger sämre 
till är detaljhandeln och byggnadsindustrin. Inom industrisektorn har lågkonjunkturen 
inte inverkat i någon större utsträckning. Däremot så är det en generellt kraftigt ut-
talad pessimism över den fortsatta konjunkturen. I Västernorrland ligger konjunkturen 
på en normal nivå. Inom tillverkningsindustrin har konjunkturen försämrats men av 
lindrigare grad med ett index på – 13. Verkstadsindustri har det bästa läget, däremot 
har deras orderingång och exportsituation försämrats rent generellt. Förutom efter-
frågebristen väntas inte konjunkturen bli så låg i Västernorrland och man väntar snart 
en ökad efterfrågan både på hemmamarknaden och inom exporten. 
Byggnadsindustrin har fått en avmattande konjunktur även om den fortfarande är god 
+ 24 och uttalar en brist på arbetskraft. Inom detaljhandeln är det ett mycket lågt 
konjunkturindex – 23 med låga försäljningssiffror och personalneddragningar som 
resultat. Se även bilaga 3. (Konjunkturbarometern Norrland hösten 2008) 
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5 ANALYS 
 
5.1 Bankernas kreditberedning 
Broomé, Elmér och Nylén (1998) redogör för hur företag behöver kapital vid ny-
etablering eller vid investering i en befintlig verksamhet. Mindre investeringar kan i 
gynnsamma fall finansieras med eget kapital men vid större investeringar finansieras 
det oftast i form av lån. Osäkerheten om framtida lönsamhet är mycket stor och 
många gånger krävs det stora investeringar i immateriella tillgångar. Det är mycket 
ovanligt att nystartade företag ger återbäring på kort sikt vilket gör att det inte är en 
attraktiv placeringsform för verksamheter som har riskkapital. Undersökning som 
utförts på uppdrag av Almi visar att nio av tio småföretagare lånar hos banker och de 
har oftast en begränsad tillgång till lån för att nyetablering är en kostsam fas i ett 
företags utveckling. I min undersökning kan man få en antydan till att bankerna är det 
kreditinstitut som företagare vänder sig till när de vill starta eget. Många ansökanden 
kommer direkt från ”starta eget” kurser via arbetsförmedlingen medan andra har burit 
på en affärsidé en tid innan de beslutar sig för en etablering. När banker går in med 
en kredit till en ny entreprenör sker det oftast i samfinansiering med exempelvis Almi 
som går in med toppen på krediten för ett belopp som inte täcks av en säkerhet eller 
där den beräknade återbetalningsförmågan av krediten är för oviss. I samtliga 
kreditärenden krävs det att företagaren har en egen insats. 
 
Investeringar i ett företags etablerings- och tidiga tillväxtskeden kan bli mycket lön-
samt men osäkerheten är mycket stor i bankernas beslutssituation.  Ansökan baseras 
enbart på ett tänkt koncept och kalkylerade prognoser av framtida lönsamhet där det 
inte finns beslutsunderlag från historiska finansiella rapporter. Enligt Deakins & 
Hussain (1994) lägger detta grunden för informationsklyftor mellan banken och 
företagaren vilket leder till att en ansökan avslås helt i onödan (typ 1 fel) eller att en 
alltför svag ansökan beviljas (typ 2 fel), adverse selection. 
 
Arbetet kring kreditberedningen överensstämmer med teorin enligt Broomé, Elmér 
och Nylén (1998). När ett företag kommer till banken för att ansöka om en kredit 
börjar kontakten med ett personligt samtal. Bankernas kreditberedningsprocess 
innehåller en kvalitativ och en kvantitativ bedömning och det kallas för kredit-
beredning. När kunden kommer till banken krävs det att han är väl förberedd och har 
med sig ett väl genomarbetat material med prognoser över beräknad försäljning de 
närmaste åren och hela kostnadsbilden över den planerade verksamheten. Det är 
viktigt att personen har ett stort personligt engagemang och kan framföra sitt ärende 
på ett mycket representativt sätt. Skulle det visa sig att personen behöver hjälp med 
att strukturera upp förarbetet med försäljningsprognoser, kostnadsbilden och val av 
bolagsform blir han uppmuntrad att ta hjälp av organisationer som stöttar 
entreprenörer vid etableringsfasen. Vanliga organisationer är Almi, Norrlandsfonden 
och nyföretagarcentrum. 
 
Den kvantitativa bedömningen sker utifrån prospektets finansiella situation. 
Företagsrådgivaren beräknar företagets kreditbehov och undersöker hur företagets 
finansiella situation påverkas av en beviljad kredit, dvs. om prospektet har en bra 
återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan är den viktigaste faktorn vid kredit-
beredningen och det är lagstadgat i bankrörelselagen. Vanliga metoder är 
finansierings- eller kassaflödesanalys som beräknas utifrån beräknade budgets som 
innehåller försäljningsprognoser och förväntade kostnader över de närmaste tre åren.  
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Är företaget redan etablerat och söker kredit i ett tidigt tillväxtskede baseras kredit-
beslutet på företagets tidigare lönsamhet. Den historiska informationen ger bra 
information om försäljningstrend och marknadsandelar. Det är viktigt att det 
ekonomiska materialet har en bra kvalité och att det är granskat av en auktoriserad 
revisor. Kassaflödesanalysen har kommit att användas allt mer pga. att den är mera 
detaljerad och visar på kassaflöden utifrån rörelsen, investerings- och finansierings-
verksamheten. Budgeten bryts ned till kortare perioder och det beräknas fram olika 
nyckeltal som soliditet, räntabilitet, kassalikviditet och kapitalets omsättnings-
hastighet. Andra kalkylmetoder kan också förekomma, t ex paybackmetoden som 
visar på ett företags likviditet. Nyckeltalen jämförs med genomsnittsvärden som är 
representativa för den aktuella branschen. Det är stor variation mellan olika 
branscher när det gäller riktvärden för olika nyckeltal och det beror på att det är stor 
skillnad mellan olika branscher när det gäller omsättning, årsresultat och balans-
omslutning. Vissa bankkontor har egna riktvärden för olika branscher men upp-
lysningscentralen tillhandahåller även sådan information. Detta analysarbete utförs 
för att banken ska kunna beräkna företagets återbetalningsförmåga, förmågan att 
betala räntor och amorteringar på lånet även under perioder med sämre lönsamhet. 
 
Den kvalitativa bedömningen innebär att prospektets affärsidé, marknadssituation, 
konjunkturläget och företagsledningens kompetens analyseras. Affärsidén är en 
mycket viktig faktor vid kreditberedningen. Företagsrådgivaren måste bilda sig en 
uppfattning om företagsidén är välgrundad och väl genomtänkt, att produkten har ett 
konkurrenskraftigt pris och har en tillräckligt bra teknisk nivå för att kunna vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Marknaden måste analyseras för att det med 
säkerhet ska finnas marknadsandelar för företaget. Konjunkturläget är mycket viktigt 
att ta med i beräkningarna för det har direkt inverkan på företagets lönsamhet utifrån 
kunders efterfrågan och räntekostnader. Några av respondenterna uttalade en 
försiktighet mot branscher där lokaler och personal är en stor del av företagets 
kostnader och där konkurser förekommer lite oftare (restaurangbranschen) och 
branscher som är lite mera konjunkturkänsliga (handel med sällanköpsvaror). 
 
Enligt Broomé, Elmér och Nylén 1998 är det svårt att bedöma en företagslednings 
kompetens men oftast handlar det om en bedömning över personens olika förmågor 
och egenskaper som hederlighet, att kunna hålla ord och att klara av administrativa 
rutiner. I min undersökning visade det sig att vissa banker tar referenser från tidigare 
arbetsgivare och söker information på Internet. Inom ramen för kreditberedningen 
förekommer det alltid att det tas en kreditupplysning på företagaren. Förekommer det 
betalningsanmärkningar eller att kunden inte riktigt bottnat i det engagemang som 
krävs för att lyckas med ett företagande leder det oftast till att ansökan avslås. Gynn-
samma faktorer vid kreditberedningen är att personen har tidigare erfarenhet av 
branschen och har en positiv historik inom kontoret som privatkund samt att företags-
ledningen agerat på ett bra sätt under en period av sämre lönsamhet. I Sverige har 
det bedrivits studier på uppdrag av Almi över vilka faktorer företagarna själva tror är 
viktigt och där anges affärsidé, bransch, ålder, utbildning, etnisk bakgrund och kön.  
 
I min undersökning fann jag att det ställdes höga krav vid kreditberedningen på kal-
kylerad lönsamhet, egen insats och en avvägning av affärsidén, marknadssituationen 
och konjunkturläget. För redan etablerade företag grundas besluten på lönsamhets-
trender, konstaterade marknadsandelar och en etablerad tillit till företagaren som 
person vilket ger kreditberedningen mycket fastare grunder i beslutssituationen.  
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Bankens kreditbeslut fattas i huvudsak av enskilda tjänstemän efter delegation av 
bankens styrelse. Delegationen begränsas upp till en begränsad nivå något som 
kallas för limit. Limiterna baseras på personens erfarenhet och kunskap varför det 
vanligtvis finns olika nivåer av limiter inom ett bankkontor i en hierarkisk ordning. 
Samtliga kontor tillämpade limiter i en hierarkisk ordning. Dessa var personligt 
tilldelade och kunde förändras över tid varför agentteorin kan vara aktuell i det fallet. 
Enligt Sundgren, Nilsson & Nilssons (2007) redogörelse över agentteorin kan den 
anställdes prestationer på arbetet påverka lön och karriärmöjligheter liksom att rädsla 
för att förlora arbetet kan inverka på hur arbetet utförs varför det läggs ned mycket 
resurser på att undvika typ 2 fel. Däremot är typ 1 fel svårare att upptäcka men kan 
ha stor betydelse när bankerna är affärsdrivande med egna lönsamhetskrav.  
 
I min undersökning tillämpade samtliga koncerner utom en dualitet i besluts-
situationen utöver systemet med limiter. Det betyder att ärendet sanktioneras hos en 
kollega för att inte ansvaret ska bli för betungande för en person och att besluten ska 
ha en hög kvalité. Det kom till i samband med finanskrisen under 1990-talet när 
bankerna blev tvungna att se över sina kreditgivningsrutiner. Handelsbanken 
tillämpar fortfarande enskilda kreditbeslut. 
 
Deakins & Hussain (1994) redogör för ett forskningsarbete över kreditberedning vid 
nyetablering och expansion av små företag i Tyskland och Storbritannien. Studierna 
från Tyskland visade att deras kreditberedning hade en tyngdpunkt på entre-
prenörens personliga egenskaper och kompetens att leda ett företag. Bankerna hade 
som strategi att etablera en nära och stödjande relation till kunden för att kunna sälja 
lönsamma tilläggstjänster till företagaren, vinna marknadsandelar och för att bilda sig 
en uppfattning om företagarens förmåga att driva ett företag. I studier från 
Storbritannien fann man att kreditberedningen i huvudsak vilade på finansiella 
faktorer och där de sju viktigaste kriterierna var erfarenhet av branschen, kalkylerat 
lönsamhet, existerande lönsamhet, självfinansiering, återbetalnings-förmåga, andel 
upplånat kapital i förhållande till eget kapital och tillit till en befintlig kund i banken. 
Dessa förhållanden utgjorde en stor fara för informationsasymmetri. Det berodde 
framförallt på den kapitalbaserade tyngdpunkten, en stor del av deras tjänstemän 
saknade erfarenhet av olika branscher och saknade teknisk kompetens. Dessutom 
konfererade de i mycket liten utsträckning med en utomstående specialist vid 
beslutsfattandet. Denna obalans var mycket ogynnsam och orsakade asymmetri-
problem i form av moral hazard och svårigheter med att bedöma kreditan-
sökningarna. Situationen bland mina respondenter tedde sig mera nyanserad för vid 
sidan om de finansiella faktorerna lade de stor vikt vid entreprenörens personliga 
egenskaper och kompetens. Samtliga var måna om en personlig och långsiktig 
relation med företagaren för ett ökat förtroende och de hade en medveten hållning 
om att kunna erbjuda företagaren kompletterande tjänster i form av rådgivning vid 
kapitalplaceringar, stöd med cashmanagement och finansiella tjänster som leasing 
av fordon eller maskiner blir aktuellt. Nordeas bankkontor har gått ett steg längre och 
har infört försäkringsrådgivare på sina kontor som ger råd om och säljer försäkringar 
till bankens kunder som en kompletterande tjänst.  
 
Enligt Deakins, Hussain 1994 bör kreditinstitut berika sin verksamhet med spets-
kompetens om olika branscher och avancerad teknik för att bättre kunna välja ut 
lämpliga projekt. Det skulle även medverka till en bättre lönsamhet. Det kunde ske i 
form av traditionell utbildning av personal och/eller bygga upp ett nätverk av 
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kontakter för att få del av viktig information. Utifrån dessa kunskaper kunde banken få 
en samnytta genom att skräddarsy sina tjänster, rådgivningar och bedömningar till 
kundens behov. I min studie fann jag att samtliga kredithandläggare hade god 
tillgång till specialistkompetenser högre upp inom organisationen och vid 
nyrekrytering av rådgivare var tidigare erfarenhet av exempelvis industribranschen 
meriterande vilket inte var frekvent i de brittiska studierna. Kontorscheferna fanns 
representerade i olika yttre nätverk både för organisationens interna behov men även 
för att stödja och fortbilda entreprenörer på bästa sätt.  
 
Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är det viktigt med en hög lokal 
kreditkompetens för att bankerna ska kunna göra effektiva riskbedömningar och 
därigenom få en stor andel lönsamma kunder.  När det gäller detta kan den lokala 
sparbanken vara ett exempel på det genom att de nästan uteslutande lånar ut 
pengar till lokala företag varvid personkännedomen borde vara mycket stor. Vidare är 
Handelsbankens kyrktornsprincip ett led i samma riktning.  
 
Enligt Sundgren, Nilsson & Nilsson (2007) kan informationsklyftorna även innebära 
en rädsla för att en beviljad kredit försämrar företagarens engagemang i företaget, 
moral hazard. I min undersökning kom det fram att det vanligt förekommande med för 
hög lön till ägare och användande av dyr leasing av framförallt bilar när ett företag 
gick dåligt, dessutom får i regel företagare avslag på sin ansökan om de har be-
talningsanmärkningar sedan tidigare. Ett sätt att hantera moral hazard enligt Deakins 
& Hussain (1994) är att bankerna kontrollerar företagets finansiella utveckling med 
jämna mellanrum eller använder sig av kreditklausuler. I min undersökning tillämpar 
bankerna årliga uppföljningar av sina åtaganden. Vid börsnoterade bolag kan 
uppföljningen ske oftare vanligtvis i samband med kvartalsrapporter. Dessutom kan 
de köpa uppgifter från upplysningscentralen om de företag de har lånat ut pengar till. 
 
Enligt Norberg & Thorell (2007) är den externa redovisningen ett verktyg för att 
minska informationsklyftor mellan företaget och de olika intressenterna. För att 
bankerna ska få en mindre osäkerhet i kreditsituationen får kunderna lämna säker-
heter emot en kredit. I min undersökning var samtliga banker beroende av att års-
redovisningarna och de finansiella underlagen hade hög kvalité. De vanligaste säker-
heterna är företagsinteckning, ägarborgen, det enskilda objektet och lös egendom. I 
enskilda fall kunde kredit beviljas in blanco till en viss del. De brittiska studierna 
visade på erfarenheter att gynnsamma säkerheter kunde orsaka en mindre 
genomtänkt kreditbedömning. Detta skiljer sig mina studier som visar att 
kreditberednings huvudsakliga syfte att undersöka företagets återbetalnings-förmåga 
varför de lämnade krediterna fick en sekundär betydelse.  
 
Nutek undersökning visar att det är svårt för entreprenörer att få finansiering i ett 
nyetablerings- och tillväxtstadium även om det är ett gynnsamt företagsklimat i landet 
och regelverken förändras till de små företagens förmån. Under 2007 kom Basel 2 
som är ett regelverk som riktar sig till kreditmarknadens aktörer på ett internationellt 
plan för att undvika finanskriser genom att risktagandet vid kreditgivning ska 
kontrolleras. Den viktiga utgångspunkten var att kreditbesluten ska grundas på 
affärsplaner, marknadssituation, framtidsprognoser och konkurrenssituationen. I och 
med det blev det ett större fokus på analys och bedömning av företagens framtida 
kassaflöde och företagets återbetalningsförmåga. Innan Basel 2 hade kundens 
säkerheter större betydelse. Tyvärr är empirin något tunn när det gäller detta 
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regelverk men företagets återbetalningsförmåga anges som den huvudsakliga 
bedömningsgrunden varvid säkerheterna antas få en mindre betydelse vid kredit-
beslutet. Handelsbanken var den enda av Sveriges stora banker som tillämpade 
riskklassificering sedan tidigare enligt egen uppgift.  
 
I juli 2010 kommer revisionsplikten att avskaffas för små företag. Respondenterna är 
samstämmiga över att bankerna aktivt kommer att kräva någon likvärdig kvalitets-
granskning av företagets verksamhet. Där en form av ekonomisk certifiering kan vara 
ett alternativ och i vissa fall kan det räcka med en bra bokföringsbyrå. Lagändringen 
kommer främst att gynna företag som inte är beroende av krediter.  
 
Justitiedepartementet har lagt fram ett lagförslag om att ersätta företagsinteckningen 
med företagshypotek. Det innebär att all lös egendom kan användas som säkerhet 
och att banker får en hög prioritet i turordning för återbetalning när det har uppstått 
en konkurs. Lagförslaget innebär i princip att regelverk från 2004 kommer att åter-
införas för att det ska bli enklare att låna pengar för småföretagare. Mina respon-
denter hävdar att det absolut kommer att gynna småföretagarnas möjlighet att låna 
till nyetablering eller omfinansiering. En annan åsikt är att ändringen inte har så stor 
genomslagskraft då det ändå är företagets återbetalningsförmåga som är väsentlig 
faktor och inte säkerhetsmassan. Justitiedepartementet har även lagt förslag om att 
begränsa kreditupplysningen till ett minimibelopp om 2500 kr. Respondenterna tror 
att det kommer att leda till en ökad försiktighet i kreditberedningen och att priset på 
krediten därmed stiger. Vidare är utredningens remissinstanser mycket kritiska till 
förslaget då det går tvärtemot dagsläget med en finanskris som härrör sig från svaga 
kreditanalyser av subprimelån i Amerika.  
 
Dagens finans- och bankmarknad är globaliserad affärsdrivande verksamheter som 
är verksamma under stor konkurrens inom och mellan olika nationer. Det beror dels 
på avregleringen av den svenska kreditmarknaden och dels på att många stora 
företag är verksamma inom olika nationer pga. bolagiseringar och filialer. Enligt 
Broomé, Elmér & Nylén (1998) arbetar inte kreditinstitut i andra länder inte lika 
mycket med säkerheter som man gör i Sverige. Det är något som blivit bekräftat i 
höst 2008 när det blossade upp en finanskris som har sitt ursprung i en amerikansk 
bostadsreform som inriktat sig på familjer med låg kreditvärdighet skulle få möjlighet 
att äga sin egen bostad. Det amerikanska samhället och kreditberedningen skiljer sig 
väsentligt mot framförallt förhållandena i Sverige. Befolkningen saknar person-
nummer och därmed finns det inte samma möjlighet till kreditupplysning samtidigt 
som krediter beviljades till personer med en konstaterat låg återbetalningsförmåga.  
 
5.2 Finanskris 
Majoriteten av mina respondenter representerar Sveriges största bankkoncerner och 
samtliga har verksamhet i andra nationer. Handelsbanken och Nordea har kon-
centrerat sig till Norden medan SEB har verksamhet i Tyskland och är inriktade mot 
internationella betalningar och aktie- och valutahandel. Swedbank har verksamhet i 
de baltiska staterna. Den privata sparbanken äger i sin tur aktier i Swedbank men 
beviljar enbart kredit till företagare som är verksamma inom kommunen. De banker 
som har verksamhet utanför Norden och framförallt Swedbank som genom sitt 
engagemang i de baltiska staterna, har blivit mest drabbade av finanskrisen. För det 
visade sig att de amerikanska bolånen hade paketerats ihop till en lukrativ 
kapitalplacering och sålts ut i övriga världen. Det här fenomenet är något som 
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Fregert, Jonung (2005) tar upp i sin bok och där det uttalas en stor oro för att glo-
baliseringen av dagens finansmarknader kan skapa en mycket stor instabilitet i 
världsekonomin. När de amerikanska lånetagarna inte kunde betala sina lån föll 
värdet på kapitalplaceringarna kraftigt och orsakade kedjereaktioner över en mycket 
stor del av världen. De svenska bankerna har dessa placeringar i sin ägo genom 
endera direkt förvärv eller indirekt via förvärv av internationella åtaganden alternativt 
en kombination av dem båda. Det har skrivits mycket om det i media och ibland har 
det enligt Swedbanks respondent förekommit sakfel. Situationen har i skrivandets 
stund stabiliserat sig för Swedbank genom att de tagit del av ett statligt garanti-
program och utfört en nyemission men situationen befaras bli allvarlig om de baltiska 
staterna tvingas devalvera, då en utförsäljning av fondbolaget Robur kan bli aktuellt.  
 
Fregert & Jonung (2005) redogör för att finansiella kriser kan motverkas genom en 
global översyn av de internationella finansmarknaderna för att kontrollera dem och ge 
nationernas egen ekonomiska politik mera plats. Under den här hösten har 
Europaunionens finansministrar lagt fram ett förslag på en europagemensam 
reglering av de finansiella aktörernas exponeringsgrad, storlek på kapitalbas, grad av 
likviditetsrisker och samverkan över nationsgränserna i att övervaka banker med 
internationell verksamhet. Samtidigt uttrycks det en stark oro över att det kan bli för 
mycket regleringar i finansmarknaden. I min undersökning har det framförts 
funderingar om att den svenska kreditmarknaden kanske inte kommer att beröras i 
så stor utsträckning av en reglering inom EU av den anledningen att de svenska 
aktörerna var mest utsatta under 90-talets finanskris och blev då tvungna att se över 
sina regelverk och rutiner. Det ledde till att metoderna för riskbedömning sågs över 
och beslutsfattande enligt dualitet introducerades och att återbetalningsförmågan fick 
större prioritet vid kreditgivning.  
 
Min studie har genomförts under en period när det uppstått en världsomfattande 
finanskris. Enligt Fregert & Jonung (2005) uppstår det under en finanskris kontraktiva 
fas en djup pessimism i samhället varvid bankväsendet stryper tillgången på krediter 
av rädsla för att företag ska få sämre återbetalningsförmåga. Priser på tillgångar 
sjunker, antalet konkurser ökar och bankerna får betydande kreditförluster. Staten 
tvingas oftast ingripa för att upprätta det finansiella systemet genom att rädda insät-
tarnas medel och stötta det finansiella systemet genom att låna ut pengar till affärs-
bankerna. Respondenterna berättar att det uppstod en period med kapital- och 
förtroendekris mellan bankerna varvid daglånehandeln i princip upphörde och det 
blev mycket svårt att sätta rätt pris på krediterna. Vid den tiden hände det att vissa 
kontor tvingades neka till refinansiering till sina befintliga kunder varvid vissa företag 
kom att vända sig till den lokala sparbanken.  Undersökningar som utförts på uppdrag 
av Almi har visat att bankernas utlåning började avta redan under juni månad och 
kom att avta allt mer. Flera banker skärpte sina kreditvillkor och de befarade en stark 
lågkonjunktur. Ingen av mina respondenter vittnar om att kreditvillkoren har 
förändrats eller att nya direktiv kommit från huvudkontoren något som går stick i stäv 
med undersökningar som utförts på uppdrag av Almi. Däremot har samtliga 
respondenter varit samstämmiga i att de har en ökad försiktighet i sitt arbete. Under 
den här hösten har staten ökat insättningsgarantin till 500 000 kr, ökat bankernas 
möjlighet att låna pengar och gått in med likviditetsstöd till två finansbolag vilket är 
tydliga bevis på det statliga ansvaret över bank- och finansmarknaden och att 
situationen kom in ett akut förlopp under sensommaren och hösten. 
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5.3 Lågkonjunktur 
Fregert & Jonung (2005) redogör för att en naturlig konsekvens av en finanskris är att 
samhället går in i en lågkonjunktur eftersom investeringar och all ekonomisk aktivitet i 
regel baseras på förväntningar om en framtida avkastning och efterfrågan i ett 
samhälle påverkas av plötslig optimism eller pessimism. I små öppna ekonomier som 
Sverige med en tonvikt på export påverkas konjunkturen mycket på konjunkturerna i 
omvärlden och höstens finansiella oro har sitt fäste över i stort sett hela världen 
befaras stundande lågkonjunktur bli djupare än vad man varit van vid. 
Undersökningar visar på att Norrland har ett konjunkturindex för hösten 2008 inom ett 
normalintervall och den väntas inte vill så djup som den kan bli i övriga Sverige. 
Skogsrelaterade branscher är hårdast drabbade medan verkstadssektorn ligger bra 
till. Byggnadsindustrin har avmattats men rapporterar en brist på arbetskraft trots allt. 
Det är högst troligt att lågkonjunkturen sätter sina spår framöver och enligt min 
undersökning kommer företagens försämrade kassaflöden att leda till varsel och 
försämrad återbetalnings-förmåga vilket är ett av bankernas huvudsakliga kriterie för 
kreditbeviljning. Mina respondenter är övertygade om att lågkonjunkturen kommer att 
innebära en försiktigare hållning i arbetet med kreditbedömningar men däremot 
kommer inte bankernas värderingsverktyg att förändras som det ser ut i dagsläget. 
 
Vidare enligt Fregert & Jonung (2005) är penningpolitiska medel gynnsamma för att 
stötta ett lands ekonomi och BNP om insatserna sätts in tidigt eftersom Sverige har 
en flytande växelkurs och är på väg in i en lågkonjunktur med fallande efterfrågan. 
Under den här hösten har Riksbanken försökt stimulera utlåning till företag genom att 
införa en ny temporär kreditform dessutom har de sänkt reproräntan vilket är tydliga 
tecken på expansiv politik och försök till att stimulera den svenska ekonomin för att 
undvika de allra värsta effekterna av en lågkonjunktur.  
 
Under en finanskris får banker betydande kreditförluster men Broomé, Elmér & Nylén 
(1998) kan de som regel inte kompensera detta genom att höja inlåningsräntan för 
då går kunderna till någon annan aktör. En av mina respondenter har berättat att de 
har fått många inlåningskunder pga. av oro för insättningsgarantin. I det fallet 
berodde det inte på gynnsamma ränteförhållanden men det visar på att insättarna 
vänder sig till den aktör som erbjuder de bästa förhållanden och i det här 
sammanhanget handlade det om trygghet av placeringen. Enligt Broomé, Elmér och 
Nylén (1998) är det lättare att låna pengar för företag med en högre andel risk under 
en lågkonjunktur när konkurrensen om kapital är lägre men det har jag inte fått någon 
bekräftelse för i min studie. Däremot har Riksbanken sänkt reproräntan och infört en 
ny tillfällig kreditform för att stimulera företagandet och lindra effekten av 
kapitalbristen som uppstod under den djupare fasen av finanskrisen varför man kan 
se det som fördelaktigt för de som kan dra nytta av den räntesänkningen. Eftersom 
banker har tvingats neka till kreditgivning och tagit med en antågande lågkonjunktur i 
beräkningar av ett prospekts återbetalningsförmåga är det inte så många företag som 
kan dra nytta av den fördelen. 
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6 DISKUSSION 
 
Kreditberedningen och rutinerna kring det överensstämmer väldigt bra med vad man 
kan läsa i litteraturen och varierar inte i någon större utsträckning mellan respon-
denterna. Informationsmängden har varierat mellan respondenterna och jag upplever 
att de som arbetat en längre tid inom bankverksamheten har varit mera frispråkiga i 
intervjusituationen.  
 
Den största utmaningen vid kreditberedningen är att hantera osäkerheten som finns i 
beslutssituationen. Den främsta farhågan är att verksamheten inte får den förväntade 
lönsamheten varför banker tar säkerheter när de beviljar en kredit och gör rigorösa 
kreditberedningar. Osäkerheten orsakar att lönsamma propåer kan avslås i onödan 
men skulle inte osäkerheten finnas skulle banken enbart ha lönsamma affärer. I min 
undersökning förekom det i väldigt hög grad att företagaren tog ut för hög lön eller 
nyttjade dyra leasingavtal när ett företag gick dåligt. Sannolikheten är stor för att det 
beror på fenomenet moral hazard, där ett beviljat lån kan uppmuntra till en mera 
lättsam hållning till företagets ekonomi. Personligen kan jag även tänka mig att den 
höga andelen också kan bero på att det är svårt för en ovan person att bilda sig en 
uppfattning om hur känslig ett företags lönsamhet är för efterfrågeförändringar och att 
ett företagande oftast startar i en optimistisk anda och en förväntan om framtida goda 
resultat varför personalkostnader och leasing ursprungligen var realistiska i för-
hållande till den kalkylerade lönsamheten.  
 
För att hantera den här formen av oro försöker bankerna bilda sig en uppfattning om 
företagarens personliga egenskaper. Det kan handla om att söka information på 
Internet eller ta referenser hos en arbetsgivare men förmodligen är den mest be-
tydelsefulla informationskällan kreditupplysning som bankerna göra hos upplysnings-
centralen. I litteraturen nämns att banker inte är beredda att lägga ned så mycket 
resurser på att följa upp beviljade åtaganden men jag har fått det intrycket att det 
sker en mycket regelbunden uppföljning. Dels kan banken mot en viss avgift köpa 
dagliga rapporter av upplysningscentralen om företagsspecifika uppgifter och dels 
sker det årliga uppföljningar av lönsamhetsutvecklingen i samband med årsbok-
sluten. Trots allt är den stora utmaningen om en person klarar av att sköta ekonomin. 
Sedan kan personliga egenskaper vara mycket viktiga men det är väldigt svårt att 
bedöma. I befolkningen finns det stora variationer av personligheter där det både 
förekommer försagda och alltför vältaliga personer. Det kan tänkas att en utåtriktad 
och företagsam person blir en framgångsrik företagare men det finns en risk att 
företagsrådgivaren möter personer som har en karismatisk sida men som inte riktigt 
lyckas med själva företagandet och genomförandet av affärsidén, eventuellt pga. 
bristande uthållighet eller praktisk färdighet. Därför har jag stor förståelse för att det 
är enklare att få kredit för personer som varit kund i banken sedan tidigare även om 
det vid första anblicken kan te sig kontroversiellt. 
 
Adverse selection beror på att det finns för lite finansiell information att basera sitt 
beslut på. På ett sätt kan jag tänka mig att det är vanligt förekommande i bankernas 
kreditberedningsarbete att undvika typ 1 fel i och med att det ställs höga krav på an-
sökan utifrån många olika spektra däremot kan det vara svårare att upptäcka typ 2 fel 
när ett lönsamt prospekt avslås pga. överdriven oro. En frågeställning är om det 
anses som ett problem inom kreditväsendet men i dessa tider när banker är affärs-
drivande företag med lönsamhetskrav och är verksamma i en stark konkurrens-
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situation är det troligt att ett optimalt kreditbeslut premieras inom den egna or-
ganisationen. 
 
Sannolikheten är förmodligen stor att enskilda tjänstemän vill undvika att bevilja en 
alltför oviss propå av oro för att förlora en framtida yrkeskarriär inom sin organisation. 
Eftersom nyetablering är den mest kritiska fasen i ett företags utveckling och är för-
enat med både höga kostnader och stora risker blir det i regel den gruppen av före-
tag som blir mest drabbad av tjänstemäns oro i beslutssituationen. Det är ingenting 
som respondenterna har berört men jag har fått ett intryck av att de har ett mycket 
stort ansvar att fatta ett korrekt beslut. Framförallt med tanke på att deras limit är per-
sonligt tilldelad och baseras på erfarenhet och historik. En banks lönsamhet är be-
roende av att det satsas i lönsamma projekt och att de undviker att satsa i projekt 
som misslyckas. Förmodligen har resultat av kreditberedning en stor inverkan på 
lönebilden eftersom vi har individuell lönesättning i Sverige. 
 
I min studie var de viktigaste kriterierna för att en företagare ska få krediter i en bank 
affärsidé, återbetalningsförmåga, förekomst av betalningsanmärkningar och art av 
bransch. I svenska studier över vad företagarna själva tror är viktiga faktorer vid 
kreditgivning har de missat vikten av en propås återbetalningsförmåga och förekomst 
av betalningsanmärkningar medan de trodde att ålder, utbildning, etnisk bakgrund 
och kön var viktiga. Däremot kan man tänka sig att det inom restaurangbranschen 
finns en mycket hög andel företagare och entreprenörer med en annan etnisk bak-
grund samtidigt som detta är en bransch med en högre frekvens med konkurser 
varför banker därmed har en förhöjd försiktighet. Det är mycket troligt att dessa 
företagare tolkat den ökade försiktigheten till att den beror på deras etniska bak-
grund. 
 
Brittiska studier av kreditberedningen inom bankväsendet kom fram till att banker 
saknade spetskompetenser av olika branscher och avancerad teknologi varför deras 
kreditberedningsarbete enbart kom att baseras på finansiella faktorer. De sju 
viktigaste kriterierna var erfarenhet av branschen, kalkylerat lönsamhet, existerande 
lönsamhet, självfinansiering, återbetalningsförmåga, andel upplånat kapital i för-
hållande till eget kapital och tillit till en befintlig kund i banken. Risken blev därmed 
hög för fenomenet Moral hazard. I Tyskland genomförde man en liknande 
undersökning och fann att deras kreditberedning fokuserade mycket på 
entreprenörens personliga egenskaper och kompetens att leda ett företag. 
Bankväsendet hade en öppenhet mot att värdera affärsidéer och hade en tyngdpunkt 
mot en personlig relation och de kunde erbjuda ett flertal tilläggstjänster. I min studie 
av kreditberedningen tog man både hänsyn till de kvalitativa och de kvantitativa 
faktorerna. Samtliga tjänstemän hade tillgång till spetskompetens inom sina egna 
organisationer och vanligtvis fanns de på huvudkontoren. Specialistkompetenserna 
avsåg både bransch och avancerad teknologi. Vid nyrekrytering är formell kompetens 
inom företagsekonomi viktigt men det kan vara meriterande att ha arbetat inom 
exempelvis industrin. Det är goda insatser för att hantera fenomenet adverse 
selection. 
Alla bankkontor hade tilläggstjänster till företagare t ex cashmanagement och kapital-
placeringar. En bankkoncern kunde erbjuda försäkringstjänster. Jag drar jag den 
slutsatsen att de svenska förhållandena visar på en kombination mellan erfaren-
heterna i Storbritannien och Tyskland. Moral hazard kommer förmodligen alltid att 
existera men i och med att kreditberedningen och företagsrådgivning bygger på en 



 57 

nära och stabil relation med kunden är förutsättningarna gynnsammare än vad som 
presenteras i de brittiska studierna.  
 
En nations bank- och finansmarknad är en viktig bit av samhällsekonomin och det 
pågår en ständig process att förbättra regelverken för att underlätta företagande och 
hantering av säkerheter. Sveriges aktörer på kreditmarknaden blev tvungna att se 
över sin kreditgivningsverksamhet i samband med finanskrisen på 1990-talet. En av 
de stora förändringarna var att en propå ska bedömas av två tjänstemän för att få 
bättre bedömningar och att ansvaret fördelas på två personer. För ett par år sedan 
kom Basel 2 för att risktagandet skulle kontrolleras och att besluten ska grundas på 
fler faktorer är säkerheten. Min bedömning är att Basel 2 är det regelverk som har 
haft störst inverkan på bankernas kreditberedning för i dagsläget blir alla krediter 
indelade i olika risknivåer. Innan Basel 2 var det enbart Handelsbanken som 
tillämpade en sådan modell och det kan bero på att den banken har haft en längre 
tradition av kreditgivning till företag, dessutom är den banken känd för att vara mera 
försiktig. 
 
Ett annat regelverk som har haft stor inverkan på kreditberedningen är när bankernas 
förmånsrätt sänktes från 100 % till 55 % när ett företag kom på obestånd. Ändringen 
kom till för att stötta lönegarantin och underlätta rekonstruering i stället för att riskera 
konkurs men kreditmarknaden anpassade sig så att det blev svårare att få krediter 
för små företag. Nu ska förmånsrätten återställas till 100 % igen och det ser både 
småföretagare och bankerna fram emot. Personligen tror jag att detta kommer att 
falla mycket väl ut. Däremot tror jag inte att begränsningen av kreditupplysningen 
kommer att genomföras av den anledningen att lagförslaget introducerades under 
rådande finanskris som härrör från att det amerikanska kreditväsendet beviljat 
krediter till personer med låg återbetalningsförmåga. I förslaget anses beloppet under 
2500 vara alltför oväsentligt för att avslå en företagskredit men personligen kan jag 
tycka att upprepade betalningsanmärkningar är ett tecken på att företagaren saknar 
kompetens att sköta en ekonomi. I ett vardagligt liv är det måna situationer som faller 
inom 2500 kr gränsen. Parkeringsböter och avgifter för underhåll är bara några av 
väldigt många. 
 
Pga. av dagens finansiella oro har EU: s finansministrar börjat fundera på att reglera 
bank- och finansmarknaden. Det kan hända att de svenska bankerna och finans-
instituten inte kommer att beröras av eventuella regleringar i någon större ut-
sträckning. Eftersom den svenska kreditmarknaden var mest utsatt under 90-talet 
finanskris blev de tvungna att göra en rejäl översyn och vidta åtgärder i större format 
för att de i framtiden inte skulle bli utsatta för likartade risksituationer. Det har de 
lyckats mycket bra med men drogs in finanskrisen genom att Amerika har haft en 
alltför avslappnad kreditpolicy till personer med mycket låg kreditvärdighet. Inom EU 
kan det genomföras reglering men världsekonomin består av flera stora ekonomier 
där Japan och USA är några av dem. Frågan är hur det amerikanska kreditväsendet 
agerar utifrån vad som har hänt med subprimelånen. Om en reglering ska införas 
krävs det mycket kompetens och att det satsats väldigt mycket resurser dessutom 
ska alla medlemsstater komma överens. Det allra bästa vore nog en 
världsövergripande översyn i och med att finanskriser kommer så länge det finns en 
blotta någon annanstans i den globala ekonomin, och då är det inte säkert att det 
räcker med en reglering inom EU för att skydda sig. 
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Samtliga respondenter som representerade de fyra stora bankkoncernerna hävdar 
att kriterierna och rutinerna vid kreditberedningen till små företag förblivit oförändrade 
trots att det varit en stor finansiell oro under sensommaren och hösten. Däremot har 
samtliga blivit mera försiktiga och tagit med sämre lönsamhetsutveckling för att 
landet har gått in i en lågkonjunktur. Därmed har det blivit svårare för företag att bli 
beviljade en kredit. Ingen av dem har nämnt att företag blivit nekade till refinansiering 
pga. att det uppstått kapitalbrist på kreditmarknaden under hösten. Den privata spar-
banken har dock erfarit att flera företag vänt sig till dem för at de blivit nekade 
tillrefinansiering av sinordinarie bank. Det har visat sig att Norrland inte har blivit så 
hårt drabbad av lågkonjunkturen ännu och det är fullt tänkbart att det avspeglat sig 
hos de bankkontor jag har intervjuat. Den privata sparbanken även fått många nya 
privatkunder som har blivit oroliga för bankgarantin.  
 
Medias agerande under den finansiella oron kan även ha medverkat till att den 
externa dialogen blir mera återhållsam av marknadsskäl. Swedbank är den koncern 
som har råkat mest illa ut och enligt koncernens respondenter har det förekommit 
mycket felaktiga uppgifter i media. Det är högst troligt att det är flera banker än 
Swedbank som sitter inne med de amerikanska bolånen som nu sjunkit i värde men 
det är ett mycket känsligt område. Så fort det kommer ut till allmänheten är risken 
stor för att kapital flödar över till andra aktörer som inte förknippas med den stora 
osäkerheten. Den privata sparbanken är den av verksamheterna som har fått ett stort 
inflöde av kapital i förhållande till sin storlek trots att de ägde aktiekapital i Swedbank 
innan den finansiella oron och utökade innehavet under den kritiska perioden. Dels 
för att det ansågs som en intressant placering och dels för att de var delägare i 
Swedbank sedan tidigare. Personligen kan jag tycka att den banken kan vara utsatta 
för osäkerheten också men att de betraktas som en utomstående aktör av allmän-
heten. Placeringen som sådan är säker förmånlig och lönsam om det inte sker någon 
större förändring inom Baltikum. En devalvering där ner kan bli en dyrbar affär för 
koncernen Swedbank. 
 
Under hösten har staten haft en expansiv penningpolitik och blivit tvungna att gå ut 
med stödpaket till bank- och finansmarknaden under hösten. Åtgärderna har kommit 
in snabbt och har arbetat parallellt med räntesänkningar, introducering av en ny 
kreditform till företagare och stöd till kreditväsendet. Det är positivt att de varit så 
snabbt ute med åtgärderna för det är grundförutsättningen för att en lågkonjunktur 
inte ska få så djupa konsekvenser. Men eftersom Sverige är ett så litet land så 
kommer konjunkturen att på det stora hela att påverkas av hur konjunkturen och 
köpkraften utvecklas hos de länder som importerar svenska produkter. 
 
6.1 Erfarenheter 
 
Det kan hända att jag skulle ha fått en bättre insyn över vikten av olika beviljnings-
kriterier och fått mera inblick i olika kalkyl- respektive värderingsmetoder om jag har 
haft en kvantitativ undersökning men då har jag gått miste om fördelen med det 
förutsättningslösa samtalet. Eftersom undersökningen vänder sig enbart till åtta st 
kredithandläggare varav sju stycken inom fyra bankkoncerner och en inom en privat 
bank på landsbygden kan jag personligen ha svårt att tro att man använda resultatet 
av mitt arbete för slutsatser i andra sammanhang än för mina respondenter vid den 
här tidsperioden. På det stora hela är jag ändå nöjd med mitt slutresultat. Intervjuerna 
sker under en period där banker och deras verksamhet funnits i fokus i media, staten 
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har aktivt gått in med olika insatser och EU:s finansministrar funderar på att införa 
någon form av reglering över bank- och finansmarknaden. Flera banker har förlorat 
kunder beroende på oro för insättningsgaranti och ränteläget på företagslån. Därför 
är det högst förståeligt att banker och tjänstemän inte har tid och kan vara extra 
oroliga över att svara på frågor. 
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
En fortsatt forskning skulle kunna fördjupa sig i hur den finansiella oron har inverkat 
på kreditgivning till företag. I media har det förekommit samstämmiga budskap om att 
det har blivit mycket svårt för både stora och små företag att få låna under den här 
perioden. Personligen tycker jag inte att jag kunnat få en riktigt bra uppfattning om 
hur det egentligen har inverkat på kreditberedningen. 
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Bilaga 1   Informationsbrev till respondenter 
 
 
     
 
C-UPPSATS  
 
 
 
Mitt namn är Elisabeth Olofsson och jag ska skriva en C-uppsats inom ramen för min 
civilekonomutbildning. Mitt ämnesområde är kredithanteringsprocessen. Jag kommer 
att vända mig till representanterna för de fyra största bankerna i Sverige nämligen 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.  
 
Mina frågor är: 
Arbetserfarenhet 
– Vad har du för arbetsbakgrund? 
– Vad har du för arbetsuppgifter idag? 
 
Hur ser er organisation ut när det gäller kreditgivning till företag generellt? 
 
Hur går bankens kreditgivningsprocess till? 
 
Vilken information behöver banken vid kreditbedömning av småföretagare när de inte 
kan presentera uppgifter från ett årsbokslut? 
 
Har de nyligen genomförda och föreslagna lagändringarna som berör 
småföretagande betydelse vid kreditbedömningen? 
– Basel 2 
– Avskaffande av revisionsplikt för små företag 
– Begränsning av kreditupplysning 
– Reglering av finansmarknaden 
 
Hur har den aktuella finansiella oron och lågkonjunkturen inverkat på arbetet med 
kreditgivning till småföretagare? 
 
 
 
 
 Elisabeth Olofsson 
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Bilaga 2 
 
ALMI Företagspartner AB är ett bolag som ägs av staten och regionala organ som 
landsting och regionförbundet. Deras verksamhet är att stödja små och medelstora 
företag vid nyetablering och under pågående verksamhet med finansiering och 
affärsutveckling. De hjälper till med finansiering när andra finansiella institut ger 
avslag på ansökan och utgör därmed ett komplement till de traditionella 
kreditinstituten. Det betyder att de tar finansiella risker när andra inte gör det men i 
gengäld tar de ut en något högre kreditränta än bankerna för att inte konkurrera med 
den privata sektorn. ALMI Företagspartner genomför många undersökningar för att 
informera sig om konjunkturläget och situationen för företagssamheten i landet. (Almi 
företagspartner AB) 
 
Sedan 2004 genomför ALMI Företagspartner intervjuer med landets bankchefer varje 
kvartal för att förutsäga den svenska konjunkturen något som kallas för 
Låneindikator. I deras pressmeddelanden kan man följa utvecklingen under 2008. 
 
Almi företagspartner AB har genomfört en intervjuundersökning med 800 nystartade 
företag under augusti månad 2008 om hur finansieringen av företagsstarten ordnade 
sig och vilka faktorer som de själva tyckte hade betydelse i kontakten med 
finansiärerna.  
 
Vilken betydelse tror du att följande faktorer har för det sätt nya företagare blir 
bemötta av banker och företag som lånar ut eller investerar pengar i nya företag? 
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Bilaga 3 
 
Stiftelsen Norrlandsfonden är en fristående verksamhet som har samarbete med 
riskkapitalbolag, banker och andra företagsrelaterade organisationer för att stötta det 
norrländska näringslivet, framförallt inom tillverkande och tjänsteproducerande 
företag i de nordliga länen. De lånar ut pengar till sina kunder som står i begrepp att 
etablera eller expanders sin verksamhet. Vanligtvis utgör de ett komplement till egen 
kapitalinsats och bankernas kreditgivning och oftast ställer de upp med gynnsamma 
topplån, garantier och borgensåtaganden. Sedan fonden grundandes 1961 har de 
lånat ut 4 miljarder kr som bidragit till investeringar på ca 12 miljarder kr. 
 
Varje år presenterar Norrlandsfonden konjunkturbarometrar för Norrland sedan 1988. 
Den baseras på postenkäter till 900 st företag inom olika branscher. Det är turism, IT-
verksamheten, uppdragsverksamhet, detaljhandeln, byggnadsindustrin och 
tillverkningsindustrin. Konjunkturbarometern ger en övergripande bild över Norrlands 
situation i de fem nordliga länen Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands-, 
Västernorrlands- och Gävleborgs län. Materialet samlades in under september och 
oktober 2008. 
 
Regional branschkonjunktur Tendens under hösten 200 8 
  
Trävaruindustri Svag 
Massa- och pappersindustri Svag 
Verkstadsindustri Bättre än normalt 
Byggnadsindustri Bättre än normalt 
Industriinvesteringar Stark 
Uppdragsverksamhet  
IT-verksamhet  
Detaljhandel Svag 
Turism  
 
 
 


