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Förord 
Ett stort tack till de intervjuade som bidragit med ovärderlig information som krävts för att 

utföra uppsatsens fallstudie. Ett stort tack till handledare Joakim Wincent som med stöd och 

uppmuntran hjälpt till att föra uppsatsen framåt. Sist men inte minst ett stort tack till nära och 

kära som under studiens gång läst igenom materialet och kommit med förslag till ändringar. 
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Sammanfattning 
När ett företag vänder sig till en kreditgivare för att få lånefinansiering av en 

managementberoende tillgång, är det viktigt att driften (management) av tillgången fungerar 

bra. Det är värdefullt för att kreditgivaren ska ha tillit till att tillgången kan generera den 

avkastning som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. En definition av begreppet 

managementberoende tillgång kan hjälpa till att bättre förstå en typ av 

lånefinansieringsprocess som tidigare forskning inte studerat. Begreppet management 

beroende tillgång är dock svårt att finna i litteraturen. Det finns däremot studier som tar upp 

hur betydelsefullt sambandet är mellan en tillgång och ett väl fungerande management.  

En managementberoende tillgång är i denna studie ett hotell som ligger på en plats där det 

inte finns någon aktiv marknad. Det innebär att hotellets avkastningsvärde till stor del 

indikerar hur mycket fastigheten är värd. För att hotellet ska ge en god avkastning krävs det 

att det på ett tillfredsställande sätt leds, styrs och utvecklas via management. Uppsatsens 

syften handlar om att ur ett företags perspektiv ta reda på hur en managementberoende 

tillgång kan förstås, vilken betydelse en sådan tillgång har för lånefinansiering och till vilken 

grad relationer har en roll vid finansiering av en managementberoende tillgång. 

Studien har inslag av både deduktivt och induktivt angreppssätt. Definiering av begreppet 

managementberoende tillgång, har till stor del baserats på teori och tidigare forskning och har 

i och med det ett deduktivt angreppssätt. Resterande del av uppsatsens problemställning har 

delvis ett deduktivt angreppssätt eftersom den till viss del bygger på tidigare forskning kring 

traditionellt händelseförlopp vid lånefinansiering. Det induktiva inslaget framkommer i 

studiens fallstudie med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer om hur lånefinansieringsprocessen 

av en managementberoende tillgång kan se ut och vilken roll relationer har i processen. 

 

Managementberoende tillgång definieras i den här studien som: ”En resurs som ett företag 

har fullständig kontroll över, som är i behov av att företagets ledning, styrning och utveckling 

sköts på ett för resursen tillfredsställande vis för ökad effektivitet och för att integrera 

ekonomiska fördelar i framtiden.” Slutsatserna om lånefinansieringsprocessen av en 

managementberoende tillgång, samt vilken roll relationer har vid processen illustreras i en 

utifrån studien utvecklad modell. I modellen visas faktorer som påverkar processen och hur 

relationer och förtroende påverkar den. Faktorerna är; tidigare kontakt mellan företagaren och 

kreditgivaren, managements färdigheter, tillgångens historik, tillgångens geografiska läge, 

kreditgivarens principer och finansiell kris. Huvudsaklig slutsats om relationer och förtroende 

är att kreditgivaren måste ha tillit till att management fungerar för att kunna ge företaget 

framtida avkastning. När det som nu, råder finansiell kris, är det oavsett managements 

färdigheter svårt att bilda nya relationer till kreditgivare, eftersom de prioriterar de befintliga 

kunderna. Modellen och definitionen av managementberoende tillgång är till för att bättre 

förstå en lånefinansieringsprocess som är komplicerad och svår att förstå sig på. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
När företag vänder sig till banken för att lånefinansiera köp av en tillgång, är det viktigt att 

den blir värderad på ett bra sätt. Det finns olika typer av tillgångar som till exempel 

fastigheter, maskiner, inventarier, patent och upphovsrätter. De värderas olika beroende på om 

de exempelvis klassificeras som anläggningstillgångar vid försäljning eller som 

förvaltningsfastigheter. (IFRS/IAS, 2008:19)  

 

Vissa tillgångar är lätta att urskilja, det vill säga gripbara, medan andra tillgångar är ogripbara 

och svåra att värdera. IASB har definierat gripbara och ogripbara tillgångar och arbetar för att 

samordna redovisningsprinciper världen över. Enligt IASB:s grundregler bör en 

anläggningstillgång för försäljning redovisas ”till det lägsta av det redovisade värdet och det 

verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader” (IFRS/IAS, 2008: 145). Vid värdering 

av en tillgång i form av byggnad finns olika faktorer som påverkar verkligt värde. Finns det 

ingen aktiv marknad är värdet beroende av att management av byggnaden fungerar, det vill 

säga de inkomster, som driften hjälper byggnaden att generera i framtiden. (Institutet för 

värdering av fastigheter, 1995: 162) Management handlar om att leda, styra och utveckla en 

verksamhet. (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 10-11) Har management förmåga att stärka 

relationer och skapa förtroende mellan företaget och dess intressenter, har han eller hon 

mycket goda förutsättningar att bli framgångsrika. (Judge & Dooley, 2006:35) Är en tillgång 

beroende av att management fungerar, kan man som uttrycks i denna uppsats säga, att 

tillgången är managementberoende.  

 

Även om inte begreppet managementberoende tillgång är specifikt omnämnt i litteratur så 

finns det studier som handlar om företag som behöver management som fungerar väl 

tillsammans med en tillgång för att vara konkurrenskraftiga (Ellingsen et al., 1989, Edward et 

al, 1974) Resultat av dessa studier identifierar olika frågeställningar om de finansiella och 

operationella problem som kan komma att påverka företags förmåga att fortsätta sin 

verksamhet. Problemen kan innebära att företag har otillräcklig likviditet och att det inte har 

förmåga att öka i värde, samt brister i management som påverkar värdeökningen. (Edward et 

al, 1974: 50-51) Andra resultat identifierar finansiella och operationella problem som 

indikerar att företaget inte går som väntat och delat upp dem i bland annat negativa trender. 

Dessa kan innebära negativa kassaflöden och nyckeltal eller att företag har misskött 

återbetalning av till exempel lån. (Ellingsen et al., 1989: 30) 

 

Företagare som vänder sig till banken för att lånefinansiera managementberoende tillgång, 

blir granskad av kreditbedömare inom olika områden. Till exempel ser kreditbedömare till 

företagares engagemang och erfarenhet inom branschen. Men även till företagares 

målsättning, tidsperspektiv, organisation, budget och finansiering (Svedin, 1992: 47). En stor 

del av informationen är av kvantitativ karaktär, medan en annan del är av kvalitativ art i form 

av känslor och intuitiva intryck (Green, 1997: 190).  

 

Kvalitativ information är av abstrakt karaktär, vilket innebär att kreditbedömare har viss frihet 

att bilda sig en subjektiv bild av företag inför en värdering (Hult, 1993: 305). En del av den 

kvalitativa informationen kommer fram genom den relation och det förtroende som byggs upp 

mellan kreditbedömare och företagare. Kvantitativ information tillsammans med kvalitativ 

information ska ge kreditbedömare ett bra underlag för att kunna besluta om företag ska få 

beviljat lån för att kunna köpa en managementberoende tillgång. Relationen mellan företag 
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och bank är viktig för företagare. Dessa värdesätter ofta relationen högt och känner sig sårbar 

inför vetskapen att banken är viktig för företagets existens. (Yavas et al., 2004: 262-263) 

 

Det är inte alltid endast upp till kreditbedömare att avgöra om företag ska bli beviljat ett lån. 

Banken sätter upp regler som påverkar kreditbedömares beslut, samtidigt som staten sätter 

upp ramar och regler som banken ska arbeta efter (Svedin, 1992: 54). Men det är inte bara 

banken som styrs av regler; samhället är i stor utsträckning uppbyggt av formella och 

informella regler. Dessa hjälper till att strukturera relationer mellan människor och präglar 

många beslut som fattas i samhället (Hedlund, 2007: 17). 

 

När kreditbedömare ska fatta beslut om lån och inte är säker på att företagaren har förmåga att 

utveckla företaget, kan kreditbedömare kräva att företagaren lämnar en säkerhet som pant till 

banken. Detta görs inte minst för att banken enligt statens formella regler inte får syssla med 

riskkapital. (Svedin, 1992: 54) Banken vill inte ta några risker och fokuserar därmed mest på 

företagets finansiella uppgifter. Andra kreditgivare som riskkapitalbolag fokuserar mer på 

verksamhetens potential att utvecklas och på den avkastning som företaget kan ge i framtiden. 

(Mason & Stark, 2004: 242-243) 

 

När företag lämnar säkerhet som pant till banken, kan den bestå av fastigheter eller andra 

föremål och egendomar. Säkerheten ska alltså göra att kreditbedömares tilltro till företag kan 

stärkas. Anses den inte tillräcklig kan en eller ett par personer gå in med borgen. Det innebär 

att de personer som valt att gå in som borgenärer är villiga att betala om den kreditsökande 

inte kan betala tillbaka det lånade beloppet själv. (Holmström, 2005: 216-217) En fastighet 

som är managementberoende bör vara svår att få godtagen hos banken som säkerhet, eftersom 

den inte sysslar med riskkapital. Om inte management av fastigheten fungerar på ett för 

banken tillfredsställande sätt, genererar inte fastigheten den avkastning som krävs för att 

banken ska ha tilltro till företagets tillväxt.  

 

De formella och informella reglerna bygger upp samhället och gör att vi får en viss struktur i 

relationer mellan människor och organisationer.  Studier har identifierat olika omständigheter 

som påverkar relationerna (DiMaggio & Powell, 1983; Tengblad, 2001). Bland annat 

behandlas de förväntningar som uppstår mellan organisationer och som antingen kan 

uppfattas som stressande övertalning eller som inviter till samförstånd (DiMaggio & Powell, 

1983: 150)  

 

Det finns således forskning som behandlar de formella och informella regler som samhället är 

uppbyggt på och forskning om relationer och förtroende människor och organisationer 

emellan. Det finns även studier som hanterar de gripbara och ogripbara resurser och tillgångar 

som finns i företaget. Det finns dock en frånvaro av ett begrepp som kan antas vara 

betydelsefullt och viktigt i en lånefinansieringsprocess. En gripbar tillgång som exempelvis en 

fastighet är lätt att urskilja och värdera, men en ogripbar tillgång som management är mycket 

svårare att granska och värdesätta. Går det att föra ihop de två olika tillgångarna för att nå ett 

gemensamt begrepp, managementberoende tillgång? Ett sådant begrepp kan hjälpa till att 

bättre förstå en typ av lånefinansieringsprocess som tidigare forskning inte studerat.  

 

Med denna fråga som utgångspunkt har min problemställning förtydligats: Hur kan en 

managementberoende tillgång förstås, vilken betydelse har en sådan tillgång för 

lånefinansiering och i vilken grad har relationer en roll vid finansiering av en 

managementberoende tillgång? 
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1.2 Syfte  
För att specificera ovanstående problemställning preciseras den i tre delsyften: 

 

1. Konceptuellt definiera och beskriva begreppet managementberoende tillgång och ge 

exempel på vad som skiljer en sådan typ av tillgång från andra tillångar.  

 

2. Undersöka viktiga händelseförlopp som är betydelsefulla för företag vid lånefinansiering 

av en managementberoende tillgång och ge exempel på hur detta kan skilja sig från en 

traditionell händelseförloppsmodell vid finansiering av tillgångar.  

 

3. Identifiera hur managementrelationer och managementförtroende påverkar företags 

möjligheter att erhålla finansiering.  
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1.3 Uppsatsens disposition 
Nedan presenteras uppsatsens struktur och innehåll för att underlätta den fortsatta läsningen. 

1. Inledning 

Första kapitlet beskriver kortfattat det ämnesområde uppsatsen behandlar. Kapitlet 

presenterar även den frågeställning som ligger till grund för uppsatsens syften. 

 

2. Teoretisk metod  

Här presenteras de förutsättningar och val som gjorts och som kan komma att påverka 

studien. I förutsättningar och val ingår kriterier som förförståelse, kunskapssyn och 

angreppssätt. Efter det beskrivs insamling av sekundära källor och eventuell kritik av 

dessa framförs. 

 

3. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet är till för att beskriva uppsatsens ämnesområde och för att lägga en bra 

plattform och förståelse för att kunna dra slutsatser av den empiriska undersökningen. 

Kapitlet berör tillgångar och management, lånefinansieringens händelseförlopp samt 

teori kring relationer och förtroende. 

 

4. Praktisk metod 

Det här kapitlet redogör för det tillvägagångssätt som brukats för att välja ut 

respondenter till de kvalitativa intervjuerna som fallstudien bygger på. Här förklaras 

perspektivval och forskningsstrategi, intervjuguidens struktur, hur intervjumaterialet 

har behandlats samt eventuell kritik av tillvägagångssättet. 

 

5. Empiri 

Det insamlade materialet från de kvalitativa intervjuerna presenteras här. Det är 

material som tillsammans med den teoretiska referensramen ska ligga till grund för att 

kunna analysera och dra slutsatser för att nå syftet med uppsatsen. 

 

6. Analys 

Här verkställs den analys som bygger på den empiriska sammanställningen 

tillsammans med den teoretiska referensramen.  

 

7. Slutdiskussion med slutsats 

Det här kapitlet förklarar de slutsatser som dras utifrån analysen. Dessa slutsatser 

besvarar uppsatsens problemställning och dess syften. 

 

8. Sanningskriterier 

I sanningskriterierna redogörs för kvalitén och graden av sanning som genereras i 

uppsatsen.  

 

9. Källförteckning 
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2. Teoretisk metod 
 

 

De huvudområden uppsatsen ska öka förståelse för och kunskap om är; olika typer av 

tillgångar, lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång, samt hur 

relationer och förtroende kan komma att påverka lånefinansieringsprocessen. Föreliggande 

kapitel kommer att beskriva de förutsättningar och val som kan ha påverkat utformningen av 

dessa huvudområden.  

 

 

2.1 Förförståelse 
Forskaren har med sig en förförståelse av det ämne som ska studeras. Men han eller hon har 

även med sig socialt grundlagda fördomar eller förutfattade meningar om ämnet (Holme & 

Solvang, 1997: 151). Det finns en viss uppdelning av de förförståelser forskaren har. 

Förstahandsförförståelsen kommer från personliga upplevelser och andrahandsförförståelsen 

från den kunskap och erfarenhet man får genom föreläsningar och olika typer av 

publikationer. (Johansson Lindfors, 1993: 76)  

 

I och med att den här uppsatsen kan komma att påverkas av den förförståelse och de fördomar 

forskaren har om ämnet, redogörs för de utgångspunkter som kan ha påverkat denna studie.  

 

Den utlösande faktorn till val av uppsatsämne var en artikel i Dagens Industri om att 

företagskonkurserna ökade, som en följd av finanskrisen. (Dagens Industri, 5 nov 2008). 

Medias fokusering på finanskrisen var således en hjälpande hand för att finna ett intressant 

uppsatsämne. Intresse för entreprenörskap, företagande och finansiering av företag bidrog 

också till att Dagens Industris artikel fångade min uppmärksamhet.  

 

Min förförståelse inför lånefinansieringsprocessen och förtroende och relationer mellan 

kreditgivare och företagare är att min C-uppsats berörde detta område. Den handlade om 

bankens kreditbedömning av nystartade företag. Studien fokuserade på att ta reda på vilka 

faktorer som är avgörande när bankens kreditbedömare ska bevilja, eller inte bevilja lån till 

nystartade företag. Ett annat centralt ämne var kreditbedömarens beslutsstil, det vill säga det 

sätt han eller hon arbetar på för att komma fram till sitt beslut. Min C-uppsats berörde således 

lånefinansieringsprocessen mellan en kreditbedömare och en företagare, men då ur 

kreditbedömarens perspektiv. Det innebär att det finns en viss förstahandsförståelse genom de 

kvalitativa intervjuer som bidrog till uppsatsens empiriska del. Andrahandsförståelse har även 

uppkommit genom de artiklar och annan litteratur som studerats inför uppsatsens teoretiska 

del. Men detta påverkar inte innehållet nämnvärt, eftersom den här uppsatsen fokuserar på den 

lånefinansieringsprocess, som uppstår vid finansiering av en managementberoende tillgång, 

samt att det är ur företagarens perspektiv. 

 

Den förförståelse och kunskap om tillgångar som kan ha påverkat studien är den som 

inbringats genom studier i företagsekonomi upp till D-nivå. Den kunskapen kretsar kring 

IASB:s redovisningsprinciper för tillgångar. Personligen har jag varken arbetat eller varit i 

kontakt med kreditgivare i en lånefinansieringsprocess, så någon sådan förförståelse har jag 

inte.  
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2.3 Kunskapssyn 
”När man talar om kunskapssyn i mer allmänna vetenskapliga ordalag åsyftas som regel den 

verklighets- och den vetbarhetsuppfattning som en forskare har.” (Johansson Lindfors, 1993: 

10) Det innebär att forskaren med utgångspunkt ur ett visst perspektiv analyserar empirin för 

att få fram verklighetens innebörd (Bryman, 2002: 370). Kunskapssyn inom 

samhällsvetenskapen brukar handla om hermeneutiken och positivismen (Halvorsen, 1992: 

14). Inom positivismen menar man att forskaren är objektiv inför sitt ämne, att forskarens 

uppfattningar inte påverkar studien. (Johansson Lindfors, 1993: 44-45 ) Inom hermeneutiken 

är förhållningssättet istället subjektivt. Man söker förståelse för människors kunskaper och 

erfarenheter genom att försöka fördjupa sig i den verklighet undersökningsobjektet lever i 

(Davidsson & Patel, 1994: 25-28). 

 

Syftet med den här uppsatsen är bland annat att utifrån företagarens perspektiv öka förståelsen 

för samspelet mellan människors relationer och upplevelser vid en lånefinansieringsprocess 

av en managementberoende tillgång. Det innebär att uppsatsen har en hermeneutisk 

kunskapssyn. Denna synligörs genom en fallstudie (fallstudien förklaras mer i kapitel 4: 

Praktisk metod) som utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer där fördjupning har gjorts i 

olika personers upplevelser och erfarenheter i en verklig lånefinansieringsprocess. Processen 

handlar om att få lån för att kunna finansiera en managementberoende tillgång.  

 

2.4 Angreppssätt 
När forskaren närmar sig den empiriska verkligheten, gör han eller hon det vanligtvis genom 

det deduktiva eller det induktiva angreppssättet.  När forskaren använder det deduktiva 

angreppssättet visas sambandet mellan teori och empiri. (Bell & Bryman, 2005: 24-25) 

Använder forskaren istället det induktiva angreppssättet gör han eller hon det genom att utgå 

från den samlade informationen och därefter utforma en teori. (Davidsson & Patel, 1994: 21) 

”Induktiv betyder att en fallstudie till största delen grundar sig på induktiva resonemang. 

Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har tillgång till och 

som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar ram till det man studerar.” (Merriam, 

1994: 27) 

 

Studien har inslag av både deduktivt och induktivt angreppssätt. Uppsatsen handlar om hur en 

managementberoende tillgång förstås, vilken betydelse en sådan tillgång har för 

lånefinansiering och till vilken grad relationer har en roll vid finansiering av en 

managementberoende tillgång. Att konceptuellt definiera och beskriva begreppet 

managementberoende tillgång och ge exempel på vad som skiljer en sådan typ av tillgång från 

andra tillångar, har till stor del baserats på tidigare forskning.  Den empiriska verkligheten har 

i det här fallet fungerat som en inspirationskälla eftersom den handlar om en 

lånefinansieringsprocess av en managementberoende tillgång. Definieringen av detta begrepp 

har således ett deduktivt angreppssätt. Resterande del av uppsatsens problemställning har 

delvis ett deduktivt angreppssätt eftersom den till viss del bygger på tidigare forskning kring 

traditionellt händelseförlopp vid lånefinansiering. Det induktiva inslaget framkommer i 

studiens fallstudie med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer om hur lånefinansieringsprocessen 

av en managementberoende tillgång kan se ut och vilken roll relationer har i processen. 
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2.5 Sekundära källor 
Ögonvittnesredogörelser och rapporteringar som kommer från ursprungskällan är 

primärkällor. (Davidsson & Patel, 1994: 56) När man använder information som någon annan 

samlat in och analyserat, det vill säga från ursprungskällan, kallas den för sekundärkälla. 

(Johansson Lindfors, 1993: 117-118) De primära källor som har anknytning till den här 

uppsatsen redogörs för senare i kapitlet ”Praktisk metod”. Det här avsnittet ska beskriva de 

sekundära källor som påträffas i uppsatsens teoretiska referensram. ”Teorins roll i 

forskningen kan beskrivas i termer av forskarens teoretiska inriktning men även utifrån vilken 

relation teorin har till de frågor som ska studeras.” (Merriam, 1994: 68)    

 

2.5.1 Insamling av sekundära källor 

Uppsatsen handlar om hur managementberoende tillgångar kan förstås, vilken betydelse en 

sådan tillgång kan ha och i vilken grad relationer har en roll vid finansiering av en 

managementberoende tillgång. De bibliotek som besökts är universitetsbiblioteken i Umeå 

och Örnsköldsvik. Bibliotekens sökmotorer ALBUM och Libris har brukats, men även de 

sökmotorer som hjälper till att finna olika tidsskrifter och databaser. De databaser som dragits 

nytta av är Google, Google Scholar, Emerald, Wiley och Business Source Premier. 

 

De sökord som brukats för att finna fakta om managementberoende tillgångar är: Asset 

management, Management asset, Management dependent, Management addiction, 

Management dependent asset, Real property/Real estate management, Asset, Management, 

Asset valuation, Management beroende, Drift beroende, Beroende tillgång, Management 

beroende tillgång, Fastighet/beroende, Tillgång/drift, Tillgång, Fast egendom, Drift, 

Investment property. I och med att uppsatsens empiriska del behandlar en 

managementberoende tillgång i form av en fastighet har mina sökningar till stor del dragits 

mot begrepp som handlar om fastigheter.  

 

För att finna en bra grund för att öka förståelsen för lånefinansieringsprocessen av en 

managementberoende tillgång har följande sökord använts: Kreditbedömning, 

Företagsbedömning/värdering, Händelseförlopp och Överlåtelseprocess. 

 

För att få inblick i hur managementrelationer och managementförtroende påverkar företags 

möjligheter att erhålla finansiering, har teori hittats genom att söka på ord som: Relation, 

Management relation, Trust, Faith, Confidence, Management relationer, Förtroende, Tillit och 

Tilltro. 

 

För att kunna definiera och beskriva en managementberoende tillgång som begrepp, har 

många sökningar utförts för att säkra att begreppet inte redan existerar. Sökningarnas träffar 

har även hjälpt mig att ge inspiration och vägledning i beskrivning av det nya begreppet 

managementberoende tillgång.  

 

2.5.2 Källkritik av sekundära källor 

När man utför en studie bör man granska informationens standard. Granskningen kan utföras 

genom att exempelvis undersöka källan till informationen. Man bör ta reda på varför han eller 

hon har tagit fram den och om det har gjorts några omarbetningar av informationen. (Wallén, 

1996: 85) Granskningen bör ske kritiskt och då kan man se till bedömningsgrunder som; 

äkthet, tendensfrihet, tidssamband och oberoende. (Thurén, 2005: 13)  
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Äkthet visar att källan är äkta, att den är vad den avses vara. Är den inte äkta kan det handla 

om att den är förvanskad och manipulerad. (Thurén, 2005: 19-27) I den här uppsatsen finns 

källor som bedömts vara äkta och trovärdiga. Använda artiklar och litteratur är prövade 

tidigare i andra sammanhang. Primärkällor har använts in den mån det gått. Viss översättning 

av primärkällor från engelska till svenska har förekommit inför uppsatsens teoretiska 

referensram, vilket kan innebära missförstånd och förvanskning i översättningen. För att 

undvika missförstånd har tolkning av texten gjorts så noggrant som möjligt. Engelska lexikon 

samt internetlexikonet www.tyda.se har använts att försöka få fram en så bra tolkning som 

möjligt. Har osäkerhet framkommit har andra rådfrågats för att komma rätt i översättningen.  

 

Tendenskriteriet handlar om huruvida en källa har intresse av att snedvrida fakta. (Thurén, 

2005: 63) Upphovsmännen till de källor som brukats anses inte haft någon avsikt att 

förvränga och snedvrida fakta. Det är naturligtvis inget som kan bekräftas till 100 % säkerhet, 

utan det är något endast upphovsmännen själva kan svara på.  

 

Tidskriteriet innebär att en ny källa anses vara mer trovärdig än en äldre (Thurén, 2005: 19). 

När det gäller teorier kring managementrelationer och förtroende, är tidsfaktorn inte är lika 

viktig som när det gäller definiering av ett nytt begrepp. Detta eftersom relationer och 

förtroende är något som funnits i alla tider. Även om samhället förändras, förändras relationer 

mellan människor inte på samma sätt som exempelvis teknik och trender. När det gäller att 

definiera ett nytt begrepp däremot är det intressant att fördjupa sig i historiken, och vad som 

uppkommit under den senaste tiden.  

 

Oberoende betyder att källan inte härstammar från någon annan, den är helt och hållet 

självständig. (Thurén, 2005: 13). Den refererar inte till någon annan och är inte heller någon 

kopia. (Thurén, 2005: 56) Vid information som varit citerat eller refererat till annan källa, har 

primärkällan sökts upp när möjlighet funnits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tyda.se/
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Det här kapitlet inleds med att grundlägga förståelse för vad en tillgång är och vad som 

påverkar dess värdering. Därefter presenteras en redogörelse för olika begrepp, som handlar 

om managementberoende tillgångar. Detta görs för att tillsammans med empirin kunna 

definiera begreppet managementberoende tillgång. I redogörelserna för tillgångar, 

management och managementberoende tillgång tenderar informationen att handla om det 

område studien berör – fastigheter. Lånefinansieringens händelseförlopp samt 

managementrelationer och managementförtroende, redogörs även för i detta kapitel. 

 

 

3.1 Principiella tillgångar 
Principiella tillgångar är de tillgångar som idag finns definition och förklaring till. IASB:s 

uppgift är att arbeta för att samordna redovisningsprinciper världen över (IFRS/IAS, 2008: 3). 

Enligt IASB är en tillgång ”en resurs a) som ett företag har kontroll över till följd av 

inträffade händelser och b) som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden” (IFRS/IAS, 

2008: 510) Det finns olika typer av tillgångar som exempelvis fastigheter, maskiner och 

inventarier. Andra tillgångar har inte någon fysisk form som exempelvis patent och 

upphovsrätter. (IFRS/IAS, 2008:19) IASB definierar tillgångar i olika redovisningsstandard 

beroende på vad det är för slags tillgångar och om de innehas av ägaren för till exempel 

produktion av tjänster, uthyrning, försäljning eller för att leasas ut. Bland annat definieras: 

 

IAS 16, Materiella anläggningstillgångar: ”Materiella anläggningstillgångar är fysiska 

tillgångar som a) innehas för produktion eller distribution av varor eller tjänster, för 

uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, och b) förväntas användas under mer 

än en period.” (IFRS/IAS, 2008: 286) 

 

IFRS 5, Anläggningstillgångar för försäljning m.m. ”Ett företag skall klassificera en 

anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) som att den innehas för försäljning om dess 

redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom 

fortlöpande användning.” (IFRS/IAS, 2008: 144) 

 

IAS 40, Förvaltningsfastigheter: ”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en 

byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som innehas (av ägaren eller av en 

leasingtagare om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för a) 

användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller för 

administrativa ändamål, eller b) försäljning i den löpande verksamheten.” (IFRS/IAS, 2008: 

600) 

 

IAS 38, Immateriella tillgångar: ”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form” (IFRS/IAS, 2008: 510) 

 

En tillgång har ofta ett speciellt värde som ligger i betraktarens ögon. Det värde denne ser 

påverkas exempelvis av tillgångens individuella kvaliteter. Det är omöjligt att undvika att till 

exempel en fastighets fasad förslits på grund av väder och vind och att användandet av andra 
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byggnadsdelar kan orsaka förslitning. Värdet kan försämras för att fastigheten blir omodern 

till det yttre och att dess duglighet för ändamålet blir försämrad. (Svenska 

Teknologföreningen i distribution, 1954: 6)  

 

Sociala trender, regeringens kontroll och reglering, miljörelaterade tillstånd samt ekonomiska 

omständigheter är krafter, som också påverkar en fastighets värde. De sociala trenderna 

handlar om befolkningens inställning till utbildning, lagar och val av livsstil.  Befolkningens 

sammansättning och dess attityd påverkar ofta efterfrågan på fastigheter. (Appraisal Institute, 

2001: 43) Faktorer som tillgång och efterfrågan är viktiga och visar om fastigheten är attraktiv 

eller inte. (Svenska Teknologföreningen i distribution, 1954:3). Regeringens kontrollorgan 

och regleringar kan påverka fastighetens värde via brand- och polisbeskydd, byggregler, 

hälsoregler, hyresregler och regleringar som har med lån och investeringar att göra. 

(Appraisal Institute, 2001: 43) De miljörelaterade förutsättningarna handlar om områdets 

väder, klimat, terräng- och ortbeskrivning, geografiska förutsättningar som floder, berg, sjöar 

och hav, eventuella motorvägar och flygplatser, samt hur området närmast fastigheten ser ut.  

(Appraisal Institute, 2001: 43) Närliggande omgivning kan helt enkelt försämras och därmed 

minska fastighetens värde. (Svenska Teknologföreningen i distribution, 1954: 6) De 

ekonomiska omständigheterna handlar om befolkningens förmåga att kunna tillfredsställa sina 

behov och viljor. Omständigheterna kan påverkas av arbetslöshet, industriell expansion, 

regionens ekonomi, byggnadskostnader och prisnivåer.  (Appraisal Institute, 2001: 43)  

 

Läget på fastighets- och kapitalmarknaden har således betydelse för tillgångens värde liksom 

de allmänna konjunkturerna och de inkomster fastigheten kan komma att generera i framtiden. 

Fastigheten bör vara lämpad för ändamålet. En jordbruksfastighet bör ha en viss storlek för att 

vara gångbar och ge så god avkastning som möjligt. (Svenska Teknologföreningen i 

distribution, 1954: 5-6)  

 

Det finns ett begrepp som kallas going concern. Det innebär att ett företag kommer att bestå 

under lång tid. Detta gäller företag som exempelvis hotell, motell, restauranger, bowlinghallar 

och fabriker. I dessa fall är fastigheten en mycket väsentlig del av den pågående 

verksamheten. Värderingen av en sådan verksamhet kallas vanligen för going concern 

valuation. En värderare använder marknadsvärdet för att beräkna värdet av en sådan 

verksamhet men försöker även uppskatta dess framtida avkastning. (Appraisal Institute, 2001: 

27) 

 

Beslut om investering i ett företag får nya förutsättningar om ett going concern-företag är inne 

i ett skede, då det håller på att omorganiseras, avvecklas eller gå i konkurs. Forskare har 

identifierat olika finansiella och operationella problem, som de hoppas kan hjälpa revisorer att 

förutse om ett företag har förmågan att fortsätta sin verksamhet eller om det är på väg att gå i 

konkurs. Finansiella problem kan innebära, att företaget har otillräcklig likviditet och att 

företaget inte ökar i värde. De operationella problemen handlar om brister i driften 

(management) av företaget. Det kan betyda att företaget inte har haft någon nettovinst den 

senaste tiden och att management inte har fungerat som förväntat. (Edward et al, 1974: 50-51)  

De finansiella och operationella problemen har identifierats av andra forskare som har delat 

upp dem i negativa trender, andra indikationer, interna frågor och externa frågor. De negativa 

trenderna kan till exempel visa sig i negativa kassaflöden eller negativa finansiella nyckeltal. 

Andra indikationer kan handla om att företaget behöver nya vägar och metoder för sin 

finansiering eller om misskötsel av lån eller liknande förpliktelser. Interna frågor berör 

exempelvis svårigheter med företagets arbetare eller ekonomiska åtaganden för lång tid 
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framåt. De externa problemen handlar till exempel om att företaget kan ha förlorat en viktig 

kund eller leverantör eller om en ny lagstiftning, som företaget inte kan göra något åt. Många 

revisorer hyser i en sådan situation tvivel om att ett företag ska kunna fortsätta som en going 

concern. Deras osäkerhet minskar dock om management visar realistiska planer som kan 

utveckla företaget. (Ellingsen et al., 1989: 30)  

 

Going concern-värdet inkluderar de abstrakta förbättringar som åstadkoms av 

markanvändning, fastigheter, arbete och marknadsföring. Dessa förbättringar verkar 

tillsammans för att företaget ska kunna hålla igång verksamheten och samtidigt utveckla den. 

I going concern ingår värdering av de gripbara och de ogripbara tillgångar som finns i 

företaget. Bland de gripbara tillgångarna finns fastigheten samt företagets anställda personal. 

De ogripbara tillgångarna består bland annat av företagets rykte, kontrakt, patent och 

varumärke. (Appraisal Institute, 2001: 642)  

 

För att kunna definiera begreppet managementberoende tillgång har en teoretisk fördjupning 

gjorts i olika typer av gripbara och ogripbara tillgångar som finns och om de faktorer som kan 

komma att påverka en managementberoende tillgång som en fastighet. Men vad är egentligen 

management och vilka olika begrepp existerar redan inom området? 

 

3.2 Management 
Ordet management härstammar från latinska ordet manus, som betyder hand. Det kommer 

också från latinska ordet agere, som betyder handla. På italienska finns det närbesläktade 

ordet maneggiare som har betydelsen hantera, handska med, bearbeta, behandla, förvalta och 

sköta. (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 11) Den italienska betydelsen är i stort sett 

detsamma som när man slår upp ordet management i ett ordlexikon. ”Management är ett 

engelskt begrepp som avser ledning och organisation av ett företag eller en organisation”. 

(Haglundh & Nilsson, 2000:125) 

 

Det finns ingen enhetlig förklaring till vad management är (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 

9). Men ett sätt att definiera management är: “The practice of organizing, directing and 

developing people, technology and financial resources to provide products and services 

through organizational systems.” (Bloisi et al., 2003: 44) Det strategiska ledarskapet är 

grunden i management. (Lindmark & Önnevik, 2006: 26) Trots avsaknad av förklaring till 

vad management är, finns det många förklaringar på olika beståndsdelar som ingår i 

management och som kan hjälpa till att ge struktur åt det strategiska ledarskapet. Delarna 

behandlar entreprenörskap, förändringsarbete, vision, affärsidé, mål- och processtyrning och 

benchmarking. Beståndsdelarna kan reduceras till tre huvudområden, det vill säga leda, styra 

och utveckla en verksamhet. Det är alltså de huvudområdena som management handlar om. 

(Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 10-11) 

 

Det är viktigt att fokusera på ledaren i olika situationer; som individ, i gruppen, som coach 

och i utvecklingssamtalet. (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 10-11) Ledaren, som också 

kallas för manager, är den frontfigur som styr och ska visa företagets riktning mot dess mål. 

Han eller hon är den person som är länken ut mot omvärlden och ska skapa goda relationer 

med företagets intressenter. (Bloisi et al., 2003: 44) I de olika situationerna krävs 

entreprenörskap och förändringsarbete. När det gäller att styra en verksamhet handlar det om 

hur man får den effektiv och hur produktens eller tjänstens kvalitet ska hanteras. I styrning 

och utvecklande av en verksamhet arbetar man med strategifrågor, man tar hjälp av olika 
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verktyg och metoder och ser till att verksamheten är lärande och utvecklas kompetensmässigt. 

Är man ansvarig för en verksamhet, söker man ständigt nya sätt för att få den att fungera. Det 

innebär att det hela tiden uppkommer nya, moderna och trendiga begrepp som hanterar de tre 

huvudområderna; att leda, styra och utveckla en verksamhet. (Karlöf & Helin Lövingsson, 

2003: 10-11)  

 

Behovet av kompetens för att kunna hantera management på bästa sätt, har blivit allt större 

inom de flesta områden. (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 11-12) Studier behandlar 

personlighetens betydelse för en framgångsrik manager. (Moutafi et al., 2007: 272) För en 

managementberoende verksamhet kan en person som besitter den kompetens och de 

kunskaper som är passande för verksamheten, vara en mycket resultatrik manager. (Lindmark 

& Önnevik, 2006: 26)  

 

Management som har förmåga att vara flexibel, ger inspiration till övriga medarbetare att 

sträva mot att uppnå verksamhetens målsättningar. Stimulerar man dessutom relationen 

mellan kunskap, kapacitet och utveckling kan man få verksamheten att prestera bättre. 

(García-Morales et al., 2007: 314) Management som också har begåvning att skapa relationer 

och utveckla ett förtroende mellan verksamheten och dess intressenter, har goda 

förutsättningar att bli framgångsrika. (Judge & Dooley, 2006:35) För en verksamhet som är 

garanterad fortsatt existens, oavsett hur den leds, styrs och utvecklas, behövs inte lika stor 

kompetens eftersom verksamheten ändå kommer att fortskrida. (Karlöf & Helin Lövingsson, 

2003: 11-12)  

 

Som beskrivits tidigare kan en del av en fastighets värde vara representerat av management, 

det vill säga den tid och den kunskap som fastighetens ägare investerat och därigenom 

åstadkommit utveckling av företaget. Det handlar om att på rätt sätt kunna leda, styra och 

utveckla verksamheten. Denna förmåga beror på ägarens potential att kombinera fastigheten, 

arbete och kapital (Appraisal Institute, 2001: 34). Det är ofta fastigheten är beroende av att 

management fungerar för att verksamheten ska kunna fortsätta. När det handlar om en sådan 

fastighet, handlar det om det begrepp som den här uppsatsen har för avsikt att definiera, en 

managementberoende tillgång.  

 

3.3 Managementberoende tillgång  

För att kunna definiera vad en managementberoende tillgång är, krävs det en utökad kunskap 

om tillgångar och management, vilket föregående stycken bidrar till. Nedan förklaras begrepp 

som påträffats i teorisökningar, detta för att öka förståelsen för innebörden av dem, samt för 

att kunna definiera vad en managementberoende tillgång är.  

 

En managementberoende tillgång är en tillgång som kräver att management fungerar för att ha 

ett rättvist värde. Ett begrepp som dykt upp i mina sökningar är asset management, som 

betyder kapitalförvaltning. Kapitalförvaltning handlar om hur man förvaltar tillgångar. 

(Oldenburgh, 1999: 16) Kapitalförvaltning drivs av behovet att öka kapital eller av andra 

strategiska skäl. (Holman, 2009: 3) De som sköter detta är oftast banker och fondbolag. Det 

som asset management har gemensamt med begreppet managementberoende tillgång är att de 

båda begreppen behandlar tillgångar som kräver att management fungerar för att 

verksamheten ska drivas på bästa sätt. Utvecklandet av kapitalförvaltning ger en strategisk 

utmaning för management att utvinna maximal konkurrensfördel. Dessa kan nås genom att 

organisationen motiveras att på ett bra sätt sköta intressekonflikter och professionella 
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ledningsproblem, problem som kan uppstå vid kapitalförvaltning, och som kan påverka värdet 

av aktierna eller fastigheterna. (Walter, 1999: 75-76) Köpslåendet med riskkapital inom 

kapitalförvaltning har under senaste året rasat, eftersom kreditåtstramningen under året 

kvävde det. (Holman, 2009: 3) 

 

Ett annat begrepp som påträffats i teorisökningarna är facility management. Facility 

management handlar om att man anlitar en servicebyrå för till exempel datordrift. 

(Oldenburgh, 1999: 123) Det finns många olika definitioner på vad facility management är. 

Den kan bli definierad som ett sätt att utveckla, förbättra och etablera ett företags fastigheter 

för att skapa en miljö som stöttar företagets främsta mål. (Barret & Baldry, 2003: xi) Studier 

visar på att det blir allt vanligare att uppdragsgivare ställer krav på att facility management 

ska möta de miljövårdsbetingade krav som ligger i tiden. Det innebär att servicebyråer som 

utövar facility management måste utveckla nya sätt att utöva sin verksamhet på. (Nousiainen 

& Junnila, 2008: 276) Det här begreppet har en innebörd som liknar asset managements 

betydelse. Det vill säga att begreppen handlar om att tillgångar behöver fungerande 

management för att verksamheten ska drivas på bästa sätt.  

 

Många av de faktorer som påverkar en managementberoende tillgång som till exempel en 

fastighet, avspeglas i det marknadsvärde som fastigheten har. Marknadsvärdet är: ”Mest 

sannolikt pris för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en fri och öppen 

marknad” (Institutet för värdering av fastigheter, 1995: 38). Marknadsvärde och 

avkastningsvärde är två faktorer som är mycket viktiga vid värdering av en fastighet. Det 

beräknade avkastningsvärdet beror på de förutsättningar en investerare har när han eller hon 

överväger att köpa en fastighet. När ett avkastningsvärde ska beräknas är det vissa kalkyler 

om framtida storlek och utveckling, som ligger till grund för uppskattningen. (Institutet för 

värdering av fastigheter, 1995: 160-163) Om fastighetens ägare har ett företag och utnyttjar 

fastigheten på rätt sätt via management kan han eller hon följaktligen påverka 

avkastningsvärdet positivt.  

 

Ligger fastigheten i ett område där marknadsvärdet är lågt som  gör att den inte är värderad 

till ett tillfredsställande rättvist pris, kan avkastningsvärdet påverka fastighetens värde. Drivs 

fastigheten på ett bra sätt, kan avkastningsvärdet således öka. Management påverkar värdet 

starkt i brist på aktiv marknad.  

 

Det som hittills presenterats i detta kapitel handlar om tillgångar, management och 

managementberoende tillgångar. Med detta som bakgrund kommer empirin att avslöja om 

uppsatsens fallstudie handlar om en managementberoende tillgång. Det kommer även göras 

ett försök att i analysen definiera vad en managementberoende tillgång är.   

 

3.4 Lånefinansieringens händelseförlopp 

När ett företag vänder sig till banken för att få lån till köp av en tillgång, kräver banken att 

företaget lämnar information som kan utgöra grunden för kreditbedömarens beslut huruvida 

företaget bör få lån eller inte. (Svedin, 1992: 47) Studier visar att när kreditbedömare granskar 

ett företags affärsplan, fokuserar han eller hon på olika saker i den. Banken är intresserad av 

att se om företaget kan klara av att betala tillbaka lånet genom att i första hand se till de 

finansiella uppgifterna. (Mason & Stark, 2004: 241) Handlar det om ett nystartat företag 

brukar det ta företaget två till tre år innan verksamheten stabiliserar sig. Det innebär att 

banken från början inte har så mycket information att grunda sitt beslut på. (Svedin, 1992: 47) 

Bankens bedömning utgår mycket från kvalitativ information om företagaren som person och 
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företagare. (Kling et al (red). 2003: 69) Kreditbedömaren får försöka bilda sig en uppfattning 

om hur lång tid det kommer att ta för företagaren att ge företaget tillräckliga intäkter. (Svedin, 

1992: 47) Medan banken fokuserar på företagets finansiella uppgifter fokuserar 

riskkapitalbolag mer på verksamhetens potential att utvecklas och den avkastning som 

företaget kan komma att ge. (Mason & Stark, 2004: 242-243) 

 

Lånefinansieringsprocessen startar med att företaget vänder sig till banken för att söka lån och 

lämnar en propå till kreditbedömaren. Propån innehåller information om företaget och är det 

underlag som kreditbedömaren ska fatta sitt beslut på huruvida företagaren ska få lån eller 

inte. När kreditbedömaren har kommit fram till vad han eller hon anser om företagets framtid, 

inleds förhandling mellan parterna. (Broome et al, 2002: 10) Förhandlingarna slutar med ett 

beslut om företaget beviljas kredit eller inte. De traditionella händelseförloppsmodellerna har 

ett flöde som går i en målmedveten riktning mot avtal och överlåtelse. Själva processen kan ta 

allt från ett par månader upp till fyra år innan avslut (Hult, 1993: 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figur som illustrerar traditionell händelseförloppsprocess vid lånefinansiering. 

(Hult, 1993: 11) 

 

Forskning inom finansiering har koncentrerats kring den information som kan hjälpa 

kreditbedömaren att förutse hur företaget kommer att utvecklas. Studier visar på att nyckeltal 

som kassaflöde och soliditet kan hjälpa kreditbedömaren när han eller hon ska förutse risker 

och om företaget kan komma att hamna på obestånd. I och med att forskningens resultat inte 
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har strävat åt samma håll har det emellertid varit svårt att urskilja vilken information som 

förutsäger framgång. (Kling et al, 2007: 68) 

 

I lånefinansieringsprocessen granskar kreditbedömaren information som företagarens 

erfarenhet, målsättning, tidsperspektiv, organisation, budget och finansiering. Företagarens 

erfarenhet är också viktig. Med erfarenhet inom branschen är det större sannolikhet att 

företaget ska nå framgång. Målsättningen och affärsidén som företagaren presenterar är också 

väsentlig. Det är angeläget att kreditbedömaren anser att affärsidén är hållbar och att 

företagaren har en stark tilltro till att företaget har en chans på marknaden. Företagarens 

tidsperspektiv bör vara realistiskt, det vill säga hur lång tid det kommer att ta för företaget att 

etablera sig på marknaden. Kreditbedömaren granskar företagets organisation, det vill säga 

vilka resurser företaget har som kan komma det att nå framgång. Resurserna kan vara 

exempelvis företagets personal, planering och ledning. Budgeten bör vara verklighetstrogen. 

Det är vanligt att företagaren är optimistisk när han eller hon tar upp budgeten. (Svedin, 1992: 

47-49) Studier har visat att många företagare vänder sig till fler än en bank för att nå bättre 

förhandlingsläge. (Lam & Burton, 2005: 47-48) Oavsett förhandlingsläge ställer sig 

kreditgivaren ofta frågan hur mycket kapital företagaren är beredd att satsa själv. 

Fördelningen mellan företagaren och kreditgivaren bör vara realistisk. Det är viktigt att se 

över företagets självfinansieringsgrad, samt att företagaren har en reservplan om det inte går 

som han eller hon tänkt sig. (Svedin, 1992: 47-49) 

 

I och med att bankerna inte sysslar med riskkapital är det viktigt att de kartlägger de risker 

som investeringen kan orsaka. Innebär investeringen stor risk, vill banken ha en större 

kapitalandel av företagaren. Är företagaren beredd att gå in med en större kapitalandel i 

företaget, får banken ett större förtroende för företagarens tilltro och välvilja för sitt företag. 

(Svedin, 1992: 54) När företagen lämnar en säkerhet som pant till banken kan den bestå av ett 

föremål eller en egendom. Är inte det tillräckligt för banken kan även en eller ett par personer 

gå in med borgen. Klarar inte företagaren av att betala tillbaka lånet själv, har de personer 

som gått in med borgen åtagit sig att betala företagarens skuld till banken. (Holmström, 2005: 

216-217) 

 

3.5 Relationer och förtroende 
Kreditbedömare använder till stor del det subjektiva perspektivet då de granskar ett företag 

vid en lånefinansieringsprocess (Green 1997, Hedelin & Sjöberg 1993). Det subjektiva 

perspektivet kommer fram då en kreditbedömare blir tvungen att bedöma faktorer som 

baseras på företagarens förmåga att utveckla företaget och som gör att det blir svårt för 

kreditbedömaren att göra ett objektivt beslut. Det finns studier som visar på att det är 

ofrånkomligt att kreditbedömare använder sina subjektiva perspektiv för att komma fram till 

ett vettigt beslut (Green, 1997: 190). En annan studie pekar på att kreditbedömares granskning 

kan bli vilseledd av det subjektiva perspektivet. De anser att kreditbedömare som grundar sitt 

beslut på subjektiva grunder som intuition är en mer riskbenägna. Vissa kreditbedömare är 

snabbare än andra. Snabbheten kan motiveras med att de granskar företag som söker 

förhållandevis små lån. Handlar det om större summor som företagen vill låna, så tar 

lånefinansieringsprocessen således längre tid i och med att det krävs mer information och 

grundligare analyser. (Hedelin & Sjöberg, 1993:163)  

 

Studier åskådliggör att småföretagare värdesätter relationen med banken väldigt högt. Han 

eller hon känner sig sårbar i situationen och är medveten om att banken är viktig för företagets 
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existens. (Yavas et al., 2004: 262-263) Det har också visat sig att företagare som är 

entreprenörer kan utnyttja förtroende i många situationer och medvetet bygga upp en 

trovärdighet om han eller hon anser att denna inte är tillräcklig eller helt och hållet saknas. 

Entreprenören kan säkra förutsättningarna för företagets framtida utveckling genom att 

förbättra trovärdigheten och relationen mellan entreprenören och dess intressenter. (Sanner, 

1997: 225-225) Studier visar på att det finns olika typer av förtroende, med olika innebörd 

och olika ändamål. (Nooteboom, 2002:191) En kreditgivares förtroende för organisationer är 

baserad på samarbetsförmåga och rykte, samt egna erfarenheter av dem. Det förtroende man 

har inför en individ kan bygga på att man har förtroende för den organisation hon eller han 

tillhör. Det kan även vara tvärtom, att förtroendet för en organisation byggs upp på det 

förtroende man har för en eller flera individer som tillhör organisationen. (Nooteboom, 

2002:193) 

 

Studier som undersöker förtroende mellan företagare och externa parter pekar på att 

förtroende kan byggas upp för ett företag även om det inte finns något förtroende för företaget 

i dess begynnelse. Institutionellt baserat förtroende är betydelsefullt och är sammansatt av 

gemensamma normer och värderingar från företagets start och under dess uppbyggnad. De 

visar även att förtroende utvecklas tidigt genom direkta kontakter mellan två personer. En 

entreprenör kan enligt studier utnyttja trovärdigheten hos en förmedlare, som får agera som 

bud för entreprenören så att den externa aktören fattar förtroende för entreprenören som 

företagare. (Sanner, 1997: 169-170)  

 

Resultat från studier visar olika mönster av förtroende som exempelvis beteendeförtroende, 

kompetensförtroende och avsiktligt förtroende. Beteendeförtroendet kan uppstå gentemot 

organisationer. Den baseras på förväntan, att man inte vill bli besviken inför en 

överenskommelse. Kompetensförtroendet är det förtroende som finns inför organisationens 

teknologi, organisationsstruktur eller organisationens förmåga att lyckas. Avsiktligt 

förtroende byggs upp genom att organisationen exempelvis är ärlig inför offentliga rapporter 

och uttalanden. (Nooteboom, 2002:193)  

 

Andra studier klassificerar de olika mönstren av förtroende som personbaserat förtroende, 

institutionell-baserat förtroende och företagsbaserat förtroende. Det personbaserade 

förtroendet handlar om personliga kvaliteter och kompetens och kan ha betydelse när 

företagsbaserade företroenden utvecklas. Förtroende som bygger på normer, moral och 

traditioner kan tillsammans med personbaserat förtroende bli grunden för utveckling av 

förtroende när det handlar om produktkvalitet, leveranstid och betalning i tid. Personbaserat 

och företagsbaserat förtroende kan vara förtroendeplattform för belöning av samspel mellan 

de olika parterna. Tillsammans kan parterna utveckla värderingar och normer om till exempel 

produkter, industrin och affärer. Dessa vanliga värderingar och normer blir kompletterande 

grund för institutionell-baserat förtroende. (Sanner, 1997: 169-171) 

 

Det är vedertaget att goda relationer och förtroende för sin omgivning är positivt i de allra 

flesta situationer. Inom den institutionella teorin har regler en central roll i relationer mellan 

individer och organisationer. Oavsett om det gäller i hemmet, på jobbet eller mellan olika 

organisationer, är det oundvikligt att relationer och regler uppstår. Vissa typer av regler är 

formella och gör att vi måste agera efter dem, medan andra regler är mer informella och utgör 

riktlinjer för hur vi förväntas agera. De olika reglerna utgör en plattform för hur samhället 

fungerar (Hedlund, 2007: 17). Enligt institutionell teori baseras samhället på informella och 

formella regler. Dessa påverkar alltså relationer mellan individer och organisationer i 
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samhället. (Hedlund, 2007: 147) Förväntningar som uppstår mellan individer och 

organisationer kan uppfattas som stressande övertalning eller som inviter till samförstånd 

(DiMaggio & Powell, 1983: 150). 

 

 

Formella regler är de tvingande regler som finns i samhället. De är obligatoriska och består av 

lagar och förordningar. Dessa utgör en stor del av grundpelarna som samhället är uppbyggt på 

för att samhället ska fungera. Följer vi inte dessa regler finns sanktionssystem som gör att vi 

kan bli bestraffade för regelbrott. (Tengblad, 2001: 10) De formella regelverken kan skapas 

med avsikt att stärka de befintliga informella normerna i samhället. Individer och 

organisationer som drivs av egenintresse vad gäller kortsiktig vinstmaximering kommer att ha 

intressen av att styra reglerna mot exempelvis reducerad konkurrens, för att framhäva sig 

själva. Staten har ansvar för att försöka minska den här typen av ambitioner. (Hedlund, 2007: 

150-151) Graden av den tvingande känslan individen har vad gäller att följa tvingande regler 

är helt beroende på den verklighetsuppfattning individen har. (Tengblad, 2001: 10) Formella 

regler tvingar individer att i vissa fall agera på ett speciellt sätt, för att undvika bestraffning. 

Dessa regler kan således påverka relationer och förtroende människor emellan, även om det är 

emot deras vilja.  

 

Informella regler speglar hur saker förväntas genomföras. De är ett nät av osynliga regler som 

härstammar från kulturella traditioner och ärvda seder; det handlar om mänskliga rättigheter 

och etik. (Hedlund, 2007: 147) Informella regler är olika beroende på vilken roll man har i 

samhället, de ifrågasätts ofta. (Tengblad, 2001: 10) Rättar man sig inte efter dem är det lätt att 

man förlorar förtroende och prestige hos andra individer. (Tengblad, 2001: 10) Trots 

globaliseringen finns det kulturer vars samhällen än idag till stor del vilar på de informella 

reglerna. Detta är ett resultat av motstånd mot ändring av regelsystemet i många samhällen. 

(Hedlund, 2007: 148-149) Informella regler är således de regler eller normer som är oskrivna 

riktlinjer som gör att vi förväntar oss att människor ska handla på ett visst sätt i en viss 

situation. Förväntningarna gör att vi blir besvikna och kan tappa förtroendet för en individ 

eller organisation om de inte agerar som väntat. Om förtroendet minskar, kan man säga att 

relationen och därmed lojaliteten påverkas mellan individerna och/eller organisationerna.  

 

Studier om lojalitet har nått resultat som visar att om en stabil relation mellan företagare och 

bank blir störd kan det bidra till att företagarens förtroende till banken minskar. Han eller hon 

använder bankens tjänster mindre eller till och med byter bank. Relationen dem emellan 

måste vara tillfredsställande för att banken ska få en lojal kund som har förtroende för den. 

(Lam & Burton, 2005: 48)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

4. Praktisk metod 
 

 

Det här avsnittet redogör för studiens perspektivval, vilken forskningsstrategi som utförts, 

samt hur jag har gått tillväga för att välja ut de respondenter som är med i den empiriska 

delen av arbetet. Intervjuguidens struktur förklaras och dess mening, transkribering av 

intervjumaterialet redogörs för, samt den kritik som framförs kring detta.   

 

 

4.1 Perspektivval 
I forskningsprocessen går forskaren igenom olika faser som påverkar studien. Man kan säga 

att forskaren; ”provar ut de glasögon som han/hon kommer att se på den empiriska 

verkligheten med. I detta ligger också risken för att forskaren skaffar sig fel glasögon och 

därigenom kommer att se dåligt.” (Johansson Lindfors, 1993: 76) Det innebär att som 

forskare bör man ha med sig detta i bakhuvudet när studien utförs, för att inte skaffa fel 

glasögon som ger dålig syn och tappar syftet med uppsatsen. Den verklighet som skildras kan 

se olika ut, beroende på vilket perspektiv forskaren väljer (Halvorsen, 1992: 38).  

 

Uppsatsen ska bidra till ökad kunskap om hur en managementberoende tillgång förstås, vilken 

betydelse en sådan tillgång har för lånefinansiering och i vilken grad relationer har en roll vid 

finansiering av en managementberoende tillgång. Det görs ur företagarens perspektiv, vilket 

innebär att det är viktigt att företagets perspektiv inte tappas bort genom att skaffa ”fel” 

glasögon. I uppsatsen har rätt slags glasögon använts från början, vilket är förhoppningen att 

läsaren också får känsla av. Att se problemet ur företagets perspektiv är av intresse just för att 

det i fallstudien är ett företag som är i en föränderlig period, där företagets framtid är mycket 

beroende av om banken beviljar en lånefinansiering. Det skulle varit mycket intressant att 

även få del av bankens, leverantörers eller andra intressenters perspektiv, men i och med att 

företaget är/var inne i en känslig process, hade kontakt med dess intressenter kunnat störa och 

försvåra processen. 

 
4.2 Forskningsstrategi  
Det finns två olika forskningsstrategier att välja mellan; kvalitativ och kvantitativ. Vilken 

strategi man väljer är beroende på vilken som är mest lämpad för det område man vill studera.  

(Holme & Krohn Solvang, 1997: 76) I en kvantitativ studie formulerar forskaren ett 

antagande inom ett problemområde och i studiens resultat förkastas eller bekräftas hypotesen 

(Davidsson & Patel, 1994: 21). I en kvalitativ studie fokuserar forskaren på hur människor 

upplever och förstår sin sociala verklighet (Bell & Bryman, 2005: 40).  

 

Uppsatsens undersökning kretsar kring hur lånefinansieringsprocessen av en 

managementberoende tillgång går till ur företagarens perspektiv. Den har utförts genom att 

använda en kunskapssyn som är hermeneutisk, det vill säga genom att skapa en djupare 

förståelse för hur lånefinansieringen går till och upplevs utifrån företagarens synvinkel. För att 

nå den djupare förståelsen har fyra kvalitativa intervjuer utförts med personer som är 

involverade i en lånefinansieringsprocess.  Det känns självklart att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi för att ur företagarens perspektiv svara på hur lånefinansieringsprocessen 

av en managementberoende tillgång kan förstås. Studien ger en unik möjlighet att fördjupa sig 
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i de intervjuades situation och hur lånefinansieringsprocessen utifrån en företagare kan 

upplevas. 

4.3 Fallstudie 

En vanlig orsak att använda fallstudie som undersökningsmetod är att syftet med den är att 

formulera hypoteser, utveckla teorier, exemplifiera och illustrera (Lundahl & Skärvad, 1992: 

151). Att utföra en fallstudie passar väl ihop med uppsatsens problemområde. Studien är till 

för  att definiera, undersöka och identifiera. Detta avspeglas i uppsatsen genom utveckling av 

en tillgångsdefinition (managementberoende tillgång), genom att lånefinansieringsprocessen 

av en managementberoende tillgång illustreras, samt genom exemplifiering av hur 

managementrelationer och managementförtroende kan påverka processen. 

 

Fallstudier förbinds oftast med exempelvis en speciell arbetsplats eller organisation (Bryman 

& Bell, 2005: 71). Man bör avgränsa vad som ingår i fallet, samt att man bör göra en djupare 

redogörelse för det bestämda fallet. (Johannessen & Tufte, 2003: 56) Denna fallstudie utförs 

på ett företag som är i en lånefinansieringssituation. Företaget är ett driftbolag som i studien 

har fått namnet Drift AB och som driver Hotell Lyckan. Det är ute efter att få beviljat lån för 

att kunna köpa en managementberoende tillgång. Lånet är en förutsättning för att företaget 

ska kunna fortsätta sin verksamhet. Den managementberoende tillgången är en fastighet som 

består av mark, en hotellbyggnad, vandrarhem, konferensanläggning och stugor. Fallstudien 

avgränsas med att fokusera på Drift AB:s lånefinansieringsprocess, vilka händelseförlopp som 

är betydelsefulla i processen, samt genom att identifiera hur managementrelationer och 

managementförtroende påverkar möjligheter att erhålla finansiering. 

 

4.4 Urval 
”Det finns två grundläggande typer av urval – sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Båda har kommit till användning i fallstudier men icke-sannolikhetsurval är den främsta 

metoden i kvalitativa fallstudier.” (Merriam, 1994: 61) Icke-sannolikhetsurval kan gestalta sig 

på olika sätt, bland annat genom subjektivt urval där forskaren väljer ut de 

undersökningsobjekt som forskaren anser passar bäst för undersökningens syfte. Ett annat 

icke-sannolikhetsurval är tillfällighetsurval där forskaren på måfå väljer ut 

undersökningsobjekten. (Halvorsen, 1992: 100) Vilken typ av icke-sannolikhetsurval 

forskaren använder är beroende på vad forskaren anser bäst för studien. (Johansson Lindfors, 

1993: 95) 

 

Till den kvalitativa undersökning som ingår i uppsatsen har ett subjektivt urval valts, för att få 

intervjuobjekt som besitter den kunskap som fallstudien behandlar. Vid sökning efter ett 

intressant ämne för fördjupning i uppsatsen, lade media stort fokus på den finansiella kris som 

hade spritt sig över världen. Krisen fångade mångas uppmärksamhet och intresse. Jag var en 

av dem som berördes, vilket även påverkat val av uppsatsämne. 

 

Drift AB som driver Hotell Lyckan var engagerade i en lånefinansieringsprocess av en 

managementberoende tillgång. Processen hade pågått en tid och den skulle avgöra Drift AB:s 

framtid. Den process i vilken Drift AB var delaktig var en unik situation, därför var Drift AB 

ett intressant objekt för en fördjupning .  

 

Inte bara för att det handlade om att företagets framtid hängde på om de skulle få lån till att 

köpa en managementberoende tillgång utan även med tanke på de tuffa förutsättningar som 
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bankerna ställer för att bevilja företag lån, när världen är i en finansiell kris. Att genom Drift 

AB få chansen till djupare förståelse för en lånefinansieringsprocess av managementberoende 

tillgång var en utmärkt möjlighet att få ta del av hur managementrelationer i praktiken 

fungerar under en mycket djup finansiell kris.  

 

Drift AB:s VD kontaktades och fick frågan om det var möjligt att Drift AB kunde vara 

föremål för uppsatsens fallstudie. Svaret var positivt och därefter tillfrågades fyra personer i 

Drift AB som deltog i lånefinansieringsprocessen, om de ville delta i undersökningen 

(däribland den först kontaktade VD:n). De var villiga att ställa upp och de var mycket måna 

om att all information som de gav ut skulle behandlas konfidentiellt. Namn på personer, 

städer, företag och banker har i uppsatsen fingerade namn. Det var speciellt viktigt, eftersom 

de just då var inne i processen för att få lån till en managementberoende tillgång. Att gå ut 

med alla personnamn, företag och banker skulle kunna ha förödande konsekvenser för 

lånefinansieringsprocessen. 

 

De intervjuade har gett en inblick i vad en managementberoende tillgång kan betyda i 

lånefinansieringsprocessen och hur managementrelationer och managementförtroende 

påverkar denna. Vid en finansiell kris uppstår en för många pressad situation, som gör att det 

är än viktigare att göra rätt i lånefinansieringsprocessen. Därför är uppsatsens resultat 

intressanta. 

 

4.5 Intervjuguide  
När man ska utforma frågor är det viktigt att de är formulerade på rätt sätt för att få fram den 

rätta informationen. (Merriam, 1994: 93) I kvantitativa intervjuer använder man sig oftast av 

strukturerade och fasta svarsalternativ så att man lättare ska kunna använda sig av skalor vid 

analysen. Vid kvalitativa intervjuer använder man oftast ostrukturerade och mer öppna 

svarsalternativ i och med att man använder en annan typ av analysmetod. (Johansson 

Lindfors, 1993: 111) ”Även om man i huvudsak använder sig av ostrukturerade intervjuer, 

ska dessa inte vara så ostrukturerade att man inte kan specificera åtminstone ett 

undersökningsfokus.” (Bryman, 2004: 305)  

 

För att besvara uppsatsens problemställning och syften har uppsatsens ämnesområden täckts 

upp med frågor, som är formulerade så att så bra information som möjligt kommer fram. 

Frågorna berör hur en managementberoende tillgång kan förstås, vilken betydelse en sådan 

tillgång har för lånefinansiering och i vilken grad relationer har en roll vid finansiering av en 

managementberoende tillgång? Utifrån en hermeneutisk kunskapssyn har fördjupning gjorts i 

undersökningsobjektens erfarenheter och upplevelser i en lånefinansieringsprocess. 

Intervjuguiden är ostrukturerad och lämnar öppna svarsalternativ och ger 

undersökningsobjekten en möjlighet att beskriva känslor och situationer utifrån deras egen 

verklighet.  

 

De intervjuade tillfrågades om de skriftligen kunde beskriva och berätta om de olika steg som 

de hade gått igenom under lånefinansieringsprocessen. Fakta som pekar på att det är någon 

beprövad metod att göra så har inför studien inte påträffats. Men den passade den här studien. 

De skisser och beskrivningar de intervjuade gjorde genererade en bra empirisk grund för 

förståelse av lånefinansieringsprocessen och relationerna som uppstår under den.  
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Tanken med att låta de intervjuade göra var sin skiss över vad som hänt var ett försök att få 

dem att minnas lånefinansieringsprocessen mer i detalj, men om det fungerade på så vis är 

osäkert. Om skissen bidrar till en större minnesbild kan ha att göra med att vi som människor 

fungerar olika. Lika mycket som den kan bidra positivt till minnesbilden kan den ha en 

tendens att hämma den intervjuade eftersom det finns en viss risk att han eller hon kan få 

prestationsångest över att skissen bör vara så utförlig som möjligt. Om det i intervjuerna 

visade sig att den intervjuade hade problem att skissa pressades denne inte. Skisserna i den 

studien var mycket olika i hur detaljerade de blev.  

 

4.6 Primära källor, access och utförande av intervjuer  
De primära källorna är de förstahandsrapporteringar av upplevelser och iakttagelser som 

kommer direkt från den som varit med om dem (Davidsson & Patel, 1994: 56). Uppsatsens 

primära källor är således de intervjuade från Drift AB som driver Hotell Lyckan. De 

intervjuade är fyra olika personer som varit delaktiga i den lånefinansieringsprocess som 

uppsatsens fallstudie behandlar. De intervjuade har fått figurerade namn i studien, och ett skäl 

till detta är att inte påverka Drift AB:s lånefinansieringsprocess i negativ riktning. Ett annat 

skäl att använda pseudonymer är att få ut så mycket information som möjligt av de 

intervjuade.  

 

I en kvalitativ intervju vill forskaren skapa en kontakt med den intervjuade för att kunna se 

verkligheten ur den intervjuades perspektiv. Kontakten blir svårare om intervjun sker på 

distans. (Bryman, 1997, 115) Under intervjun bör man vara medveten om att både den 

intervjuade och intervjuaren har med sig vissa fördomar och erfarenheter som kan komma att 

påverka resultatet. (Merriam, 1994: 91) ”Det är bra att bekanta sig med den miljö 

intervjupersonen arbetar, lever eller engagerar sig i de aktiviteter som man är intresserad 

av.” (Bryman, 2004: 305)  

 

För att få en god kontakt med de intervjuade och för att få tillfälle att sätta mig in i deras 

verklighet har samtliga av intervjuerna genomförts på Hotell Lyckan.  Det var inte svårt att få 

tre av de fyra intervjuade att ge sig tid för en intervju på detta hotell. Däremot var Gösta, en 

av de intervjuade, svår att nå för att bestämma tid för intervju. Han visade sig inte motvillig 

till intervjun utan anledningen var att han hade fullt upp och svårt att avsätta tid. Tyvärr var 

det så att vid det tillfälle han kunde var jag upptagen och vi hade inte möjlighet att träffas vid 

ett annat tillfälle.  

 

Detta innebär att första delen av intervjun genomfördes som en gruppintervju på Hotell 

Lyckan tillsammans med Gösta och ett av de andra intervjuobjekten, Alex. Den del som 

handlar om att skissa och beskriva händelseprocessen och dess relationer, genomfördes ensam 

med Alex på Hotell Lyckan. Samma del utförde Gösta via e-mail. I stycket om Kritik mot 

praktisk metod kommer nackdelarna med att använda e-mail för att samla empirisk 

information att tas upp, samt eventuella nackdelar som en gruppintervju kan innebära. 

Förutom den intervjudel som utfördes via e-mail spelades intervjuerna in på band för att 

förstärka trovärdigheten i dem. 

 

De intervjuade fick efteråt gå igenom den renskrivna informationen för att kunna kontrollera 

att de uppfattats rätt. Den information som kom från Gösta via e-mail, var så utförlig att det 

inte fanns några svårigheter att tyda den.  
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4.6.1 Källkritik primära källor 

De intervjuade har varit rätt personer att intervjua i företaget. Informationen från dem har 

bidragit till ett intressant empiriskt avsnitt. Det hade dock varit intressant att få ut mer av den 

del där den intervjuade genom en skiss beskrev lånefinansieringsprocessen. Beskrivningarna 

av processen samt reflektioner över förtroende och relationer som uppstått och hur de 

påverkat processen har varit utförlig och till belåtenhet. Något som kunde ha utförts 

annorlunda är att visa en bild på en modell som illustrerar den traditionella 

lånefinansieringsprocessen, för att ge den intervjuade inspiration. Men i och med att den 

intervjuade skulle få använda sin kreativa sida, och att inte skissandet skulle hämma deras 

reflektion över processen, relationer och förtroende, så valdes att inte visa någon bild. 

Skisserna har inte bidragit negativt till den empiriska delen. Tvärtom kan deras skisser till viss 

del spegla de intervjuades bakgrund och erfarenheter vad gäller den här typen av modeller.  

 

4.7 Transkribering  
Det finns olika sätt att utföra en intervju. Man kan spela in på band, göra anteckningar under 

intervjuns gång eller skriva ned allt man kommer ihåg så snart som möjligt efter intervjun. Att 

spela in intervjun är det sätt som anses mest idealiskt. (Merriam, 1994: 96) ”Kvalitativa 

forskare brukar alltid spela in intervjuerna på band och sedan skriva ut dem” (Bryman, 

2004: 306) Att bearbeta information som spelats in på band kan ta tid och är en krävande 

process. Det är bra om forskaren själv gör bearbetningen i och med att han eller hon har den 

bästa kunskapen om vilken information som är viktig för studien. (Johansson Lindfors, 1993: 

146-147)  

 

De kvalitativa intervjuerna som utfördes spelades in på band. Det är ett mycket bra sätt för att 

få med så mycket som möjligt av de intervjuades svar, samt att det ger en möjlighet att gå 

tillbaka och kontrollera om den intervjuade uppfattats rätt. Ljudinspelningarna lyssnades 

igenom och skrevs ned så snart som möjligt efter intervjuerna. Noggranna anteckningar 

gjordes för att senare lättare kunna välja den information som ansågs väsentlig för att utveckla 

kunskapen om hur en managementberoende tillgång förstås, vilken betydelse en sådan 

tillgång har för lånefinansiering och till vilken grad relationer har en roll vid finansiering av 

en managementberoende tillgång. 

 

4.8 Kritik mot praktisk metod 
Den del av den metod som använts och man kan vara kritisk till är den del av intervjuerna 

som utfördes i grupp, samt den del som genomfördes via e-mail.  

 

Gruppintervjun gjorde att de intervjuade kan ha blivit inspirerade av varandra. Det kan vara 

både positivt och negativt. Den positiva aspekten kan vara att de tillsammans bidrar till att 

minnas händelser de annars inte hade kommit ihåg. Den negativa aspekten kan vara att de 

intervjuade inte fått utrymme att lägga in kommentarer eller att uttrycka sin åsikt med risk att 

tala i munnen på varandra. Att de var ”två mot en” kan också ha bidragit till att de kände sig 

mer avslappnade och trygga i situationen. Detta har dock inte påverkat mig som intervjuare så 

att jag skulle ha känt mig mindre trygg och avslappnad.  

 

Att Gösta svarade  på mina intervjufrågor via e-mail var naturligtvis inte optimalt, eftersom 

hans kroppsspråk vid intervjutillfället inte kunde avläsas och eventuella följdfrågor inte var 

möjliga. Därmed kanske intressant information gick förlorad. Gösta fick även chansen att ge 



28 

 

mer genomtänkta svar än de övriga intervjuade, vilket bidrar till att den spontanitet som 

framkommer i intervju ”öga” mot ”öga” försvinner. En annan negativ aspekt kan vara att 

skissen av lånefinansieringsprocessen som ingick i frågorna i intervjumanualen inte blev 

möjlig. 
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5 Empiri 
 

 

Kapitlet inleds med en närmare bekantskap av Drift AB som driver Hotell Lyckan. Därefter 

görs en närmare beskrivning av Hotell Lyckan som fastighet, möjligheter och hinder som 

existerar för att få lån att finansiera köp av fastigheten. Avslutningsvis beskrivs 

lånefinansieringsprocessen och hur relationer och förtroende kan komma att påverka den.  

 

 
5.1 Presentation av Drift AB 
Drift AB sköter driften av Hotell Lyckan. Hotellets ägare är Fastighet AB. Drift AB är i 

början av studien engagerad i en lånefinansieringsprocess som handlar om att företaget vill 

köpa Hotell Lyckan av dess ägare, Fastighet AB. Under studiens gång kommer Drift AB att 

lösa lånefinansieringssituationen för att kunna köpa Hotell Lyckan. Köpet sker genom att en 

av de intervjuade, Olaf, går in som finansiär och köper hela bolaget Fastighet AB genom sitt 

fastighetsbolag, Stug AB. Det innebär att Stug AB förvärvar 100 % av aktierna i Fastighet 

AB. Så småningom kommer Stug AB att fusioneras med Drift AB så att drift och fastighet 

ligger i gemensamt bolag. I tabellen följer en introduktion av de intervjuade samt en 

beskrivning över stämningen under intervjun och en kort redogörelse för vad den intervjuade 

mest tillförde med sin medverkan. 

 

Alex 

Styrelseordförande 

6/12, 2008 

kl. 17.05-17.35 +  

kl. 20.05-20.35 

Den första intervjun var en gruppintervju med Alex och Gösta. Detta 

tillsammans med att vi befann oss på Hotell Lyckan bidrog till att de 

intervjuade kändes väldigt avslappnade och säkra. Både Alex och 

Gösta var aktiva i intervjun och gav en intressant och målande bild av 

lånefinansieringsprocessen. Den andra delen av intervjun genomfördes 

enbart med Alex. Förståelse för processen fördjupades då samt hur 

relationer kan komma att påverka den. Alex gjorde även en utförlig och 

välillustrerad bild över lånefinansieringsprocessen.  

Gösta 

VD 

6/12, 2008 

kl. 17.05-17.35 + 

6/1 2008 – e-mail 

Som beskrivits ovan, utfördes den första delen av intervjun tillsammans 

med både Alex och Gösta. Det som var intressant med dem var att 

deras svar genomsyrades av det entreprenörskap som de båda besitter.  

De har båda varit med om lånefinansieringsprocesser förut och drivit 

bolag som både lyckats och misslyckats. Detta bidrog till 

intervjumaterialet i form av en bred kunskap om ämnesområdet. Den 

del Gösta e-mailade saknade en skiss, men innehållet var ett bra 

komplement till de övriga intervjuades svar.  

Lennart 

Allt i allo 

7/12, 2008 

kl. 11.25-12.05 

Intervjun med Lennart ägde också rum på Hotell Lyckan. Vi var båda 

avstressade och utförde intervjun i lugn och ro. Det märktes att Lennart 

kände hotellet väl i och med att han har arbetat där i många år och inom 

många olika arbetsområden. Han bidrog till god kunskap om 

byggnaden och om driften av den.  

Olaf 

Finansiär 

7/12, 2008 

kl. 16.35-17.20 

Olaf har liksom Lennart jobbat där i flera år och visade god kunskap 

om hotellet och dess historia. Han har under flertalet år drivit ett stabilt 

företag och då vänt sig till Bank 1 för att låna pengar. Olafs skiss över 

lånefinansieringsprocessen var inte särskilt utförlig, men han gav en 

väldigt bra beskrivning av hur bankrelationer fungerar i en mindre stad.  
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5.2 Presentation av de intervjuade 
Alex formella roll i Drift AB är styrelseordförande. Han berättar att både han och Gösta har 

relativt ledande roller och försöker hålla ihop styrelsens mål och riktlinjer. Tillsammans har 

de aktivt arbetat med de finansieringsfrågor som den här uppsatsen handlar om. Alex har 

ingen koppling till Fjällbyn sedan tidigare. Han fick möjlighet att köpa en stuga i Fjällbyn och 

det ledde till en närmare kontakt med Hotell Lyckan. Alex berättar att han liksom Gösta är 

entreprenörer. Som sådan utvecklar man förmågan att fånga eller släppa ett tillfälle när det 

erbjuds. Han menar att detta var ett tillfälle som varken han eller Gösta kunde motstå.  

 

Gösta berättar att han formellt sett har VD-rollen, men på plats finns en hotellchef som i 

praktiken fungerar som VD. Detta bidrar till att Gösta och Alex inte behöver ta del av den 

operativa verksamheten, eftersom de anser att den fungerar bra. Alex tillägger att de formella 

rollerna finns på grund av att det är ett krav som Aktiebolagslagen ställer. Han fortsätter att 

tala om att han och Gösta arbetar ihop för att de har liknande erfarenheter, men inom olika 

branscher. Han anser att det är intressant att arbeta så för att de har rätt allmängiltiga 

kunskaper, vilket han tycker är viktigt. Gösta har större delen av arbetslivet befunnit sig i 

branscher som är starkt förknippade med konferensvärlden. Han berättar också att det alltid 

funnits en dragning åt att själv eller tillsammans med andra driva liknande verksamhet. Gösta 

har liksom Alex inte någon koppling sedan tidigare till Fjällbyn. Det var en slump att han 

stötte på ett par personer i Storstad och fick ett telefonnummer av dem. Det telefonnumret 

gick till Lennart och hans fru. Kontakten slutade med att Gösta blev delägare.  

 

Lennart beskriver sin roll i bolaget som en ”allt i allo”. Han gör allt från att laga mat till att 

laga trasiga toaletter. Inom de områden han själv arbetat, har han även haft ett personalansvar. 

Det är till honom man har ringt, när det varit svårt att hitta någon som har möjlighet att ta ett 

arbetspass. I de akuta fallen brukar det sluta med att han själv hoppar in och arbetar. Lennart 

kom från början i kontakt med Fjällbyn på grund av hans fru är därifrån. De säsongsarbetade 

tillsammans och blev ett par. De flyttade till Fjällbyn 2002 för att ge deras då halvåriga son en 

fast punkt i tillvaron. Olaf berättar att hans roll i Drift AB är att vara med i den aktuella 

finansieringsprocessen och i dialogen med banken. Olaf var med och drev hotellet från 2003 

till 2006. Han är själv inte delägare i dagsläget, men hans dotter med man (Lennart) är två av 

delägarna till Drift AB.  

 

5.3 Beskrivning av den tillgång Drift AB vill köpa 
Alex berättar att tillgången är i form av en fastighet. Fastigheten består av både mark och 

byggnad (här: anläggning). Anläggningen står på mark som nästan liknar en ö. Den har ett 

vackert läge med allt vad fjällnaturen har att erbjuda, inte minst fiske. Anläggningen är 

mycket fin och modernt utrustad, en anläggning som man normalt inte ser i fjällvärlden, 

menar Alex. Han poängterar, att det en gång i tiden har kostat 170 miljoner att bygga den och 

att den är i ett ovanligt gott skick. Det är väldigt lite som är i behov av renovering. 

Anläggningens byggnadsdelar består av hotellbyggnad, vandrarhem, konferensanläggning och 

stugor. Alex påpekar: ”De här 170 miljonerna är ett statiskt värde. Det är ett värde som är 

investerat. Du kan inte ens få ut en tiondel av det värdet om du sätter ut den på marknaden 

idag.”  

 

Alex berättar att det var miljön och anläggningen som gjorde att han kände en dragning till att 

engagera sig mer än att bara vara gäst på hotellet. Han tillägger att anläggningen är värd exakt 

vad den lyckas omsätta. Han menar att det är en affärsdrivande verksamhet. Det går inte bara 
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att sätta ut den på marknaden och försöka sälja den, eftersom det är själva rörelsen som är 

intressant. ”Vi har alltså en potentiell infrastrukturell resurs som är väldigt stark till ett lågt 

pris.” Alex nämner att det finns resurser i Fjällbyn som är helt förvånansvärda. Det finns 

exempelvis ett transportföretag och en bensinmack, sådant som krävs för att Fjällbyn ska 

fungera. Transportföretaget är speciellt viktigt, eftersom det fungerar som service på vintern. 

Det ser till att skidspår och skoterleder är i gott skick. Detta är resurser, som är mycket viktiga 

för att få anläggningen att fungera menar Alex. Han berättar att det är en väldigt stark symbios 

mellan dem som bor, och verkar i Fjällbyn. Alla känner varandra och alla tjänar på varandra 

på något sätt. Han tillägger att de försöker stimulera symbiosen i och med att positivt 

tänkande föder positivt agerande.  

 

Gösta har under några år haft en roll i bolaget som skött driften i anläggningen. Han menar att 

driften är en viktig del av fastigheten, ”eftersom själen i anläggningen på nåt sätt styrs av 

fastighetsägandet”. Han menar att detta bör vara i samexistens med driften. Fastighetsägandet 

och driften har hittills legat i olika bolag med helt olika agenda. Gösta menar att problemet 

har varit att de vitala bitarna i fastigheten, som bidrar till att den är så unik, inte har fungerat.  

 

Olaf berättar att han har ett väldigt speciellt förhållande till fastigheten. Hans farfar hade en 

gång i tiden ett självförsörjande gästgiveri med ladugård på platsen. Mellan 2003 och 2006 

drev Olaf och hans fru hotellet tillsammans med sina barn och deras respektive man och 

hustru. Olaf berättar vidare att Lennart och hans fru egentligen ville fortsätta driva 

verksamheten, men de ansåg att det blev för mycket jobb. Då fann de en köpare som tog över 

fastigheten. Han beskriver att anläggningen är jätteviktig för Fjällbyn, eftersom det är många 

som får jobb här. Om inte helårs, så säsongsarbete. Det är således inte bara anläggningen som 

är beroende av att management fungerar. Eftersom Olaf och hans kollegor i Drift AB har 

funnit en lösning för att kunna fortsätta driva anläggningen, har de även säkrat fortsatt 

verksamhet för Olafs Transport. Det ena föder det andra, anläggningen är som en motor i 

Fjällbyn menar Olaf. 

 

Lennart uppskattar att själva anläggningen är på 7500 kvadratmeter. Liksom Alex beskriver 

han anläggningen som att den består av hotellbyggnad, vandrarhem, konferensanläggning och 

stugor. Det är en ganska stor anläggning för att ligga där den ligger menar han. Att den ligger 

där den ligger är både positivt och negativt. Den positiva aspekten är fjällnaturen kring 

anläggningen. Den gör att gästen får en fin naturupplevelse av att vara där. Den negativa 

aspekten är att det inte är lätt att ta sig dit. Det är ingen naturlig genomströmning av gäster.  

 

5.4 Hinder och möjligheter att få finansiering av fastigheten 
Gösta inleder med att påpeka att den geografiska placeringen är ett hinder. Han fortsätter och 

nämner att man normalt använder fastigheter som säkerhet. Men då krävs det att dessa finns 

på platser där det är lätt att använda dem. I det här fallet handlar det om att lyckas driva en bra 

verksamhet. ”Så istället för att bara komma med en fastighet och värdera den så handlar det 

här mer om att de ska bedöma personerna – management”, menar Gösta. 

 

Alex berättar att den lånefinansieringsprocess de är inne i är väldigt lik den process som 

uppstår, när man ska starta ett nytt bolag.  Där är det egentligen inte alls fokus på tillgångar. 

Han menar att en riskkapitalist eller en bank då tittar på vad det är för människor som ska 

göra det här. I och med att de inte kunde få något lån, så har de funnit lösningen att köpa hela 

bolaget som äger fastigheten (Fastighet AB). Det har visat sig vara den enklaste lösningen att 
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göra så och behålla de krediter och skulder som följer med bolaget. Alex och hans kollegor 

har helt enkelt haft problem med att få nya krediter. Svårigheterna anser Alex beror på att 

Bank 1 varit skeptisk på grund av den föregående verksamheten. Alex menar: ”Utan att skylla 

ifrån sig, så har den föregående verksamhetens försök att få det här att lyckas, misslyckats.” 

Han berättar att denna marknadsförde sig med ett väldigt starkt budskap om att de skulle 

lyckas, och det på ett sätt som ingen tidigare gjort.  

 

Gösta menar, att den föregående verksamheten gick in och marknadsförde sig som om den 

skulle skapa rena himmelriket. De hade en ambition att nå Norge och Mälardalen. De glömde 

helt bort hemmamarknaden, ett katastrofalt misstag. Gösta tillägger: ”Man missade helt enkelt 

det vi kallar för ”bread and butter” ekonomi. Med ”bread and butter” menar han det som gör 

att väder och säsong inte har någon betydelse. Det finns ändå något grundläggande som 

verksamheten kan överleva på.  

 

När vi talar om den föregående verksamheten berättar Olaf att de gjorde av med 3.5 miljoner 

på marknadsföring som inte gav någonting. Han fortsätter och berättar, att den föregående 

verksamheten i tidningar beskrevs som ett jättestort arrangemang. Men efter bara 6 månader 

bar det sig inte. Liksom Alex menar Olaf, att anläggningens historia har bidragit till att 

bankerna fått en negativ bild av den, vilket påverkar fastighetens värde idag. Han påpekar att 

värdet bör vara rätt så högt ändå, med tanke på miljön. Men att det i slutändan handlar om att 

kunna driva stället och att nå ut till kunderna.   

 

I och med den föregående verksamhetens marknadsföring och misslyckande tror Alex att 

banken har tappat tron på att fastigheten ska kunna drivas med vinst: ”Och då är det svårt att 

komma in. Man kan då inte gå in med ett ännu starkare meddelande för det hade varit helt 

oseriöst. Vi har istället gått in med ett jordnära och verklighetsförankrat förslag. Det tror jag 

inte att kreditgivarna har förstått utan det har funnits en skepticism.”  

 

Alex tror att de kunde ha lyckats få lån om de från början hade gått till banken med ett blankt 

papper vad gäller fastighetens historik. Han påpekar också, att de började 

lånefinansieringsprocessen då världen var på väg in i en djup finansiell kris, som har eskalerat 

till att under den senaste tiden blivit väldigt omfattande. Därför menar han, att det är rätt 

speciellt att de i detta ekonomiska läge har lyckats få igenom affären. Att de gjort det menar 

han beror på att de genom omstrukturering av affären har minskat kreditbehovet med ungefär 

50 %. Gösta tillägger, att historien om den finansiella krisen handlar om att bankerna inte kan 

låna ut hur mycket pengar som helst, för då finns det inga pengar kvar i systemet. Det innebär, 

att det är färre som får möjlighet att låna pengar. Man måste välja att lägga fokus på de 

befintliga kunderna. ”Så där har vi haft svårt” menar Gösta.  

 

Lennart anser att en positiv faktor är att anläggningen är stor och fräsch, att det finns ett visst 

värde i själva den. Men påpekar liksom Gösta att den geografiska aspekten gör det svårare att 

belåna anläggningen. I och med läget når de inte ut till de affärsresenärer som finns i 

storstäder, och som skulle kunna bidra till en jämnare genomströmning av gäster. Han menar 

att det blir svårare för honom och hans kollegor, eftersom verksamheten är säsongsbetonad. 

Lennart anser att om banker och finansiärer ser att det finns en bra och fungerande drift, så ser 

de ett värde i anläggningen. Lennart fortsätter: ”Vår anläggning idag är försäkrad till nästan 

80 miljoner. Och det är ett återuppbyggnadsvärde, men bankernas värde är på 4-4.5 

miljoner. Och den är från början byggd för ca 170 miljoner, jag vet inte exakt. Det är helt 

sjukt vilka olika aspekter de sätter priserna utifrån. Det är det.” 
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När vi pratar om de kunskaper som finns i företaget som kan bidra till att få finansiering 

berättar Alex att han anser att han och hans kollegor i Drift AB har likartade erfarenheter. Han 

menar att man som entreprenör har en viss erfarenhet och har man misslyckats ett par gånger 

med att driva bolag, så lär man sig. Dessa erfarenheter är bra att ha i bagaget för att nästa gång 

kanske kunna lyckas.  

 

Olaf antyder också att man ska misslyckas några gånger, innan man lyckas. Han menar, att 

det innan man börjar driva en verksamhet är det nästan omöjligt att urskilja alla fallgropar. 

Det är när man för första gången kommer in i en fastighet och i praktiken ska driva den, som 

man upptäcker fallgroparna. Han berättar att de haft otur med de människor de haft att göra 

med. Det inte är lätt att veta i förväg.  

 

Gösta pekar på att de har bra kompetens och erfarenhet i gruppen och att de i dialog med 

banken behöver gå ”back to basic” med tanke på anläggningens bakgrund. Gösta tillägger, att 

även om de går ”back to basic”, så måste de ända ha ett nytänkande. ”Bread and butter, måste 

finnas, men samtidigt måste vi parallellt utveckla verksamheten” menar han. Hotell Lyckan 

har en historia som är svår att radera ut. Det återsår för Drift AB att bevisa för banker och 

andra intressenter att de har kapacitet att få hotellet att gå runt.  Lennart berättar att han har 

arbetat i anläggningen sedan 2003, vilket innebär att han kan den utan och innan. De andra 

kompletterar med ekonomi- och entreprenörsbakgrund. Det gör att de tillsammans har den 

breda kunskap som krävs för att få fastighetens drift att fungera. Lennart berättar att banken 

har begärt hans och kollegornas CV för att kunna bedöma vad det är för personer, som ligger 

bakom Drift AB. Han menar att det är deras kunskaper och förmåga att driva fastigheten, som 

har störst betydelse när banken bedömer om de ska få lån eller inte. Det är viktigt för hela 

fastigheten Hotell Lyckan att management fungerar, det är det som Lennart och de övriga i 

Drift AB ska bevisa i framtiden. 

 

5.5 Lånefinansieringsprocessen, relationer och förtroende 
De intervjuade tillfrågades om de ville illustrera lånefinansieringsprocessen genom att rita och 

berätta om de olika steg de gått igenom för att komma dit de var i processen vid 

intervjutillfället. Det vill säga vilka olika intressenter de kontaktat under processen, hur 

kontakterna utvecklats samt eventuella förhandlingar och avtal som uppkommit i processen. 

De skulle även ta upp hur de upplevt att relationer och förtroende påverkat processen. 

 

5.5.1 Alex bild av lånefinansieringsprocessen, relationer och förtroende  

1) Det är meningen att Drift AB, Fastighet AB och fastigheten tillsammans ska bilda 

någonting tillsammans ut mot marknaden. Alex och hans kollegor förstod, att om 

relationen mellan Drift AB och Fastighet AB inte fungerade, så skulle det inte heller 

fungera ut mot marknaden. De pratade med Fastighet AB om att köpa fastigheten. 

Fastighet AB ville ha 13 miljoner. Alex och hans kollegor sa nej, 11.5 miljoner var 

vad de kunde betala. Så det slutade med att det blev 11.5 miljoner vilket innebar 11 

miljoner för fastigheten och 0.5 miljoner för själva rörelsen. Det betyder att Alex och 

hans kollegor köper ett bolag som äger en fastighet och sedan hyr ut den, och så har 

bolaget en deltidsanställd vaktmästare. Det är omfattningen av det som ingår i köpet.   

 

2) Alex och hans kollegor hade inte 11.5 miljoner i kassan, så de gick till Bank 1 i 

Fjällstad, men det blev ingenting där. Då besökte de Bank 3 och Bank 4, i och med att 
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det är naturligt att gå till de banker som finns i närheten. De bankerna känner till 

fastigheten och dess historik, men besöken gav ingenting. De sistnämnda bankerna var 

intresserade av verksamheten och trodde på den affärsidé som Alex och hans kollegor 

visade.  

 

3) Alex vände sig till sin bank som är Bank 2:s huvudkontor i Storstad. De sade att det 

inte skulle vara några problem, i och med att det inte handlade om en så stor summa 

pengar. De skickade över ärendet till kontoret i Mellanstad. 

 

4) Alex kollega Gösta hade sedan tidigare jättebra kontakt med Bank 2 i Mellanstad, 

vilket var positivt. Men banken sa slutligen nej, de kunde inte låna ut några pengar. 

Det är inte lätt att få låna pengar till att köpa en managementberoende tillgång som 

ligger i den delen av Sverige, dessutom mitt i finanskrisen. Sedan stod det stilla ett tag, 

så de gick tillbaka till Bank 1 och började en ny diskussion. Den här gången sa de 

okej, men med villkoret, att Drift AB kunde ställa upp med en borgen. 

 

5) Fastighet AB:s lånestruktur på fastigheten var då, bulken (bottenlån) hos Bank 1, 

topplån hos Fond 1 och borgen hos Fond 2.  

 

6) Fastighet AB hade en skuld hos Stug AB på 3 miljoner sedan de köpte fastigheten av 

dem för 13 miljoner. Alex och hans kollegor menade att de kunde kvitta den skulden 

så att köpeskillingen skulle minska till 8.5 miljoner kronor (11.5 – 3 = 8.5).  

 

7) Men det var fortfarande för mycket pengar för Bank 1. De var fortfarande osäkra på 

att management av fastigheten skulle fungera så att Drift AB skulle kunna gå med 

vinst. Bank 1 ville inte låna ut så mycket pengar, de ville endast låna ut 7.5 miljoner. 

Under tiden Alex och hans kollegor jagade den sista miljonen, meddelade Fond 2 utan 

förklaring att den inte kunde ställa upp med borgen om lånet skulle flyttas. Senare 

kom det fram att finanskrisen påverkat Bank 1 negativt, så att Fond 2 inte ansåg att 

Bank 1 var tillräckligt stabil för att kunna bevilja borgen.  

 

8) Det var i det läget som Alex och hans kollegor kom på, att de kunde vända på steken 

och köpa hela Fastighet AB istället. Genom att göra så, skulle köpeskillingen sjunka 

från 8.5 miljoner kronor till 4 miljoner. Då hade hela processen tagit nästan 5 

månader. Det som hände sedan var att de 4 miljonerna finansierades genom att 

säljaren kunde plocka ut stugor ur bolaget som var värda 2 miljoner. Säljaren kunde 

låna 1 miljon som en säljarrevers. Då återstod 1 miljon som Alex och hans kollegor 

lånade av Bank 2. Finansieringen var klar!  

 

9) Under lånefinansieringsprocessen hade Alex och hans kollegor även pratat med 

Distriktsbanken, Grannbanken, Bank 2, Företagshjälpen, Låneföreningen och 

Försäkring AB Bank. Det visade sig, att Låneföreningen och Försäkring AB Bank inte 

ger den här typen av lån. Det är mot deras principer. Alex har kontakter hos 

Försäkring AB och berättar: ”Jag har haft riktigt bra konversationer med folk hos 

dem, och rent ut sagt skamlöst bett om hjälp men de har inte haft någon möjlighet, de 

kan inte. 
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 Figur 2: Alex illustration av lånefinansieringsprocessen. 

 

Alex berättar att alla de har kontaktat har varit medvetna om det allmänna finansiella läget 

och att de fått ett bra bemötande. Men när det gäller en ny relation med en kreditgivare, så 

ligger man alltid sämst till. Han menar, att det bästa är att försöka använda sig av det nätverk 

man har. Det är precis vad Alex har gjort med Bank 2, som han har en god relation med. Han 

är privat kund hos dem och har bolag som han har startat krediter där. Han berättar också att 

det var likadant med den bank Gösta hade kontakt med i Mellanstad. De två olika 

bankkontoren kopplades ihop och till slut blev det resultat. En månad efter första kontakten 

med Bank 2 blev affären klar. Tidsfaktorn är viktig menar Alex, men även de personliga 

kontakterna. Att man är betrodd och har en relation till banken betyder mycket.  

 

Alex berättar att riskkapitalister tänker på vad kredittagaren har för erfarenhet och framgång 

bakom sig. Han menar att bankerna också tar risker, fast de inte vill att det ska låta som det, 

eftersom de inte sysslar med riskkapital. Bankernas skydd är räntan och säkerheter som de 

sätter i relation till vad de tror om bolagets utveckling. Men de kan aldrig vara 100 % säkra.  

 

Det är sällan bankerna har tillräcklig kompetens för att bedöma en rörelse, menar Alex. De 

lånar bara ut pengar, när de känner sig trygga. Är det något de kan mäta med tidigare använda 

verktyg så går det bra, men så fort det är något som är avvikande blir det problem. Han 

poängterar att det finns en paradox i finansvärlden. ”Om man behöver låna pengar – då får 

man inte - och om man inte behöver låna pengar – då får man”.  
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Relationen till Bank 1 har varit väldigt oseriös för att vara en bankrelation berättar Alex. ”Jag 

har aldrig varit med om en så oseriös behandling”. Alex och hans kollegor har kört med 

öppna kort från början. De bjöd in berörda parter för en väldigt grundlig presentation med vad 

de ville. Det var helt tyst från banken i 8 veckor, vilket gjorde att Alex och hans kollegor 

trodde, att det bara var att skriva på avtalen. Då krävde banken, att de skulle lämna in mer 

information. Banken hade trots den grundliga presentationen inte riktigt förstått vad det var 

Alex och hans kollegor ville göra.  

 

Alex berättar, att med tanke på stämpelskatten, som är 3 % på fastighetens köpeskilling, så 

brukar man normalt vilja ha ner fastighetsvärdet. Men om man vill ha en långsiktig nivå i 

balansräkningen, är det bra att ha ett högre värde i fastigheten och det är det som Alex och 

hans kollegor vill uppnå. De har inte haft några tillgångar i balansräkningen i och med att de 

har haft ett driftbolag bestående av personal och kostnader. Samtidigt har Fastighet AB varit 

ett fastighetsbolag med stora tillgångar och väldigt små kostnader. Det är en sjuk situation 

menar Alex. 

 

Driftbolaget har varit på obestånd under lång tid av flera olika skäl som identifierats, bland 

annat för att det under lågsäsong inte har någon egentlig omsättning. Då är det viktigt att 

införa flera åtgärder som medför att det likvida kapitalet ökar, så att de har lite marginal. I och 

med att de fått igenom affären med Fastighet AB får Alex och hans kollegor en förstärkning i 

balansräkningen med en fastighet. De får även ett antal intäkter som exempelvis från avtal 

med kommunen. Intäkterna från kommunens avtal, säkrar en omsättning på 1 miljon. Med 

den här affären får de vad de kallar ”bread and butter” som gör, att de överlever även under 

lågsäsong. Alex menar att det är naturligt och nödvändigt att fastighetsbolaget och 

driftbolaget drivs tillsammans.  

 

Alex berättar att i och med att Drift AB i princip var på obestånd, var de tvungna att rädda 

situationen på något sätt. Det kunde de göra antingen med en nyemission, eller en riktad 

emission. De valde att göra en riktad emission till Stug AB, som köpte in sig som delägare i 

Drift AB för 3 miljoner. De tre miljonerna var tänkta att användas som köpeskilling av 

fastigheten. Att Stug AB gick in som delägare med 3 miljoner gjorde, att balansräkningen såg 

mycket bättre ut. Dagarna efter att Stug AB gått in som delägare skulle Drift AB köpa 

fastigheten av Fastighet AB. Men affären fick som sagt en plötslig vändning. Det blir istället 

Stug AB som går in och köper Fastighet AB. Det är meningen att Drift AB så småningom ska 

köpa fastigheten av Stug AB. 

 

Det är bråttom att få igenom affären nu, bedömer Alex. Han menar på att det är svårt att 

fortsätta verksamheten utan att ha full kontroll på fastigheten. Den har varit ute för försäljning 

sedan i våras och är det fortfarande. Avslutningsvis säger Alex: ”Risken är ju att det kommer 

en indisk sektledare och vill köpa fastigheten för att göra om det här till yogacenter, och det 

skulle vara katastrof för bygden.” 

 

5.5.2 Göstas bild av lånefinansieringsprocessen, relationer och förtroende 

Gösta beskriver att han och hans kollegor under processen har haft löpande kontakt med 

banker, främst Bank 1 och Bank 2, men även riskkapitalbolag som Fond 1, Fond 2 och 

Företagshjälpen. Drift AB har som hjälp under hela processen haft revisor och advokat. 

 

De olika kontakterna har på grund av bankernas situation i den finansiella krisen varit 

turbulenta. Det har gått mycket fram och tillbaka. Gösta och hans kollegor har upplevt en del 
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beslutsångest hos banken. Inledningsvis i förhandlingen uppmanades Gösta och hans kollegor 

att göra en så kallad inkråmsaffär. Det vill säga att inte köpa bolaget, endast de delar i 

Fastighets AB:s balansräkning som främst tillhörde fastigheten. Detta visade sig så 

småningom vara omöjligt eftersom Bank 1 inte vågade gå in i en ny affär.  

 

Situationen förde med sig att Gösta och hans kollegor fick tänka om. De ändrade 

förhandlingsstrukturen till att istället köpa aktierna i Fastighet AB. Det vill säga att de övertar 

bolaget och med det följer befintliga krediter som Fastighet AB haft sedan tidigare. Detta 

innebar att Gösta och hans kollegor endast behövde finansiera den del som inte täcktes av 

befintliga krediter, det vill säga 2 miljoner kronor. De två miljonerna har de fått fram genom 

att Stug AB gått in med 1 miljon kronor. Den andra miljonen har finansierats via en 

säljarrevers, det vill säga ett skuldebrev från Fastighet AB till Drift AB.  

 

Förhandlingar har hela tiden skett med säljaren och säljarens ombud, det vill säga Bank 1. 

Förhandlingar har även skett med Fond 1 och Bank 2. Gösta berättar också att en annan viktig 

grupp av finansiärer i affären är deras fordringsägare (leverantörer) i driftsbolaget som har 

ställt upp med avbetalningsplaner. Fordringsägarna har hela tiden varit villiga att förhandla 

om betalningar efter vad Drifts AB:s förmåga tillåtit. 

 

I förhandlingarna har det bland annat handlat om att Bank 1 och Fond 1 har kopplat ett 

borgensåtagande till Gösta och hans kollegor som nya ägare. Med det menas att Gösta och 

hans kollegor som nya ägare inte per automatik kan ta över bolagets krediter. Bank 1 och 

Fond 1 har sett till att förbehålla sig rätten att godkänna de nya ägarna genom att de måste 

ingå ett borgensåtagande. Detta i och med att de gamla ägarna inte vill vara kvar med en 

borgen. Om banken vill kan den underkänna Gösta och hans kollegor som nya borgenstagare 

och därmed säga upp bolagets krediter.   

 

Gösta berättar att fastighetens värde har sjunkit till en följd av hur den konjunkturella 

situationen har utvecklats. Denna har medfört att både Fastighets AB:s ägare och deras 

finansinstitut i sina konsekvensanalyser insett att ett genomförande av affären är nödvändig.  

 

I processen har Gösta och hans kollegor haft stöd genom relationer på den personliga nivån. 

Gösta har under processen byggt upp en relation med en kontakt på Bank 1 som fallit väl ut. 

Den del som finansierats av Bank 2 i Mellanstad bygger uteslutande på personliga relationer 

och förtroende från bankledningen i och med att Bank 2 i Mellanstad inte känner till 

köpobjektet. 

 

Idag när de är klara med lånefinansieringsprocessen berättar Gösta att ägarstrukturen av 

fastigheten är rätt så komplex. Med det menar han att det finns två bolag med helt skilda 

verksamheter och finansiell status som ska fusioneras. I det ena bolaget, Stug AB, är ägandet 

uteslutande lokalt. I det andra bolaget, Drift AB är ägandet spritt med ägare som finns både 

lokalt, regionalt och nationellt.  

 

Gösta beskriver affären genom att tydliggöra att Stug AB nu har förvärvat 100 % av aktierna i 

Fastighet AB. Det som återstår är att Stug AB ska fusioneras med Drift AB, så att drift och 

fastighet ligger i ett gemensamt bolag.  
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5.5.3 Olafs bild av lånefinansieringsprocessen, relationer och förtroende 

1) Olaf berättar att det från början har varit rätt tuffa förhandlingar med Fastighet AB. Så 

småningom kom de till ett läge då Fastighet AB blev intresserade av att sälja 

fastigheten. Under den här processen dök det upp flera samarbetspartners, vilket 

kändes bra i och med att det handlade om rätt mycket pengar.  

 

2) Olaf beskriver hur de sedan kontaktade Bank 1, i och med att de haft kontakt tidigare. 

I efterhand menar han att det har framgått att det är just denna bank som drabbats 

hårdast av finanskrisen, men det fick de ingen känsla av i början. Olaf upplevde att 

lånefinansieringsprocessen i början var väldigt lättsam. Bank 1:s lokala kontor hade en 

chef som var väldigt positiv. Men de märkte så småningom motstånd från en 

ekonomichef på samma bank men på en annan ort, en person som utan tvivel visste 

mer om bankens problem än chefen på det lokala kontoret. Olaf märkte motståndet 

som växte fram och började förstå att det inte stod rätt till. De började diskussionerna 

med banken redan i maj och enligt Olafs erfarenhet brukar den här processen inte ta så 

lång tid. Tidigare har han bara behövt kontakta banken och berättat vad han behövt. 

Det har aldrig varit några problem.  

 

3) Relationen till banken har Olaf tidigare upplevt vara bra, fast den här gången tycker 

han att diskussionen blivit väldigt ansträngd mot slutet. Då har de vänt sig till andra 

banker som Bank 2, Bank 3 och Bank 4. De har varit väldigt positiva men inte kunnat 

låna ut några pengar. Olaf menar: ”Tydligen fanns det tidigt ett stopp innan de ville 

erkänna det”. Olaf anser att den största anledningen till att bankerna inte kunnat låna 

ut för att finansiera köpet av fastigheten är finanskrisen. Han berättar också att det är 

svårt att få lån till hotellfastigheter som ligger i den här landsändan. Det är emot 

många bankers principer. Bankerna förstod att det handlade om en ovanlig fastighet, 

men de ville inte låna ut några pengar. Olaf och de andra kände att de hade kört fast.  

 

Men så satt Olaf och Drift AB och diskuterade och funderade om de kunde finna några 

nya lösningar. Då sa Olaf utan att egentligen ha tänkt igenom det; ”Vi kanske skulle 

köpa hela bolaget”. Då kvicknade de till och så kom de fram till att den lösningen var 

enklare. Köpet blev inte billigare i och med denna, men den innebar att de inte 

behöver låna lika mycket pengar.     

 

4) Olaf berättar att processen slutar med att det blir Stug AB som köper Fastighet AB, via 

Bank 1. Lösningen blev lättare så, i och med att Olaf redan är kund hos Bank 1. Den 

innebär att Stug AB bara tar över de lån som finns i Fastighet AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3: Olafs illustration av lånefinansieringsprocessen. 
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Bank 4 var de hos väldigt kort tid. Olaf understryker att det underlättar, om man varit kund 

hos banken tidigare för då känner man redan till varandra. Han menar att det betyder ganska 

mycket. Relationerna har stor betydelse. Olaf tycker att hans relation till Bank 1 blivit sämre. 

Han har under den här processen blivit ganska trött på dem. Han påpekar att de upplevde det 

som att alla banker drabbats av en masspsykos. Alla banker pratade till slut själva om att det 

var besvärligt. Olaf fortsätter: ”Och det blåser ju upp problemet.” Men nu är Olaf och de 

andra i Drift AB optimistiska inför framtiden. De känner att de är en grupp som fungerar väl 

ihop och har förtroende för varandra. De är positiva inför uppgiften att driva Hotell Lyckan.  

 

5.5.4 Lennarts bild av lånefinansieringsprocessen, relationer och 
förtroende 

1) Första steget Lennart berättar om är att de kontaktar Fastighet AB i juli. Bolagets 

ägare bor i Storstad och har ingen direkt anknytning till bygden. Lennart och hans 

kollegor ställde en rak fråga till bolagets ägare om han var intresserad av att sälja. De 

gav honom ett förslag, som han förkastade ganska fort.  

 

2) Lennart beskriver hur de i mitten på augusti kontaktar Fastighets AB igen. De fick 

igång en diskussion och Fastighet AB var den här gången inte helt främmande för att 

sälja fastigheten. 

 

3) Sedan gick de till Bank 1, eftersom det var både Drift AB:s och Fastighet AB:s bank. 

Lennart och hans kollegor frågade om banken kunde låna ut de pengar som behövdes 

för att köpa fastigheten. De fick ett väldigt oklart svar tillbaka. De lämnade budgetar, 

affärsplan och annan information som banken vill ha för att kunna bedöma om de 

skulle kunna betala tillbaka lånet. Lennart berättar: ”Sen har det egentligen varit en 

förhalning från deras sida. De har begärt mer och mer papper och aldrig kommit till 

något avslut.” 

 

4) Lennart och hans kollegor har fortfarande inte fått något rakt svar från banken, men de 

går vidare med Fastighet AB:s ägare och börjar skriva avtal. I det här läget när det 

handlar om avtal kopplar de in både revisorer och jurister som granskar de olika 

bolagen.   

 

5) Efter att Lennart och hans kollegor skrivit avtal så fortsätter processen. De vänder sig 

även till nya banker. De har kontaktat fyra banker till enligt Lennart, även två olika 

finansieringsinstitut. Dessa har ansett att idén varit mycket bra, men att de inte kunde 

låna ut några pengar, på grund av finanskrisen. De ser ett värde i fastigheten och anser 

att driften kommer att fungera. Men det är mot deras principer att låna ut pengar till 

fjällanläggningar i den delen av Sverige. 

 

6) Under november månad byter de inriktning. Lennart och hans kollegor vill nu köpa 

hela Fastighet AB, inte bara fastigheten. För banken innebär det att 

finansieringsbeloppet blir lägre, eftersom de tar över befintliga lån som redan ligger i 

Fastighet AB.  

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Lennarts illustration av lånefinansieringsprocessen. 

 

I samband med att Bank 1 berättade att de var beredda att låna ut pengar till Lennart och hans 

kollegor, så fick de även positiv respons från Bank 2. ”Någonting har hänt de senaste 

veckorna som gjort att de ändrat sig” poängterar Lennart. Han tror att en bidragande faktor 

till bankernas ändrade inställning kan vara att Lennart och hans kollegor hela tiden har sökt 

nya lösningar. Han berättar att om affären hade ägt rum i Storstad, så hade det varit en helt 

annorlunda process. Han påpekar dels att det beror på att flera av delägarna har kontakter på 

bankkontor i Storstad och dels på att man i Storstad värderar fastigheter på ett annat sätt. 

”Hade den här anläggningen legat i Storstad eller Göteborg, så hade de här miljonerna som 

vi vill låna inte varit någon större summa.”  Ett problem i processen har varit relationen till 

Bank 1, berättar Lennart. Den har sedan lång tid tillbaka haft stor insyn i vad som har hänt 

med driften av fastigheten. Lennart antar att banken har varit osäker i tron på om driften kan 

fungera. Han tillägger att han tror att anledningen till att Bank 1 ändrat sig och beviljar lånet, 

kan vara att de har funderat färdigt och anser att det går att få driften att fungera.  

 

En annan tänkbar anledning är att Bank 1 kan ha fått reda på att Bank 2 också fattat beslut om 

att godta affären. Lennart menar att det kan vara så i och med att bankerna i Fjällstad ofta 

träffas och äter lunch tillsammans. Det finns en viss konkurrens mellan bankerna, men deras 

anställda är kompisar och det pratas mycket. Lennart tror att förtroende och relationer mellan 

dem och banken har haft mycket stor betydelse nu på slutet av processen. Det har varit en 

fördel att hans svärfar Olaf på slutet har klivit in som en av de större investerarna och att han 

och Olaf har medverkat till att få driften att fungera då de drev anläggningen mellan 2003 och 

2006. Lennart menar att banken har sett att det går att driva den. De gjorde till och med stora 

investeringar i själva anläggningen som betalades dels genom driften och dels genom 

glesbygdsbidrag. Han tillägger att han tror att banken vill försäkra sig om att det kommer att 

fungera till 100 % innan de beviljar lånet. 

 

Lennart berättar att Olaf har drivit sitt företag i 35 år. De senaste åren har han i stort sett bara 

behövt ringa Bank 1 och säga att han behöver låna 1.5 miljon. Då har banken på en gång faxat 

 
1) Fastighet AB:s ägare     - Juli, förkastas 

 

2) Återkommer i slutet av aug    - Får igång diskussion 
 

3) Banken     - Kollar krediter 
 

4) Avtal m Nils börjar skrivas - Jurister 
 

5) Finansieringsprocessen    - Vänder oss till andra banker 
 

6) Under nov byter inriktning    - Köpa bolag 
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över papper till Olaf och han har skrivit på dem. Lennart tillägger att banken den här gången 

inte har gett något rakt besked. Den har velat ha mer och mer uppgifter och krävt säkerheter 

som är orimliga att uppfylla. Han poängterar att Olaf har varit väldigt frustrerad över att det 

har varit en så krånglig process och har känt att han inte är betrodd av banken längre. 

Anledningarna till den här situationen tror Lennart dels är dagsläget med den finansiella 

krisen, dels att de är rädda för att Drift AB inte ska fungera.  Nu är Lennart mycket glad över 

att de har fått igenom affären. Men hade inte den här lösningen fungerat för att få kontroll 

över fastigheten, tror Lennart att Fastighets AB:s ägare hade hjälpt till: ”För att han vill bli av 

med fastigheten så han hade hjälpt till att få bankerna att ändra sig.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Översikt över Drift AB:s lånefinansieringsprocess (egen). 
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6 Analys 

 

 

Det här avsnittet är uppdelat på så sätt att den inleds med en analys och fortsatt diskussion 

om vad en managementberoende tillgång är. Därefter analyseras betydelsefulla 

händelseförlopp i lånefinansieringsprocessen och en redogörelse för hur denna  kan skilja sig 

från en traditionell händelseförloppsmodell. Kapitlet avslutas med en analys av hur 

managementrelationer och managementförtroende påverkar företags möjligheter att erhålla 

finansiering. 

 

 
6.1Tillgångar och management 
Den fastighet Drift AB vill köpa består av både mark och byggnader. Den är vackert belägen 

med geografiska förutsättningar som fjällnatur och vatten runtom. Enligt en av de intervjuade 

var det miljön och hotellbyggnaderna som gjorde att han drogs till att engagera sig i hotellet. 

Geografiska förutsättningar som till exempel fjäll och vatten kan vara positiva för fastighetens 

värde (Appraisal Institute, 2001: 43). 

 

Det är omöjligt att undvika att till exempel en fastighets fasad förslits på grund av väder och 

vind och att användandet av andra byggnadsdelar orsakar förslitning. (Svenska 

Teknologföreningen i distribution, 1954:6) De intervjuade berättar att hotellbyggnaden är i 

gott skick. Det är endast ett par områden som är i renoveringsbehov. Samtliga byggnader i 

fastigheten är på ungefär 7500 kvadratmeter och består av hotellbyggnad, vandrarhem, 

konferensanläggning och stugor. Det är en stor, fin och en väldigt modern anläggning för att 

ligga där den ligger.  

 

Faktorer som tillgång och efterfrågan har stor betydelse om fastigheten är attraktiv eller inte 

(Svenska Teknologföreningen i distribution, 1954: 3). Är efterfrågan stor bör det således inte 

vara svårt att finna köpare till fastigheten. Efterfrågan hänger ihop med om befolkningen har 

råd att kunna tillfredsställa sina behov och viljor. (Appraisal Institute, 2001:27) I det område 

där Hotell Lyckan ligger är inte tillgång och efterfrågan på sådana fastigheter särskilt stor. En 

av de intervjuade berättar att verksamheten är säsongsbetonad. Det gör det svårare för Drift 

AB att få en genomströmning av gäster som bidrar till en jämnare omsättning. En storstad 

med en aktiv marknad har lättare att öka priserna än en mindre fjällby med en marknad som är 

begränsad.  

 

När man värderar going concern använder man marknadsvärdet för att beräkna priset på 

fastigheten, men verksamhetens framtida avkastning tar man också hänsyn till (Appraisal 

Institute, 2001:27). I going concern-värdet inkluderas de abstrakta förbättringar som 

åstadkoms av markanvändning, arbete och marknadsföring. (Appraisal Institute, 2001:27) 

Fastigheten Hotell Lyckan är mycket beroende av att dessa abstrakta förbättringar sker. En av 

de intervjuade berättar att fastigheten är beroende av att management fungerar, för att kunna 

generera den avkastning som verksamheten kräver för att kunna fortsätta. För att 

verksamheten ska fungera krävs ett strategiskt ledarskap, som är grunden i management 

(Lindmark & Önnevik, 2006: 26). Management bör ha strategisk förmåga att leda, styra och 

utveckla verksamheten och i de olika situationerna krävs entreprenörskap och 

förändringsarbete. (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 10-11) Det framkommer i intervjuerna 
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att Drift AB har ekonomibakgrund, entreprenörskap, en bra hotellchef och erfarenhet av att 

arbeta på och med hotell, vilket är viktiga komponenter för att i framtiden få Hotell Lyckans 

management att fungera på ett tillfredsställande sätt. Managements färdigheter och 

personlighet är avgörande om management ska skötas på ett framgångsrikt sätt (Moutafi et al., 

2007: 272) 

 

Den verksamhet som bedrivs på Hotell Lyckan är således helt och hållet affärsdrivande, det 

vill säga att den är värd precis vad den lyckas omsätta. Det är helt enkelt själva verksamheten 

som är intressant, att lyckas få management att fungera så att byggnaden blir lönsam. Gösta 

påpekar under intervjun att management är väldigt viktig ”eftersom själen i anläggningen på 

nåt sätt styrs av fastighetsägandet.” Fastighetsägandet bör alltså vara i samexistens med 

management för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Än så länge har det inte 

varit så på Hotell Lyckan. För att få en väl fungerande management krävs alltså förbättringar i 

både gripbara tillgångar som fastighet och personal, samt förbättringar i ogripbara tillgångar 

som rykte, arbetskraft och kontrakt (Appraisal Institute, 2001: 642).  

 

Det är genom management som Drift AB ska kunna göra de gripbara och de ogripbara 

förbättringarna som gör att verksamheten ska ha en förmåga att förbättras och ge god vinst i 

framtiden. För att kunna åstadkomma förbättringarna krävs god ledning, styrning och 

utveckling. Det krävs också att driftbolaget och fastighetsbolaget är detsamma. De bör inte 

drivas i två helt skilda bolag.  

 

6.2 Managementberoende tillgångar 
I det här avsnittet kommer den diskussion som påbörjades i den teoretiska referensramen 

kring begreppet managementberoende tillgång att fortlöpa.   

 

Marknadsvärdet är: ”Mest sannolikt pris för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på 

en fri och öppen marknad” Många av de faktorer som påverkar tillgångar i form av 

fastigheter, avspeglas i det marknadsvärde som en fastighet har. (Institutet för värdering av 

fastigheter, 1995: 38). 

 

Fastigheten där Hotell Lyckan ingår ligger i ett område där ingen aktiv marknad existerar, 

vilket leder till att det till stor del är avkastningsvärdet som visar hur mycket fastigheten är 

värd. (Institutet för värdering av fastigheter, 1995: 106-103) Hotell Lyckan är beroende av att 

verksamheten fungerar för att kunna fortsätta ha en verksamhet. Det vill säga, den är en 

managementberoende tillgång. Hotellet drivs av ett driftbolag, Drift AB. Drift AB har insett 

vikten av att få köpa fastigheten där Hotell Lyckan ingår. Det är nödvändigt för att driften ska 

kunna fortlöpa. Annars är det troligt att de går i konkurs. I och med köpet säkrar de viss 

omsättning. Omsättningen kan de även stärka genom management, att på ett bra sätt leda, 

styra och utveckla verksamheten (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003: 10-11). 

Avkastningsvärdet påverkar således en managementberoende tillgångs värde om bristen på 

aktiv marknad inte ger den ett tillfredsställande rättvist pris. Fungerar management bra, ökar 

avkastningsvärdet och ger fastigheten ett högre värde.  

 

Men vad är det då som skiljer en managementberoende tillgång från andra tillgångar? Jo, det 

är just det som beskrivits ovan: En managementberoende tillgång är beroende av att 

management fungerar, och hjälper tillgången att ge avkastning.  Det som hittills presenterats i 

detta kapitel handlar om tillgångar, management och managementberoende tillgångar. Med 

detta som bakgrund presenteras på nytt den definition som introducerades i den teoretiska 



44 

 

referensramen om vad en managementberoende tillgång är. En managementberoende tillgång 

kan definieras som: ”En resurs som ett företag har fullständig kontroll över, som är i behov 

av att företagets ledning, styrning och utveckling sköts på ett för resursen tillfredsställande 

vis för ökad effektivitet och för att integrera ekonomiska fördelar i framtiden.” 

 

6.3 Lånefinansieringens händelseförlopp  
Vid traditionell händelseförloppsmodell av lånefinansiering är processen lodrät och går 

rätlinjigt mot processens mål, det vill säga mot avtal och överlåtelse. Genom den empiriska 

undersökningen har fördjupad insikt och förståelse erhållits för hur en 

lånefinansieringsprocess kan gå till. En mer nyanserad bild av vad som kan komma att hända 

vid lånefinansiering av en managementberoende tillgång har urskiljts och utifrån den 

kunskapen har skiftningar i processen uppfattats och olika faktorer som kan komma att 

påverka den. 

 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Del av egenutvecklad modell av händelseförloppsprocesssen vid lånefinansiering av 

managementberoende tillgång.  

 

Modellen visar olika förändringar som kan uppstå under förhandlingarna. Det innebär att 

företagaren kan kontakta flera olika intressenter, kontakterna kan avbrytas för att sedan tas 

upp igen. Det är inte bara företagaren som kan kontakta de olika intressenterna. De kan även 

ha viss kontakt med varandra, både internt och externt, samt genom formella möten eller mer 

informellt genom att äta en privat lunch tillsammans. Modellen visar också olika faktorer som 

kan påverka lånefinansieringen av en managementberoende tillgång. 
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För att beskriva händelseförloppet vid lånefinansiering av en managementberoende tillgång 

delas den traditionella modellen upp och integreras med lämpligt avsnitt ur den teoretiska 

referensramen Den process som de intervjuade skildrat i empirin kommer även att vävas in i 

beskrivningen. De känslor om förtroende och relationer som uppstår i processen kommer 

dock inte presenteras i detta stycke. 

 

1. Det första som sker i lånefinansieringsprocessen är att Drift AB under juli månad vänder 

sig till Fastighet AB för att köpa en fastighet som inkluderar mark, hotellbyggnad, 

vandrarhem, konferensanläggning och stugor. Fastighet AB vill ha 13 miljoner för 

fastigheten, Drift AB vill inte betala så mycket och säger att de är beredda att betala 11,5 

miljoner för den. Okej, säger Fastighet AB. 

 
 

 

 

 

Drift AB börjar kontakta olika intressenter: Bank1 i Fjällstad, Bank 3 i Fjällstad, Bank 4 i 

Fjällstad, Bank 2 i Storstad, Bank 1 i Fjällstad (en gång till). Utöver dessa har Drift AB även 

kontakt med Distriktsbanken, Grannbanken, Företagshjälpen, Låneföreningen, Försäkring 

AB, Fond 1, Fond 2, Revisor, Advokat. 

 

 

 

 

 

 

Vid en lånefinansieringsprocess lämnar företaget en propå till banken som innehåller 

information om företaget. Baserat på propån ska kreditbedömaren fatta beslut om företaget 

ska beviljas lån. (Broome et al., 2002:10) Drift AB lämnar information om företaget till vissa 

intressenter. Genom informationen ska kreditbedömaren fatta sitt beslut på huruvida 

företagaren ska få lån eller inte. När kreditbedömaren har fått en uppfattning om företagets 

framtid, inleds förhandling mellan parterna. (Broome et al, 2002: 10) 

 

Drift AB kontaktar sedan Bank 1 i Fjällstad. De lämnar mycket material och realistiska 

framtidsutsikter men utan resultat. Det är viktigt att företagaren är realistisk när han eller hon 

uppskattar hur lång tid det tar innan företaget etablerat sig på marknaden. Budgetar och annan 

information måste också vara verklighetsförankrad. (Svedin, 1992: 47-49) Det som medverkat 

till den resultatlösa utgången är det motstånd de intervjuade upplevde från Bank 1. Motståndet 

visade sig vara en följd av den finanskris som rådde i världen. De intervjuade menade också 

på att det kunde bero på att banken fått en negativ bild fastighetens historik på grund av det 

marknadsföringsmisslyckande som ett tidigare driftbolag hade gjort. Banken vill vara säker på 

att företaget kommer att generera tillräckliga intäkter i framtiden för att det ska kunna betala 

tillbaka lånet (Svedin, 1992: 47). En av de intervjuade påpekar att Bank 1 ville vara säkra på 

att driften skulle fungera innan de skulle bevilja lån.  

 

De kontaktar istället Bank 3 och Bank 4 som tyckte idén var bra men kunde inte låna ut några 

pengar på grund av finanskrisen och deras principer om att inte finansiera fastigheter i den 

delen av Sverige. Banken måste vara säker på att den investering de gör inte medför någon 

risk eftersom de inte sysslar med riskkapital (Svedin, 1992: 54) 

Företagaren: Vill sälja företaget, 

utlösensituation, vill köpa ett företag. 

 

Kontaktar olika intressenter: Revisor, 

värderare, bank, jurist, andra företagare, 

familjemedlemmar. 
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Nästa steg blev att kontakta Bank 2 i Storstad. Bank 2 menade på att det inte skulle vara några 

problem, i och med att det inte handlade om någon större summa pengar. De skickade över 

ärendet till bankens kontor i Mellanstad. Bank 2:s kontor i Mellanstad sa nej.  

 

Drift AB kontaktade återigen Bank 1 i Fjällstad och fick då igång en diskussion och ett 

positivt besked. Villkoret var dock att Drift AB kunde ställa upp med en borgen på 1 miljon. 

Banken kan kräva att företaget ska se till att en eller flera personer går in med borgen. Det 

betyder att om företagaren inte kan betala tillbaka lånet själv, hjälper borgenärerna till att 

betala tillbaka lånet. (Holmström, 2005: 216-217) Fond 2 hade redan ställt upp med borgen åt 

Fastighets AB, vilket betydde att Drift AB kunde ta över den. Men det visade sig att Fond 2 

inte ville göra detta, i och med att finanskrisen drabbat Bank 1 så pass hårt att Fond 2 inte 

ansåg banken tillräckligt stabil för att den skulle kunna bevilja borgen. I det här läget är de 

intervjuade frustrerade över situationen och försöker finna en lösning på problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kommer de fram till en ny lösning: Istället för att bara köpa själva fastigheten så köper de 

hela företaget, det vill säga; Fastighet AB. Detta innebär att lånefinansieringsprocessen börjar 

om på nytt. Det innebär att vi får hoppa tillbaka till modellens första, och översta del. 

 

2. Den här gången vill Drift AB alltså köpa hela Fastighet AB, och inte bara fastigheten.  

 

 

 
 

De intressenter de kontaktar den här gången är Fastighet AB, Bank 1 i Fjällstad och Bank 2 i 

Mellanstad.  
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Förhandlingar uppstår och det slutar med att Stug AB går in som finansiär och köper hela 

företaget för 4 miljoner via Bank 1. Med Fastighet AB följer även skulder på 3 miljoner som 

Stug AB tar över från Fastighet AB via Bank 1. Förhandlingarna slutar med ett beslut om 

företaget beviljas kredit eller inte. Processen kan vara över på ett par månader, men i vissa fall 

tar det upp till fyra år. Dess omfattning skiftar från fall till fall. (Hult, 1993: 11). Det tog 

ungefär 6 månader för Drift AB att finna en lösning för att kunna köpa den 

managementberoende tillgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stug AB finansierar köpet genom att låna 1 miljon av Bank 2 i Mellanstad. Fastighet AB 

plockar ut stugor värda 2 miljoner ur företaget och lånar ut 1 miljon till Stug AB via 

säljarrevers. 
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6.4 Relationer och förtroende 
En av de intervjuade menar att lånefinansieringsprocessen han deltar i liknar den som uppstår, 

när banken granskar nystartade företag och då är det inte alls fokus på tillgångar. Vid 

granskning av nystartade företag lägger banken stor vikt vid kvalitativ information om 

företagaren som person (Kling K. et al (red). 2003: 69).”Så istället för att bara komma med 

en fastighet och värdera den så handlar det här mer om att de ska bedöma personerna – 

management”, påpekar en annan av de intervjuade. Den kvalitativa informationen bedöms 

ofta ur ett subjektivt perspektiv och studier pekar på att det är ofrånkomligt att detta 

perspektiv används. Det är nödvändigt för att nå ett vettigt beslut. (Green, 1997: 1990).  

Andra studier visar på att det är den riskbenägna kreditbedömaren som grundar sitt beslut på 

subjektiva grunder, och att detta kan vilseleda bedömningen (Hedelin & Sjöberg, 1993: 163).  

 

Det är fastställt att företagarens erfarenhet är viktig. Samma sak gäller för de resurser 

företaget har som till exempel personal, planering och ledning (Svedin, 1992: 47-49). För att 

kunna bedöma företagets resurser har bankerna under lånefinansieringsprocessen begärt att få 

CV av de anställda i Drift AB. En av de intervjuade berättar att han har fått uppfattningen  att 

det är deras kvalitativa färdigheter som kunskaper och förmåga att driva fastigheten som har 

störst betydelse för beslutet om de ska få lån eller inte.  

 

Drift AB kom in i lånefinansieringsprocessen i en tid då världen var på väg in i en djup 

finansiell kris. I en av intervjuerna omtalades det att bankerna i en sådan kris fokuserar på att 

ta hand om de befintliga kunderna. De måste agera så i och med att det måste finnas pengar 

kvar i systemet och då kan de helt enkelt inte låna ut hur mycket pengar som helst. Detta är 

speciellt viktigt eftersom bankens tjänstemän inte får syssla med riskkapital. De måste 

kartlägga de risker en utlåning kan innebära (Svedin, 1992: 54).  Att de inte får syssla med 

risker är slutprodukten av en formell regel. Den är fastställd av staten och gör att banken 

måste rätta sig efter den (Hedlund, 2007: 10). Att bankerna föredrar befintliga kunder gör det 

svårt för de intervjuade att ge sig in i en ny relation. De har insett att situationen gör att det 

blir allt viktigare att använda sig av det nätverk de redan har. Insikten om betydelsen av att ha 

goda relationer och en stark trovärdighet är vanligt hos entreprenörer. De utnyttjar ofta 

trovärdigheten och relationerna till andra parter för att stärka företagets framtida utveckling. 

(Sanner, 1997: 225).  

 

Av intervjuerna framgick det att Bank 1 troligtvis tappat tron på att fastigheten ska kunna 

drivas med vinst. Anledningen till detta är att den föregående verksamheten gjorde en grovt 

misslyckad marknadsföring där de glömde den närliggande marknaden. När ett förtroende 

byggs upp mellan företagare och externa parter är det baserat på samarbetsförmåga och rykte 

(Nooteboom, 2002: 193). Den föregående verksamhetens misslyckande har försämrat ryktet 

kring fastigheten, och detta är något som Drift AB är medvetna om.  

 

Ett avsiktligt förtroende byggs upp till exempel genom att organisationen är ärlig inför 

offentliga rapporter och uttalanden (Nooteboom, 2002, 193). Drift AB har försökt att skapa ett 

avsiktligt förtroende genom att förmedla ett jordnära och verklighetsförankrat meddelande till 

banken. Även om förtroendet i början av kontakterna inte varit bra, visar studier på att det går 

att bygga upp det med tiden (Sanner, 1997: 169-170). När ett företag som är beroende av en 

fastighet för att få verksamheten att fungera, har kontakt med exempelvis en revisor, är det 

viktigt att ledningen har realistiska planer som kan utveckla företaget. Det är särskilt viktigt 

om revisorn är osäker (Ellingsen et al., 1989: 30). Realistiska planer var något som det 
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föregående driftbolaget saknade. En av de intervjuade tror att det inte hade varit några 

problem att få lån om fastighetens historik var ett blankt papper istället för att den stämplats 

av den föregående verksamhetens misslyckande.  

 

Informella regler avgör hur beslut växer fram. Dessa uppstår genom kulturella traditioner och 

ärvda seder (Hedlund, 2001: 147).  Liknande regler har förekommit i relationen mellan en av 

de intervjuade och Bank 1 i Fjällstad. Dit har han i tidigare sammanhang kunnat ringa för att 

berätta hur mycket pengar han behöver låna. Banken har då faxat avtalet till honom, och han 

har skrivit under. Det har aldrig varit några problem. Men under den här processen märkte han 

att ett motstånd från Bank 1 växte fram och han har blivit alltmer besviken på den. Ett 

beteendeförtroende uppstår gentemot organisationer för att man inte vill bli besviken inför en 

överenskommelse (Nooteboom, 2002: 193). Banken har betett sig på ett sätt som av den 

intervjuade har upplevts som väldigt oseriös.  

 

Av intervjuerna framgick det att Bank 1 under lånefinansieringsprocessen var under hård 

press. En av de intervjuade berättar att banktjänstemännen själva blåste upp den finansiella 

krisen genom att prata om hur besvärligt de hade det. Bank 2, Bank 3 och Bank 4 har visat sig 

vara positiva till företagsidén, men av olika skäl har de inte kunnat låna ut några pengar. 

Bankernas hinder för att låna ut pengar kan styras av formella eller informella regler. 

Informella regler handlar om hur saker och ting förväntas genomföras. Formella regler är 

tvingande regler som finns i samhället. De består av lagar och förordningar och är 

obligatoriska. (Tengblad, 2001: 10) Skälen till att bankerna inte kunnat låna ut några pengar 

grundas på både informella och formella regler. Dessa är dels en följd av finanskrisen dels ett 

resultat av bankernas principer om att inte låna ut pengar till fjällanläggningar i den delen av 

Sverige. Staten försöker hålla de formella reglerna i styr, för att inte individer och 

organisationer ska kunna påverka dem till egen fördel. (Hedlund, 2001: 10)  

 

Bank 2, Bank 3 och Bank 4 har till skillnad från Bank 1 visat att de sett ett värde i fastigheten 

och de har ansett att driften kommer att fungera. För att beräkna en fastighets värde använder 

bedömaren marknadsvärdet, men han eller hon försöker också uppskatta dess framtida 

avkastning (Appraisal Institute, 2001: 27). Att kunna köpa fastigheten är av avgörande 

betydelse för Drift AB:s framtida avkastning. Köpet innebär att tillgångarna ökar och att de 

får en årlig omsättning genom avtal med kommunen. Köpet innebär alltså att de får vad de 

kallar ”bread and butter” som gör, att de har en fungerande verksamhet även under lågsäsong.  

 

Kompetensförtroende handlar om förtroendet till företagarens förmåga att lyckas 

(Nooteboom, 2002: 193). Ett annat slags förtroende är personbaserat förtroende som handlar 

om individerna i företaget, deras kompetens och personliga kvaliteter. (Sanner, 1997: 169-

170) Bankerna har visat ett visst förtroende när det gäller Drift AB:s kompetens att lyckas 

med driften av Hotell Lyckan.  

 

En av de intervjuade menar att det lyckliga slutet på lånefinansieringsprocessen kan ha 

uppnåtts tack vare Olafs medverkan och genom att banken känner till att han och Olaf 

lyckades få driften av fastigheten att fungera mellan 2003 och 2006. Bankerna vet att de har 

god kompetens vad gäller driften av fastigheten.  

 

En annan av de intervjuade framhäver anledningen till att lånefinansieringsprocessen lyckades 

var att Bank 2 i Mellanstad och Bank 2 i Storstad kopplades ihop. Två av de intervjuade har 

goda relationer till just de bankerna genom privata kontakter och företagsaffärer. De båda 



50 

 

intervjuade är entreprenörer och det är vanligt att sådana personer har den här typen av 

kontakter. Ofta växer ett förtroende fram mellan parterna på ett tidigt stadium, och fortsätter 

under företagets tillväxt. (Sanner, 1997: 169-170) En av de intervjuade berättar att han tror att 

relationen mellan bankerna i Fjällstad också kan ha påverkat processen. Han menar på att det 

finns en viss konkurrens mellan bankerna, men att de anställda är kompisar, de äter lunch 

tillsammans och det pratas mycket.  

 

I analysen av den teoretiska referensramen och den empiriska fallstudien har det således 

framkommit att lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång kan vara 

mycket nyanserad och växlande. Företagarens kontakter med intressenterna kan avbrytas för 

att sedan tas upp igen. Olika faktorer som påverkar lånefinansieringsprocessen av en 

managementberoende tillgång har tydliggjorts samt hur dessa i sin tur påverkar 

managementrelationer och managementförtroende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Modell av händelseförloppsprocesssen vid lånefinansiering av managementberoende 

tillgång (egen). 
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7 Slutdiskussion/Slutsats  
 

 

Uppsatsens problemställning hanterar: Hur kan en managementberoende tillgång förstås, 

vilken betydelse har en sådan tillgång för lånefinansiering och till vilken grad har relationer 

en roll vid finansiering av en managementberoende tillgång? I detta kapitel presenteras de 

slutsatser som gjorts utifrån analysen.  

 

 
Det som skiljer en managementberoende tillgång från andra tillgångar är att den förstnämnda 

är beroende av att management fungerar och hjälper tillgången att ge avkastning. Med 

fungerande management menas att ledning, styrning och utveckling av tillgången sköts på ett 

framgångsrikt sätt. Är tillgången till exempel en fastighet som ligger på ett ställe där det inte 

existerar någon aktiv marknad, kan tillgången vara beroende av att management fungerar för 

att den vid värdering ska få ett rättvist värde. En managementberoende tillgång behöver 

nödvändigtvis inte vara en fastighet. Den kan även handla om management av datorer eller 

andra tillgångar som är beroende av att management fungerar för att ha ett märkbart värde. I 

studien framkommen definition av en managementberoende tillgång: ”En resurs som ett 

företag har fullständig kontroll över, som är i behov av att företagets ledning, styrning och 

utveckling sköts på ett för resursen tillfredsställande vis för ökad effektivitet och för att 

integrera ekonomiska fördelar i framtiden.” Med hjälp av ett sådant begrepp kan det bli 

lättare att förstå lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång. 

 

Utifrån uppsatsens fallstudie har det varit svårt att urskilja det händelseförlopp som är 

viktigast i lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång. Det varit lättare att 

finna faktorer som påverkar händelseförloppen:  

 tidigare kontakt mellan företagaren och kreditgivaren 

 managements färdigheter 

 tillgångens historik  

 tillgångens geografiska läge 

 kreditgivarens principer 

 finansiell kris 

 

När ett företag kontaktar kreditgivare för att få lån för att finansiera en managementberoende 

tillgång kan tillgångens geografiska läge ha stor betydelse. Den fortsatta kontakten mellan 

kreditgivaren och företagaren påverkas av om de tidigare har haft kontakt med varandra och 

om den relationen varit bra eller dålig. Uppfattas den managementberoende tillgångens 

historik som svag, vill kreditgivaren vara säker på att företaget har management som har 

förmåga att driva fastigheten med vinst. En del kreditgivare har som princip att inte finansiera 

fastigheter i vissa delar av Sverige, vilket naturligtvis omöjliggör att lån beviljas. En stor 

bidragande orsak som kan försvåra lånefinansiering av managementberoende tillgång kan 

vara om det råder finanskris som påverkar kreditgivare. Hur skiljer sig då en 

lånefinansieringsprocess av en managementberoende tillgång från en traditionell 

händelseförloppsmodell? Den senare visar en process som går lodrätt och är rätlinjig mot 

processens mål, det vill säga mot avtal och överlåtelse. I verkligheten är 

lånefinansieringsprocessen mer nyanserad och mångsidig än så. Mångsidigheten belyser de 

upprepade kontakterna med kreditgivare och andra intressenter under 

lånefinansieringsprocessen. Förhandlingar kan avbrytas för att sedan tas upp igen. 
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Mångsidigheten visar sig också i den kreativitet i utveckling av nya lösningar som företagare 

kan ha i sin strävan att få sitt lån beviljat. 

 

Managementrelationer och managementförtroende påverkar möjligheterna att få finansiering 

av en managementberoende tillgång. Det finns viss medvetenhet hos företagare om att dessa 

företeelser är viktiga i processen. Har företagare sedan tidigare en relation till kreditgivaren 

kan vissa förväntningar byggas upp om att få beviljat lån. Det är viktigt att kreditgivaren 

känner tillit till och förtroende för managements förmåga att få driften att fungera för att 

tillgången ska kunna generera avkastning. Har den managementberoende tillgången dessutom 

en historik med upprepade misslyckanden kan kreditgivarens tilltro till att företagaren 

kommer att lyckas med driften av tillgången minska. Tillgångens geografiska läge gör att den 

inte har något tillfredsställande värde för kreditgivaren i och med att tillgångens värde som 

säkerhet inte är tillräcklig. Därmed ökar betydelsen av att managementrelationer och 

managementförtroende fungerar för att kreditgivaren ska ha tilltro till företaget.  Vissa 

kreditgivare har principer som hindrar dem att bevilja ett lån. En sådan princip kan vara att 

inte låna ut i tider när det råder finansiell kris världen över,. Då blirtidigare kontakt och 

utvecklad relation allt viktigare. Ändå kan det vara svårt för kreditgivaren att möta företagares 

förväntningar. Finansiell kris kan också leda till att vissa kreditgivare agerar på ett sätt, som 

gör att kunden tappar förtroendet för dem.  

 

Uppsatsens problemställning har besvarats och utifrån den även uppsatsens syften: 

 

1. Konceptuellt definiera och beskriva begreppet managementberoende tillgång och ge 

exempel på vad som skiljer en sådan typ av tillgång från andra tillångar.  

 

2. Undersöka viktiga händelseförlopp som är betydelsefulla för företag vid 

lånefinansiering av en managementberoende tillgång och ge exempel på hur detta kan 

skilja sig från en traditionell händelseförloppsmodell vid finansiering av tillgångar.  

 

3. Identifiera hur managementrelationer och managementförtroende påverkar företags 

möjligheter att erhålla finansiering.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det kan vara intressant att fördjupa forskningen ytterligare i den konceptuella definieringen 

av en managementberoende tillgång. Den här uppsatsen har inte bidragit med någon 

revolutionerande kunskap, men den kan vara en god början på en definiering som kan bli 

permanent och användas inom flera områden, som företagsekonomi och  fastighetsbranschen. 

Det kan även vara intressant att studera vilka andra tillgångar förutom fastigheter som kan 

vara managementberoende.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att sr lånefinansieringsprocessen av en 

managementberoende tillgång ur ett annat perspektiv. Det är ytterst intressant att ta reda på 

hur övriga intressenter som banken, leverantörer, revisorer, advokater etc. ser på 

managementrelationer och managementförtroende. Om det skulle vara möjligt, vilket det inte 

är, skulle jag vilja genomföra exakt samma undersökning fast i en tid utan finansiell kris. 

Detta för att se på vilket sätt finanskrisen kan påverka utfallet vid lånefinansiering av en 

managementberoende tillgång.  
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8. Sanningskriterier  
 

 

Sanningskriterierna har ett samband med det angreppssätt som forskaren har och framförallt 

hör det ihop med kvaliteten och den sanningsgrad som forskarens lyckas få fram i 

kunskapsutvecklingen. (Johansson Lindfors, 1993:160) Vid kvantitativa studier är reliabilitet 

(pålitlighet) och validitet (giltighet) två kriterier som behandlar graden av sanning. Men det 

finns andra kriterier som forskare kan granska för att urskilja graden av sanning i en 

kvalitativ studie: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. (Bryman, 2004: 257-258) 

 

 

8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om trovärdigheten i hur andra ser på den verklighet som forskaren 

skildrar utifrån sin egen uppfattning om den. (Bryman & Bell, 2005: 307)Trovärdigheten 

förstärks om forskaren har följt de regler som finns och att undersökningsobjekten fått ta del 

av resultaten för att bekräfta att forskaren uppfattat dem rätt. (Bryman, 2004: 258) 

Bandinspelning har använts vid fallstudiens intervjuer och materialet är transkriberat så snart 

som möjligt efter det att intervjuerna ägt rum. Efter avlyssning och renskrivning av 

bandinspelningen har de intervjuade fått läsa igenom materialet för att komma med 

synpunkter och eventuella kompletteringar. Detta för att vara säker på att transkriberingen ger 

den rätta informationen utifrån den intervjuades perspektiv.  

 

8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär att forskaren i kvalitativ forskning går på ”djupet” och inte på 

”bredden”. (Bryman & Bell, 2005: 307) Forskarens studie bör således resultera i en 

fördjupning av ämnet och vara användbar i andra sammanhang utanför den egna studien. 

(Bryman, 2004: 260) Den konceptuella definitionen av begreppet managementberoende 

tillgång kan vara brukbar i många sammanhang. Managementberoende tillgång är ett begrepp 

som lyser med sin frånvaro och som kan vara betydelsefullt och viktigt i en 

lånefinansieringsprocess. Den kan också vara användbar inom redovisning och vid definiering 

av olika tillgångar. Den definition som framkommer i den här studien kan vara en början på 

utformningen av ett nytt begrepp. Det återstår dock en djupare studie och analys av eventuella 

användningsområden för begreppet managementberoende tillgång.  

 

Den utvecklade händelseförloppsmodellen kan vara ett substitut för eller ett komplement till 

de traditionella, förenklade händelseförloppsmodellerna. Den är nyanserad och ger en bra bild 

av hur en lånefinansieringsprocess av en managementberoende tillgång kan gå till, särskilt vid 

finansiell kris. Modellen och fallstudien kan vara intressanta att studera för andra företagare 

som ska ge sig in en lånefinansieringsprocess. Detta för att se vilka faktorer som kan komma 

att påverka lånefinansieringsprocessen. Företagare kan även via fallstudien och modellen få 

inspiration att finna nya lösningar för att få beviljat lån.  

 

8.3 Pålitlighet 
Är forskaren noggrann i de olika moment forskningen innebär och låter andra granska 

resultatet av studien, så har graden av pålitlighet ökat. (Bryman, 2004: 260-261) Kvalitativa 



54 

 

undersökningar medför ofta väldigt mycket material, vilket innebär att det kan bli svårare för 

forskaren att styrka pålitligheten. (Bryman & Bell, 2005: 307) Ofta gör man en sådan här 

uppsats tillsammans med en uppsatspartner. Man har olika sätt att se på saker och ting, och 

kan ge och ta av de olika förutsättningar man har i form av kunskaper och erfarenheter. Att 

vara två om ett uppsatsarbete kan automatiskt tillföra viss pålitlighet i och med att man kan 

kontrollera varandra. Vid osäkerhet inför viss information och fakta i den här uppsatsen har 

återkoppling av handledare gjorts under skrivandets gång och andra har läst igenom arbetet 

för att komma med åsikter kring disposition och textens innehåll.  

 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det är viktigt att forskar en är medveten om att faktorer som att hans eller hennes personliga 

åsikter och teorival kan ha stor påverkan på studiens innehåll. (Bryman & Bell, 2005: 307) 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar just om forskarens medvetenhet om att dessa 

faktorer kan påverka studiens resultat. (Bryman, 2004: 261) Innan jag började med uppsatsen 

kände jag till Hotell Lyckan och dess verksamhet. Detta bör inte ha påverkat uppsatsens 

resultat i och med att den hermeneutiska kunskapssynen bidrar till ett förutsättningslöst 

närmande till den empiriska verkligheten och till en bättre förståelse av den. Försök har gjorts 

att lämna personliga värderingar utanför. En öppenhet inför intervjuerna har bidragit till att 

det inte varit nödvändigt att styra intervjusvaren utöver det som krävts för att hålla dem inom 

ämnesområdet.  
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9.4 Bilagor 
9.4.1 Intervjumanual 
Jag läser civilekonomprogrammet på Umeå Universitet och håller just nu på med att skriva 

min D-uppsats. Jag har för avsikt att med hjälp av den här intervjun svara på uppsatsens 

delsyften: 

 

 Undersöka viktiga händelseförlopp som är betydelsefulla vid lånefinansiering av en 

tillgång.  

 

 Identifiera hur managementrelationer och managementförtroende påverkar möjligheter 

att erhålla finansiering. 

 

Ert företag är inne i ett skede då ni söker lån för att kunna köpa en fastighet. I och med att min 

uppsats behandlar just det området är det värdefullt och mycket intressant för mig att få 

tillfälle att prata med dig. All information som du tilldelar mig under den här intervjun spelas 

in på ett kassettband som bara jag kommer att lyssna på och därefter kommer informationen 

att behandlas konfidentiellt. Jag kommer att använda figurerade namn både till de intervjuade 

samt på hotellet. Det ska inte kunna framgå vilket hotell det är.  

 

1. Berätta om din uppgift/roll i företaget. 

 

2. Vill du beskriva vad det är för slags fastighet/tillgång som ni vill köpa.  

 

3. Vilka möjligheter och hinder kan det finnas för att finansiera denna tillgång?  

 

4. Vilka kunskaper tycker du att ni har i ledning och drift (management) som kan bidra 

till att få finansiering av tillgången? 

 

5. Kan du skissa och berätta om de olika steg som ni har gått igenom för att komma dit ni 

är idag i lånefinansieringsprocessen? Det vill säga;  

(i) vilka olika intressenter ni har kontaktat, som exempelvis bank, 

värderare, jurist eller andra företagare,  

(ii) hur de kontakterna har utvecklats, samt  

(iii) eventuella förhandlingar och avtal som uppkommit i processen.  

 

6. Vilken betydelse anser du att relationer, kontakter och förtroende har haft, för att nå 

ert slutmål i lånefinansieringsprocessen? 
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9.4.2 Mail till Gösta 
 

Hej Gösta 

       

1. Vill du skissa och berätta om de olika steg ni har gått igenom för att komma dit ni är 

idag i lånefinansieringsprocessen (viktigt att det blir en skiss över processen)? Det vill 

säga: 

a. Vilka olika intressenter ni har kontaktat, som exempelvis banker, värderare, 

jurister eller andra företag, 

b. hur de olika kontakterna har utvecklats, samt 

c. eventuella förhandlingar och avtal som uppkommit i processen. 

 

2. Vill du närmare beskriva hur byggnadens/fastighetens/Fastighet ABs försäljningsvärde 

har ändrats finansieringsprocessen och varför.  

 

3. Vill du reflektera över hur ni använt er av relationer och förtroende för att nå ert 

slutmål (d.v.s. få beviljat lån)? 

 

4. Vill du berätta om ägarstrukturen, hur den ser ut just nu och hur den kommer se ut när 

affären är klar. 

 

5. Vill du berätta om organisationsstrukturen, hur den ser ut just nu och hur den kommer 

se ut när affären är klar. 

 

Jag vet att du har mycket att göra och jag är otroligt tacksam över att du tar dig tid för att 

besvara mina frågor. Tack på förhand! 

 

Om det är någon fråga som känns oklar, så ring mig gärna: 070-798 34 84 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Malena 

 


