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Förord 

Att skriva en C-uppsats är en tio veckor lång process. Det har under dessa tio veckorna gått 

från hopp till förtvivlan och tillbaka till hopp igen. Vi började när snön fortfarande låg tjock 

utanför vårt fönster och vi avslutar den när marken ligger bar och solen värmer våra kinder. 

Tiden har varit lärorik och rolig samtidigt som det varit tuffa passager att ta sig genom.  

Vi har under studiens gång haft turen att få tag i fyra väldigt kunniga respondenter på de fyra 

stora bankerna. Vi vill passa på att ge ett STORT TACK till er, utan er hade det aldrig blivit 

någon uppsats. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Per Nilsson som alltid funnits till hands och lett 

oss in på de rätta spåren, TACK! 

 

Björn Karlström 

Andreas Eriksson 

Umeå 2009-05-25
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Sammanfattning 

Världen har drabbats av en finanskris. Ingen har sluppit undan och i svenska mått jämförs den 

med depressionen under 30-talet och den kris som därefter drabbade världen och Sverige. 

Uppkomsten till krisen kan spåras till USA och deras bostadsmarknad som under 2000-talet 

satts i rejäl gungning. När marknaden till slut brakade ihop totalt efter Lehman Brothers fall i 

september 2008 var krisen ett faktum, även om det redan tidigare kunnat skönjas stora 

problem. 

Sveriges banksystem står för den absolut viktigaste finansieringskällan hos de små och 

medelstora företagen, vilka utgör mellan ungefär 95 % av Sveriges alla företag. De stora 

bankerna har gjort förluster i diverse utländska banker och även här i Sverige, och de svenska 

storföretagen har samtidigt varit tvungna att flytta sin ekonomiska verksamhet tillbaks till 

Sverige. I svensk media skrivs dagligen spaltmeter om bankernas kreditproblem och hur 

företagen lider av finansieringsproblem. 

Vårt syfte med studien är att belysa hur kreditproblemen förändrat kriterierna för 

kreditgivning och hur detta kommer att ge utslag på en region som inte är den slagkraftigaste i 

ett större geografiskt perspektiv. Detta hoppas vi uppnå genom frågeställningen; Hur har 

storbankernas utlåning till företag i Västerbotten förändrats i samband med att finanskrisen 

har blivit en realitet? Utifrån en hermeneutisk kunskapssyn och en abduktiv ansats har vi 

genomfört en kvalitativ undersökning med de fyra stora bankerna i området.  

Våra respondenter var alla kreditchefer inom den norra regionen av Norrland och detta har 

gett oss en bra empirisk grund. Tillvägagångssätten vid kreditgivning på de olika bankerna 

var snarlika när det handlar om beräkningsmodeller och insamlande av budgetar, års- och 

delårsredovisningar. Alla banker ansåg att företagarens personlighet och inställning var av 

yttersta vikt vid mindre företagsverksamhet. Det visade sig också att bankernas utlåning har 

ökat signifikativt under det senaste året och att det varit tvunget att bromsa utlåningen för att 

kunna behålla en viss marginal i förhållande till sitt eget kapital. Finanskrisen har av 

förklarliga skäl lett till mindre utlåning till de mindre företagen då vaksamheten ökat något 

hos båda parter. 

I våra slutsatser har vi kommit fram till att kriterierna för utlåningen inte ändrats nämnvärt. 

Utlåningen till de lokala företagen har däremot minskat, mycket beroende på företagarnas 

eftertänksamhet. I och med krisen har branschspecifika problem upptäckts. 

Tillverkningsindustrin och branscher tätt kopplade till denna har stött på enorma problem när 

det gäller efterfrågan. Då Västerbotten i sig inte är någon större verkstadsregion förutom 

specifika undantag som Volvo i Umeå, så ligger problemen snarare inåt landet och i 

Skellefteå. 
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1. Inledning 

Detta första introducerande kapitel ger en kort beskrivning av dagens finansiella situation, 

vad som hänt och hur den påverkat oss samhället. Vidare kommer vi in på en 

problemformulering och syfte som ska ligga till grund för vår studie och ligga som en röd 

tråd genom studien. 

 

1.1 Problembakgrund  

För ungefär två år sedan drabbades vi av något som i media beskrivits som den största 

finansiella krisen sedan depressionen under 1930-talet
1
. En finansiell kris som lamslagit de 

största aktörerna på den finansiella marknaden och även satt flertalet av dem i konkurs
2
. Här i 

Sverige har vi inte haft en kris av denna kaliber sen fastighetskrisen under början av 1990-

talet. Den krisen grundlades redan på mitten av 1980-talet då kreditmarknadsreglering 

avskaffades vilket ledde till att utlåningen från bankerna steg kraftigt. Då var det finansbolag 

som lånade från bankerna och därefter lånade ut till fastighetsbolag som triggade 

fastighetspriserna. Detta drev priserna på fastigheterna i Stockholm med 790 % från åren 

1980 till 1989.
3
 Då märktes det mot slutet av 1980-talet att taket var nått, och var på väg att 

falla under spekulanternas fötter. 

Under åren 1990/91 gjordes skattereformerna om så att räntekostnaderna dubblades för många 

vilket blev den utlösande faktorn och som slutligen stack hål på den bubbla som bildats. Detta 

ledde till att arbetslösheten i Sverige blev rekordhög och BNP sjönk under flera år innan en 

återhämtning tog fart. Fastighetskrisen blev dock en väldigt lokal kris då den uteslutande 

drabbade Sverige och svenska företag.
4
 

Efter fastighetskrisen tog det lite drygt sex-sju år innan nästa kris kom, den så kallade IT-

bubblan. Dess grund lade sig i att informationssamhället kom över oss från och med mitten av 

1990-talet och nådde ut till en stor mängd invånare. Det fanns många unga entreprenörer som 

tidigt såg möjligheterna i detta och startade IT-inriktade företag, men på grund av mångas 

okunskap inom det nya området fanns det ingen solid grund som företagen stod på utan endast 

en vision som var guld och gröna skogar enligt företagarna. Eftersom alla var oroliga över att 

missa tåget som kunde leda dem till toppen hoppade många stora företag på tåget och köpte 

upp mindre IT-företag som hade imponerande idéer som skulle generera stora inkomster. I 

många fall var dock idéerna helt ogenomförbara eller väldigt invecklade. Denna 

överoptimism ledde slutligen till en så pass grov växtverk att många av idéerna aldrig kunde 

förverkligas och slutligen lades ner.
5
  

Under slutet av 1990-talet triggades priserna på aktier i bolag inom IT-sektorn och många 

hade uppgångar på flera hundra procentenheter och ibland över tusentals procent. Men i bolag 

där vinsterna uteblev kunde inte kurserna fortsätta stiga och verkligheten hann i fatt vilket 

ledde till att bubblan sprack under första halvåret på år 2000. Många som blivit rika på IT-

aktier såg sina aktieinnehav tappa värden upp mot 90 %, något som även tog med börsen i 

stort.
6
 

                                                           
1
 ”Värsta året sedan 30-talet” Svenska Dagbladet. Publicerad 2009-04-22. Hämtad 2009-04-23 

2
”Lehman Brothers ansöker om konkurs” Dagens Nyheter. Publicerad 2008-09-15. Hämtad 2009-04-23  

3
 ”Fastighetskrisens orsak och följder” Bankrättsföreningen” Publicerad 2001-08-11. Hämtade 2009-04-22 

4
 Fregert, K & Jonung, (2005) ”Makroekonomi – Teori, Politik & Institutioner”, Lund, Studentlitteratur, s.164  

5
  ”Sveriges ekonomi och den nya Informationstekniken”,  Riksbank.se, Publicerad 2001-02-07 

6
 ”Teknologi är tryggt – Glöm IT-bubblan” e24.se Publicerad 2007-11-15. Hämtad 2009-04-07 
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Det har dock under hela 2000-talet växt fram en välfärd för en stor del runt om i världen och i 

USA har möjligheterna till fördelaktiga lån till bostäder mångfaldigats. Detta blev en tickande 

bomb i samhället och som small av för cirka två år sedan. Krisen som startade i USA har haft 

en dominoeffekt över hela världen då så gott som alla länder är involverade i USA 

finanssystem på ett eller annat sätt. Sverige har självklart blivit drabbat och till en större grad 

än många andra länder då vår exponering mot känsliga länder har varit stor samtidigt som vi 

har en verkstadsindustri stor som är känslig för konjunktursvängningar.  

För att komma ur kriser av den här typen har riksbanker runt om världen använt sig av statliga 

stöd till banker och företag som behövt det. Det är specifikt banker och låneinstitut som tagit 

del av dessa stöd för att kunna upprätthålla verksamheten. Men först använder sig 

riksbankerna av makten att sänka eller höja räntan, i Sverige under fastighetskrisen höjde 

Riksbanken räntan till 500 % för att på så sätt förhindra utflödet av valuta ur landet.
7
 Just då 

fick de den effekt som efterfrågades, men i situationen som nu uppenbarade sig var lösningen 

inte lika lätt. Problemet var till stor del att ingen visste hur många som var drabbade och hur 

djupt det gick. Den svenska Riksbanken fortsatte höja räntan när krisen i USA kommit upp till 

ytan, Sverige ansågs fortfarande vara inne i en högkonjunktur och behövde därför kylas av 

genom höjd ränta. Ingen visste då var att många av de svenska storföretagen kände av 

vindarna från väst och redan hade börjat märka vikande efterfrågan på deras produkter. Detta 

drabbade fler och fler samtidigt som riksbanken låg kvar med en oförändrad ränta vilket 

gjorde det svårt för företagen att kunna betala av sina lån då de inte hade lika mycket order.
8
  

Kreditgivare såsom finansieringsbolag, affärsbanker, hypoteksinstitut, försäkringsolag och så 

vidare bygger stora delar av sin verksamhet på utlåning till företag. Konkurrensen om 

kunderna är stor. Gamla kunder prioriteras framför nya och framför allt är det kunder med 

omfattande bankkonton som prioriteras. Allt hänger ihop med faktumet att kreditgivarna, som 

alla andra vinstdrivande företag, strävar efter att maximera sin egen lönsamhet.
9
 Fokus i 

denna studie, vad gäller kreditgivare, kommer att ligga på banker.    

 

1.2 Problemformulering 

Detta leder oss till frågor hur det ser ut i det lokala näringslivet. Det pratas i media om att 

bankerna har brist på kapital och att pengar gått förlorade. Västerbotten har blivit drabbat av 

en stor del varsel och Volvo som är en av de största arbetsgivarna i länet har varslat tusentals. 

Allt eftersom tiden går är det sannolikt att även de mindre företagen kommer att få större 

problem med begränsad tillgång till krediter. Vi vill nu veta hur bankerna har förändrat sina 

rutiner i samband med krisen, använder de sig av andra kriterier för att bedöma låntagarens 

återbetalningsmöjligheter och har utlåningen minskat eller ökat? Detta ger oss följande 

frågeställning: 

Hur har storbankernas utlåning till företag i Västerbotten förändrats i samband med att 

finanskrisen har blivit en realitet? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur kriterierna för kreditgivning till företag förändrats och hur 

de kommer ge utslag på en region som inte är den slagkraftigaste i ett större geografiskt 

perspektiv.  

                                                           
7
 Fregert, K & Jonung, J. (2005) s.433 

8
 ”Misstaget som höjde räntan” Dagens Industri, Publicerad 2008-09-09. Hämtad 2009-04-07 

9
 Broomé, Elmér, Nylén B. (1998) Kreditgivning till företag, Lund; Studentlitteratur, s.8 
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1.4 Begreppsförklaringar och förkortningar   

CDO, Collateralized debt obligation – Bostadslån inbakade med andra lån till en obligation  

CDS, Credit default swaps. Försäkring mot finansiella instrument som CDO  

Default risk, risk för betalningsinställelse 

Default probability, sannolikheten för att betalningsinställelse kan inträffa 

Interbankränta, räntan som bankerna använder när de lånar av varandra. Även känd som  

STIBOR, Stockholm Interbank Offered Rate 

MBO, företagsledaren/ledarna köper upp företaget 

Moral hazard, moralisk risk. Används då en part efter ingånget avtal ändrar sitt beteende 

Subprimelån, utlåning till mindre kreditvärdiga kunder 
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2. Teoretisk metod  

I detta kapitel kommer vi presentera oss själva, vår bakgrund och vår kunskap inom ämnet för 

att läsaren ska få en bild av vem som genomfört studien. Vi kommer även att presentera vårt 

tillvägagångssätt och hur vi valt teorier i ämnet. 

 

2.1 Ämnesval 

Bankerna runt om i världen är på många sätt inblandade i finanskrisen. Dels som aktörer i 

hjulet som rullade igång dagens kreditkris, dels som slagpåse i den mediala rapporteringen 

angående den fortsatta utvecklingen, men bankerna är även det viktigaste skyddsnätet för 

speciellt de mindre företagen. De stora företagen varslar enorma mängder med anställda, men 

i skymundan ligger småföretagen, som trots allt utgör kring 95 % av landets alla företag.
10

 Det 

är småföretagen som drabbas hårdast av bankernas monetära brist i och med att bankerna är 

småföretagens absolut största kapitalkälla. Vi ser bankernas kredithantering mot småföretagen 

som en väldigt aktuell fråga och ett klart intressant ämne för en studie. 

 

2.2 Förförståelse   

Förförståelse är de föreställningarna som visar hur forskarna ser och upplever verkligheten. 

Vår förförståelse är något som följer med oss överallt, det registrerar nya upplevelser och 

intryck samtidigt som de använder gamla erfarenheter vid reflektionen över vad som sker. 

Förförståelsen är forskarnas ”objektiva” syn och det ”subjektiva” är fördomarna som grundats 

genom det sociala liv vi levt.
11

 För att upplysa läsarna om forskarna till denna ansats 

förförståelse väljer vi att nedanför i korthet beskriva vår bakgrund.  

 

Björn Karlström är född 1985 i Kalmar, men har växt upp i Norrköping. Sina högre studier 

började han vid Linköpings Universitet där han läste pedagogik. Efter en termin där valde han 

att flytta till Umeå för att studera ekonomi vid handelshögskolan på Umeå Universitet. 

Finansiering har alltid varit ett stort intresse för Björn och han har i flera år noggrant följt med 

i den vardagliga ekonomin som påverkar oss alla. 

 

Andreas Eriksson är född 1980 i Norsjö, Västerbottens inland. Efter samhällsekonomiska 

gymnasiestudier fick han ett semestervikariat på Handelsbanken och därmed även blodad tand 

för fortsatta studier. Han flyttade till Umeå och deltog i ett EU-projekt där målet var att öka 

attraktionskraften hos handlarna i Umeå centrum. Kort därefter började han på 

Civilekonomprogrammet. 

 

Andreas jobb på Handelsbanken innebar till större del enkla kassaärenden och har inte gett 

honom någon djupare kunskap i ämnet. Både Björn och Andreas har läst Företagsekonomi B 

där bland annat en finansieringskurs på 7,5etcs-crediter ingår. Detta innebär att vi har viss 

kunskap inom ämnet. Björn har ett intresse för aktier och har bland annat vunnit en nationell 

tävling anordnad av Unga Aktiesparare vilket givit honom ett intresse för att fortsätta sina 

studier inom ämnet företagsekonomi och finansiering.  

 

                                                           
10

 Landström H. (2003) Småföretaget och kapitalet, Kristianstad; SNS, första upplagan, s.115 
11

 Magne, I et al. (2007) ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 

Studentlitteratur, s.151 
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Andreas och Björn har lärt känna varandra under Företagsekonomikurserna på C-nivå och har 

tidigare inte läst tillsammans, de har även olika geografisk bakgrund samtidigt som 

åldersskillnaden är fem år. Detta gör att de kan komplettera varandra och minska risken för ett 

alldeles för smalt tänkande. En helt fullständig objektivitet kan uteslutas då utgången av 

studien kan påverkas av våra subjektiva värderingar. 

 

2.3 Kunskapssyn 

De två rådande kunskapssynerna, positivismen och hermeneutiken, kan i stora drag förefalla 

vara sina motsatser när det handlar om verklighetsuppfattning. Den positivistiska synen på 

samhällsvetenskapen fokuserar på att förklara beteenden och fenomen genom att tillämpa 

naturvetenskapliga metoder där det endast finns svart och vitt och rätt och fel. Det gör att 

endast det som finns på riktigt är det som kan förklaras och används som källa, en tydlig 

förklaring förespråkas.
12

 Hermeneutiken som är den andra kunskapssynen är hämtad från 

teologin där ståndpunkterna bygger på tolkning av fenomen och den sociala aktörens 

beteenden.
13

 

Forskarna har i grund och botten ett hermeneutiskt tänkande och kommer utifrån deras egen 

erfarenhet, samt den information som genom studien tillskaffas, att analysera situationen och 

försöka finna den underliggande meningen i respondenternas svar. Givet vår förförståelse 

inom ämnet utgår vi från en viss referensram som kanske skulle sett annorlunda ut om vår 

förförståelse varit också varit annorlunda.  

 

I och med denna studie där vi som forskare ämnar undersöka storbankerna och deras kriterier 

att bevilja krediter till lokala företag tänker vi använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv 

eftersom att vi skall tolka informationen som ges av de tänkta intervjukällorna.
14

 Vårt 

tillvägagångssätt för att få information kommer att ske genom kvalitativa intervjuer med 

kreditansvariga på storbankerna. Genom att tillskansa oss empiri på det sättet faller det sig 

som nämnt naturligt att använda oss av hermeneutiskt kunskapssyn.
15

 

 

2.4 Angreppssätt 

Vår tanke är inte att i siffror visa hur kreditgivningen förändrats utan vi vill se vad som 

föranlett den eventuella förändringen, vi vill förstå sammanhanget kring förändringen. Träffas 

författare och respondenter ”face-to-face” så skapar det en öppenhet vilket borgar för bättre 

svar. Genom att kroppsspråk och så vidare kommer in i bilden kan det förhoppningsvis kan ge 

bättre svar
16

. Vi hoppas skapa en ”Jag-du-relation” med respondenten och oss vilket gör att 

intervjuerna kan avslöja mycket mer än bara svar på förhand nedskrivna frågorna.
17

 

 

De senare presenterade teorierna skall samspela med den insamlade empirin i ett senare skede 

under uppsatsen vilket skall skapa förståelse och mynna ut i en analys och slutsats. De två 

vanligaste angreppssätten är induktiv metod som brukar kallas ”upptäckarens väg” och 

deduktiv metod vilket även kallas ”bevisandets väg”.
18

 Det naturliga för en kvalitativ 
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undersökning vore att välja ett induktivt angreppssätt vilket kopplar samman teorin med 

empirin
19

. För att följa det induktiva angreppssättet fullt ut skulle det krävas en mer 

omfattande studie än vad tiden tillåter. Vi väljer att anamma ”den gyllene medelvägen”,
20

 

även känd som den abduktiva vägen. Inom den abduktiva angreppssynen begränsar 

författarna sig inte till endast vara induktiv eller deduktiv utan går en medelväg, detta leder till 

att studien inte blir lika låst och kan utvecklas till det bästa resultatet. För att förtydliga så 

behöver inte alla delarna avslutas innan en annan påbörjas. Ett växlande mellan uppsatsens 

olika delar kan ske för inte missa viktiga aspekter som kan framkomma under processen.
21

 

 

2.5 Val av metod 

Eftersom vi kommer att studera bankernas tillvägagångssätt för kreditgivning under en 

finanskris anser vi att en kvalitativ studie passar vår studie bäst. Detta på grund av att det i 

dagsläget finns fyra riktigt stora kreditgivningsaktörer på marknaden. Genom att göra 

djupgående intervjuer med kreditansvariga på bankerna hoppas vi kunna få det bästa resultatet 

för att bygga vidare vår studie på. På grund av deras position är de alla välinformerade inom 

vår studie och kan ge svar vilka lägger goda grunder för senare analys och slutsats.  

 

2.6 Perspektiv 

Vår utgångspunkt ligger egentligen hos företagen. Problemformulering riktar sig från 

företagen, mot bankerna, i syfte att undersöka hur företagens möjlighet till krediter ser ut. För 

att tydliggöra hur vi ser på saken vill vi påstå att vi ställer oss på kapitalkällans sida för att 

närmare se situationen. Vi kommer därför att studera kreditgivningen till företag inom 

Västerbotten från bankernas perspektiv.  

 

2.7 Arbetsgång 

För att genomföra en kvalitativ studie krävs det att arbetsgången följer ett tydligt mönster då 

det annars ges många möjligheter att hamna utanför det givna spåret. För att i denna studie 

hålla oss inom de bestämda ramarna har vi bestämt att en specifik arbetsgång skall följas för 

att underlätta arbetet genom processen som slutligen mynnar ut i vår kandidatuppsats.  Ur 

Bryman & Bell(2005) har vi tagit en modell
22

 som beskriver de viktigaste stegen i en 

kvalitativ studie och anpassat den efter hur vi skall utföra studien.   

 

                                                           
19

 Magne, I et al. (2007), s.51 
20
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Lund, Studentlitteratur, s.55 
21
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Figur 1.1 Bryman, A., Bell, E., (2005), “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, 

s.300 
23

  

 

1. Vi valde ett ämne efter två premisser, nämligen aktualitet samt personligt intresse. 

Kreditkrisen är ett faktum och har det senaste året nämnts dagligen i media från olika 

perspektiv vilket samtidigt gör ämnet tacksamt att skriva om samtidigt som det intresserar oss 

då vi är ekonomistudenter. Att skriva om något som är aktuellt betyder även att det inte 

skrivits så mycket i just det ämnet med det perspektivet vi har valt, vilket kan leda till att vi 

det slutliga resultatet av studien blir extra intressant samtidigt som det är svårt att hitta 

relevant litteratur och artiklar då ämnet är så färskt. 

2. För att bygga en uppsats krävs en relevant teori att bygga vidare sin undersökning på. 

Genom att söka teorier i böcker, vetenskapliga artiklar och på Internet har vi kunnat bygga en 

grund att gå vidare ifrån och utveckla vårt frågeformulär till respondenterna.  

3. Datainsamlingen sker genom djupgående intervjuer med fyra respondenter. 

Respondenterna kontaktades via telefon varpå intervjutid bestämdes och genomfördes ”face 

to face”.  

4. Vi analyserar vårt empiriska resultat från de djupgående intervjuerna och härleder det till 

vår tidigare insamlade teori.  

5. Det sista steget i uppsatsen blir att granska resultatet av studien och presentera den slutsats 

vi anser oss ha kommit fram till.  
 

2.8 Val av källor  

I startskedet valde vi att använda Internet för att förkovra oss i ämnet, Riksbankens 

(http://www.riksbanken.se) och storbankernas hemsidor blev de första att besöka för att finna 

information till ämnet, detta har även lett oss in på att besöka Nationalencyklopedin 

(http://www.ne.se) och Aktiespararnas (http://www.aktiesparna.se) webbplatser. Detta gav oss 

en bra start för att sedan gå vidare mot litteraturen. Vi har i huvudsak utgått från litteratur som 

                                                           
23
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behandlat kreditgivning (Kredithandboken – En praktisk vägledning i kreditarbetet
24

) och 

bankernas riskhantering vid kreditgivningen (Riskbedömning – bankmäns bedömning av 

nyföretagares personliga egenskaper
25

 och Risk Management in Banking
26

, Kreditgivning till 

företag
27

, Småföretaget och kapitalet – Svensk forskning kring små företags finansiering
28

 ). 

Den litteraturen har vi funnit genom Universitets Bibliotekets söktjänst ALBUM och artikel 

söktjänsterna Emerald och Ebesco Host där vi använt specifika sökord. Sökorden ”Credit 

Risk” gav 18587 träffar, ”Banking Risks” gav 21721 träffar, ”Risk Management” gav 101281 

träffar. Antalet träffar är enormt men vi har valt efter sökmotorns relevans, det vill säga i 

första hand letat bland de 30 första träffarna efter lämpliga källor. På grund av att vi aldrig 

tidigare använt dessa tjänster i större utsträckning har vi upplevt problem med att hitta 

relevanta källor som varit direkt applicerbara på studien och dess teoretiska referensram. 

 

Men från den litteraturen och artiklar vi funnit, har vi valt teorier vi ansett vara applicerbara 

på vårt problem och syfte för att kunna arbeta vidare med. Vi även utgått från litteratur som 

införskaffats under vår utbildning inom företagsvärdering (Företagsvärdering med 

fundamental analys
29

) och företagets finanser (Företagets finansiella affärer, Cash 

Management för företag
30

) vilket har givit teoretiskt bredd. 

Då kreditmarknaden är en hårt reglerad marknad har vi även valt att använda Sveriges Lagar 

2009 som källa då den ger svart på vitt vad som gäller för kreditmarknaden.  

 

 

2.9 Källkritik  

I de tider som råder nu, när stora delar av världens finansväsende befinner sig en den djupaste 

krisen sen 1930-tal så påverkar det givetvis källornas relevans, det skapas nya förhållanden 

hela tiden under en kris vilket och det tar tid innan källor som reflekterar över dessa kommer 

ut och kan användas. Detta har gjort att vi har sökt källor som åtminstone reflekterat över 

fastighetskrisen under början av 1990-talet och framåt, om inte ordagrant men väl implicit när 

det har gällt svenska källor. Givetvis är det svårt att endast söka källor efter dess ålder då det 

skrivits mycket matnyttigt tidigare. Thurén (2005) nämner att tendensfrihet skall finnas, det 

vill säga att misstankar mot att källan ger en felaktig eller falsk bild av verkligheten på grund 

av ekonomiska, personliga, politiska eller andra intressen.
31

 Genom att använda sig av i 

huvudsak litteratur som vi funnit i Universitets Biblioteket så anser vi att det borgar för en 

kvalitetsstämpel på litteraturen. I många av våra fall är författaren/författarna anställda av 

Umeå Universitet eller andra universitet och de är väl informerade om premisserna som gäller 

för att skriva en så objektivt som möjligt utan ta ställning för eller emot.  

Ett annat kriterium Thurén nämner är oberoende, att vår källa egentligen har tagit 

informationen från en annan källa i sin tur. Detta kan skapa en långa länkar mellan författare 

som refererar till varandra, något som är vanligt inom allt vetenskapligt som skrivs. Vi som 
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författat denna uppsats anser dock att i fall där vår källa inte upplevts som tvivelaktig att det 

förpliktigat oss att uppsöka dennes källor för att verifiera oberoendet. 

I dessa tider där så gott som all information går att nå via Internet är det viktigt att visa på en 

tredje av Thuréns kriterier, nämligen äktheten. Det innebär att källan skall vara det den är och 

inget annat,
32

 vi har genom att minimera Internet källor skyddat oss i den utsträckningen vi 

kan göra. Eftersom källkritiken är obefintlig på stora delar av Internet har vi valt att göra så. 

 

                                                           
32
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3. Teori  

I detta kapitel presenteras teorierna vi valt att utgå ifrån för att genomföra studien. Detta 

kapitel är tänkt att ge läsaren en större förståelse för ämnet och  som ligga till grund för 

intervjuguiden som vi utvecklat vid den empiriska insamlingen. 

3.1 Kreditansökan och överblick av kreditgivarens arbetssätt 

Kreditvärdighetsbedömningarna har allt sen 1930-talets finanskris underlättats. Nya 

bokföringslagar har stiftats och nyckeltalsberäkningarna har gjort att det blivit lättare att skapa 

en bild av företagets stabilitet och lönsamhet.
33

 

Figuren nedan (Fig. 3.1) visar en enkel översikt över vilka förhandlingsargument 

kreditgivaren använder sig av när ett företag ansöker om ett lån. Kreditgivningsprocessen 

innehåller i praktiken alla dessa delar i figuren. I vissa undantagsfall kommer dock delar av 

processen att ägnas mindre vikt. Exempel på dessa fall är när banken sedan tidigare känner till 

företaget, eller om kreditens omfattning är relativt liten.
34

 För att döma en propå från ett 

företag krävs, förutom en analys av företaget och dess investering, även en samlad analys av 

kreditens risker och lönsamhet. Dessa delar kommer löpande att presenteras och utvecklas i 

detta kapitel.   

 

Fig. 3.1 Broomé, P et al. (1998), Kreditgivning till företag, Lund; Studentlitteratur, s.51 
35

 

                                                           
33
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3.2 Upptäckt av kapitalbehov och kreditbehov 

För att en kreditgivning ska bli aktuell krävs det ett behov av kapital. För att exempelvis 

kunna starta och driva ett företag behövs en grundplåt att bygga verksamheten på. Denna 

grundplåt består ofta av krediter som ges av en kreditgivare, i de allra flesta fall en bank.
36

 

Företaget ansöker om lån hos banken där de deras kreditvärdighet utvärderas och de ges 

möjlighet till att låna alternativt att de blir nekade.  Hur detta behov av krediter uppkommer 

brukar följa en tydlig kedja enligt illustrationen nedan. Kapitalbehovet för exempelvis en 

investering leder till kreditbehov så till vida att investeringen kan självfinansieras. 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Broomé, P et al. (1998), Kreditgivning till företag, Lund; Studentlitteratur, s.13
37

 

 

När företaget sett sitt kreditbehov vänder de sig till banken för att få sina möjligheter 

utvärderade. Kreditgivare har inte alltid tillgång till så mycket mer än årsredovisningar och 

budgetar företaget har upprättat, det är via den data, som även kallas kreditpropå, som 

analyser av kapital- och kreditbehov tydliggörs för både banken och företagaren.
38

 

 

För vår studie blir det intressant att se hur applicerbar modeller av den här typen är i 

Västerbotten.  
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3.3 Företagsanalys 

I fall där företagen är nystartade eller om banken inte tidigare haft någon relation till kunden, 

är företagsanalysen som helhet det klart viktigaste att beakta vid beslut om kreditgivning.  

 

Nyckeltal är kanske den mest använda metoden för att ta reda på företagets ekonomiska 

ställning i förhållande till andra företag inom samma bransch då det finns branschsnitt att 

jämföra mot. Det går även lätt att göra historiska analyser med hjälp av nyckeltalen då de är 

enkla att jämföra år för år och se utvecklingen i företagen.
39

 Detta ger nyttig information för 

kreditgivarna och hjälp att kunna värdera chanserna att få tillbaka sitt utlånande kapital, det 

minskar risken helt enkelt. Det finns väldigt många nyckeltal, men de vanligaste delas in i fem 

kategorier vilka är: 

 

- Lönsamhet 

- Kapitalomlopp 

- Likviditet 

- Konsolidering 

- Anläggningsstruktur 

 

Några exempel på vanliga nyckeltal för kreditgivare att titta på är följande: 

Avkastning på eget kapital är ett av de vanligaste nyckeltalen och visar hur stor företagets 

lönsamhet är i procent i förhållande till det egna kapitalet. Detta nyckeltal är tacksamt att 

jämföra med branschindex, skulle företagets avkastning skilja sig från andra företag inom 

samma bransch kan det betyda att deras skuldsättningsgrad är hög. Det vill säga att de är 

känsliga för en höjd ränta och då företaget kan vara en kreditrisk.
40

 

Räntetäckningsgraden förtydligar vilka möjligheter företaget har att betala sina 

räntekostnader till kreditgivarna. Är detta värde över 1,0 ggr gör företaget ett break even 

resultat efter finansiella kostnader. Är värdet under 1,0 ggr innebär det att företagets resultat 

är negativt efter finansiella poster. Ligger ränteteckningsgraden under 1,0 och soliditeten är 

låg betyder det att företaget är i fara och kan få stora möjligheter att klara kommande 

betalningar.
41

  

Kassalikviditeten anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Vid en kassalikviditet på 

100 % eller däröver kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättningarna 

att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt.  Vid användning av kassalikviditet som 

nyckeltal kräver det kännedom om omsättningstillgångarna och de kortfristiga skuldernas 

karaktär för att kunna användas på ett optimalt sätt.
42

 

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kunnat finansieras med eget 

kapital. Soliditeten är ett gott mått på hur länge företaget kan klara förluster och överleva i ett 

längre perspektiv, det visar dess stabilitet.
43

  Den generella tumregeln brukar säga att ett 
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företag som har en soliditet lägre än 25 % blir känsligt för större oväntade förluster och 

långsiktiga lån bör därför inte godkännas. Riktmärket bör vara 30-40%.
44

  

 

3.4 Företagsvärdering 

Företagsvärdering är ett känt fenomen som funnits så länge det funnits företag. De vanligaste 

orsakerna till att värdera ett företag är enligt Nilsson et al.(2002) följande: 

 

- Planerat samgående mellan företag 

- Kapitalplacering 

- Utvärdering/analys av företags strategi 

- Börsintroduktion 

- Management buy out, MBO 

- Förmögenhetstaxering, arv eller gåva 

- Kreditgivning 

 

I vårt fall där kreditgivningen är som mest intressant så är det kreditgivaren som måste kunna 

beräkna företagets värde och därigenom kunna bedöma lånets risk vid ett beslut om krediter 

skall ges till företaget.
45

  

 

Viktiga att skilja på inom företagsvärdering är att aktievärdering, som ofta går under samma 

paraply, inte är samma sak som företagsvärdering. Vad som skiljer dessa åt är att 

aktievärdering inte beaktar företagets skulder. En annan viktigt skillnad är att aktievärdering 

endast beräknas på aktierna styckvis, vid köp av majoritetsposter i aktiebolag och specifikt 

noterade aktiebolag kan värdena snabbt förändras på grund av misstro mot de nya ägarna eller 

vice versa.
46

 

Inom företagsvärdering finns det en uppsjö av metoder för att värdera företag. I vår teori har 

vi fokuserat på substansvärdemetoden då vi anser att den är en av de största och mest frekvent 

använda metoderna för att värdera företag i dagsläget. Grunderna i substansvärdemetoden är 

att värdet på företagets tillgångar beräknas och subtraheras sedan med alla skulder, vilket ger 

substansvärdet. Även känt som företagets egna kapital.
47

 Nilsson et al.(2002) definierar 

substansvärdet på följande sätt: 

”Substansvärdet är detsamma som värdet på investerat eget kapital i företaget, dvs. det 

sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångat efter avdrag för marknadsvärdet på 

företagets skulder”
48

 

Metoden lämpar sig bäst för värdering av förvaltningsbolag där värdena finns tydligt i 

bolagets tillgångar och inte är knutna till svårvärderade tillgångar så som goodwill.
49
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För att få så tillförlitliga värden som möjligt användes den officiella balansräkningen vid 

substansvärdesberäkningar. Genom att alla analytiker använder samma metod för beräkningar 

ökar tillförlitligheten i analyserna. Men som alltid finns det nackdelar med beräkningsmetoder 

och så även med substansvärdemetoden. De tydligaste nackdelarna vid en värdering är att 

tillgångarna värderas enskilt och på så sätt uppmärksammas inte mervärdet som kan uppstå 

när tillgångar matchas med varandra vilket i större företag kan ge höga övervärden. Det bör 

även beaktas att substansvärderingsmetoden endast speglar värderingstidpunkten utan att säga 

något om framtidens möjligheter.
50

  

Av den sistnämnda anledningen kan spekuleras kring hur en extrem finanskris som denna 

skulle underminera denna beräkningsmetod. Även om en kris är väntad, och kanske invägd 

som en lös faktor vid sidan om beräkningen, så lämnar metoden mycket att önska. 

 

3.5 Bankernas grundanalys av kreditansökningar  

Innan bankerna godkänner kreditförfrågningar tas flera faktorer i beaktning. De ställer sig 

frågande till vilken typ av företag som vill ha krediten, vilken bransch de är verksamma inom, 

vilken produkt de levererar, hur marknaden ser ut på det geografiska området, vilken 

konkurrens som råder, hur väl genomförda affärsplanerna och marknadsplanerna är och så 

vidare.
51

  

Små ägarledda företag samt medelstora växande företag utgör 95 % av alla företag i Sverige. 

Utlåning till dessa företag är de mest lönsamma affärerna för bankerna.
52

  Inte bara för att det 

finns många sådana företag, utan även för att bankerna får chansen att knyta till sig dessa 

kunder, skapa en bra relation och få chansen till ytterligare kreditgivning i framtiden. 

Landström (2003) skriver, att små växande företag har särskilt viktiga faktorer att beakta när 

det gäller kreditprocessen.  

 

a) Företagsledaren har en nyckelroll i företaget. 

b) Hög flexibilitet i sin anpassning till omgivning 

c) Asymmetri beträffande information mellan kreditparterna  

 

I ett litet företag har företagsledaren större inblick i hela företaget och kan fatta betydande och 

avgöra beslut på egen hand.
53

  

När det gäller att anpassa sig till sin omgivning har små företag en styrka i sin litenhet och 

flexibilitet. Det finns dock två sidor av myntet. Snabb anpassning är förvisso en styrka i ett 

företag, men för banken föreligger risker då en anpassning inte alltid lyckas. Företaget kan 

missbedöma anpassningens art och magnitud i den grad att lönsamheten faktiskt kan 

försämras. Detta leder till en potentiell kreditförlust hos kreditgivaren. Flexibiliteten innebär 
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att företagsledaren har mer information om sitt agerande än banken och denna information 

kan undanhållas.
54

 

Problemet med asymmetrin mellan kreditsökaren (när det gäller små företag) och 

kreditgivaren kan enkelt förklaras genom företagsledarens nyckelroll. Eftersom ledaren har 

stor inblick och kunskap om det mesta i företaget kan denne medvetet undanhålla viktig 

information angående pågående och framtida planer som egentligen borde påverka 

kreditgivarens beslut angående krediten. Kreditens avtalsenliga ändamål kan vara 

vilseledande och nyttjas till mer oaktsamma investeringar. Denna så kallade ”moral hazard”
55

 

tillhör inte vanligheterna, men kreditgivare bör ta detta i beaktning. Banken anses dock vara 

specialister på att reducera den asymmetriska informationen.
56

 

En vetenskaplig studie gjord i Kina visar att de statligt ägda bankerna utvärderar låntagare 

baserat på såväl standardkriterier som inofficiella kriterier.
57

 Dessa inofficiella kriterier 

behandlar inte nödvändigtvis företagets finansiella information, utan det är rationellt 

underbyggda kriterier som grundar sig i det faktum att företaget är litet och att 

kreditsituationen i landet är mindre. Det bör givetvis nämnas att Kinas ekonomi skiljer sig 

markant från Sveriges ekonomi och att själva grunden är ofantligt mycket starkare i ett land 

som Sverige. Men det relevanta i frågan är att en liknande situation bör kunna appliceras även 

på andra platser, till en viss nivå, när bankerna får ont om kapital. 

Kontentan av det hela blir att småföreatgare, i en kreditkris, kan få väldigt svårt att finansiera 

sin verksamhet genom bankkredit. Det går föreställa sig att samma situation, oavsett 

geografiskt område, kan råda under en rejäl finanskris. Om efterfrågan minskar rejält på kort 

tid och ser ut att hållas nere en betydligt en längre tid så uppenbarar sig en kärv 

kreditsituation. 

 

3.6 Kreditrisker 

Till att börja med bör hela det kreditansökande företagets risk beaktas. Den risken kan 

definieras genom hävstångsformeln: Re = Rt + (Rt – Rs) x S/E. Re visar på räntabiliteten på 

eget kapital i procent, Rt är avkastningen på totalt kapital, Rs är genomsnittlig  skuldränta i 

procent och S/E är skuldsättningsgraden i definition som skuldernas storlek i förhållande till 

eget kapital. Hävstångsformeln används för att synliggöra effekter på lönsamheten av olika 

typer av finanseringsalternativ. En hög skuldsättningsgrad kan ge en hög avkastning, men 

samtidigt kan höga räntor på lånen drabba låntagare med motsatt effekt och göra honom 

insolvent.
58

  

En av de allra största riskerna inom bankväsendet är kreditrisken, vilken kan definieras som 

risken för att låntagare misslyckas i sina åtaganden gentemot banken. Likaså innebär en 

låntagares försämrade kreditvärdighet en risk.
59

 Den huvudsakliga anledningen till varför det 
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är så viktigt med en bra hantering av kreditrisk är att bankerna, med deras ofta begränsade 

egna kapital, kan ha svårt att “svälja” möjliga kreditförluster. 

“I brett ordalag kommer bankens kapacitet att absorbera utlåningsförluster i första hand från 

förtjänstfulla utlåningar, och i andra hand från bankens kapital”
60

  

Då vi kan konstatera att banker jobbar med litet eget kapital är det alldeles uppenbart att 

kreditrisken måste vara den primära bedömningen i såväl goda som dåliga tider.  

Det finns tre underliggande risker som ligger till grund för bankernas bedömning av 

kreditriskerna och dessa kan vi se i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.41
 Bessis J, (1998) Risk Management in Banking, Chichester; John Wiley & Sons, s.82 

61
 

 

1. Default risk  

Risken att exempelvis en låntagare inte kan betala enligt överenskommelse benämns som 

Default risk. Risksannolikheten, Default probability, beräknas utifrån marknadssituation, 

konkurrens, storleken på företaget, ledningskompetens, aktieägare och så vidare. Väldigt ofta 

använder sig bankerna av deras egen historik,
62

 tidigare förväntad risk ställs mot den faktiska 

utvecklingen. Förutom sin egen historik används information från värderingsföretag och 

myndigheter, men även djupare information från branschrelaterade företag.   När det gäller 

värderingsföretagen som källa kan vi dock tänka oss att de generellt sitter på statistik från 

större företag. 

Värderingsföretagen utgår från samlad statistik efter en sexgradig skala där de tre första 

grupperna i skalan anses vara lågrisk-grupper. Dessa ligger nära noll procent i uteblivna 

återbetalningar. De sista tre grupperna varierar från 0.2% till 8 % och där används en 

exponentiell skala.
63

 

2. Exposure risk 

När låneavtalen sluts sätts en betalningsplan upp. Allt eftersom denna följs blir risken relativt 

överskådlig och lätt att beräkna.
64

 I avtalsfall där kunder däremot själv väljer hur amorteringar 

ska styras beroende på behov och betalningsförmåga ses en något större risk och framtida 

ovisshet.  
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3. Recovery risk 

En viktig faktor när det gäller riskmätning är huruvida säkerheter kan lämnas. Det kan vara 

svårt att förutsäga sannolikheten att låntagaren kommer att kunna återhämta sig och fullfölja 

betalningsplaner. Säkerheter i form av byggnader mark som exempel, som kan lämnas till 

banken, vilket minimerar bankens förlustrisk. Pantsättningen kan delas upp i två kategorier; 

(1.) Pantsättning av säkerheten och (2.) Bedömning av säkerhetens värde. Den första 

kategorin avgör hur banken skulle kunna tillgodogöra sig säkerheten och den andra kategorin 

är helt enkelt ett värdebestämmande.
65

  Säkerheter för krediter kan dock vara en bristvara, 

speciellt för snabbt expanderande företag.
66

 Ytterligare en säkerhet som låntagaren i den 

fallen kan lämna är en s.k. Third party guarantee.
67

 Kreditrisken lämnas då över från 

låntagaren till en tredje borgande part. Bankens risk minimeras på så sätt ytterligare. Denna 

riskbedömning beror mycket på hur stor grad av betalningsproblem låntagaren har och varför 

problemen föreligger. Omförhandlingar av eventuell betalningsplan kan i många fall lösa 

problemen.  

3.6.1 Nivåer av kreditrisk 

Inom bank management finns det, från ett finansiellt perspektiv förutom kreditrisk, även 

likviditetsrisk, ränterisk och kapitalrisk.
68

   

När en skala för dessa risker har definierats (till exempel: 1 för lägsta risk och 10 för högsta) 

vägs ett antal faktorer inom kreditkriterierna in:
69

 

 Kundens finansiella ställning 

- Vinst och vinstmöjligheter 

- Likviditet 

- Skuldtäckning 

- Kassaflöde osv. 

 

 Säkerhetstäckning och typ av säkerhet 

- Belåningsvärde av fastighet osv. 

- Kontroll av säkerhet 

- Säkerhetens marknadsmöjlighet osv. 

 

 Påverkansfaktorer 

- Efterfrågan på kundens produkt 

- Kundens konkurrenssituation 

- Hinder för utveckling 
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- Verkan av ekonomisk nedgång 

 

 Kontrollfaktorer och ledning 

- Företagets ålder 

- Ledningens erfarenhet 

- Ledningens kvalifikationer 

- Ledningens integritet 

- Ledningens utvecklingsplan 

- Ledningens informationssytem 

 Lånevillkor och support 

- Regelbundna finansiella rapporter 

- Kontoövervakning 

- Styrningsavtal 

 

Efter att en skala är definierad och faktorer identifierade vägs dessa in i ett scoring-system. 

Vilken typ av score de olika faktorerna får beror på hur viktiga de anses vara i specifika fall 

och miljöer. Något som är väldigt viktigt i detta skede är att ovan nämnda faktorer och 

kriterier är väl preciserade, väl balanserade mellan objektiv och subjektiv bedömning och att 

användandet av faktorerna är baserat på en lämplig mix av affärssituationer. Att ha en 

välutbildad personalstab är såklart även viktigt för att scoringen ska kunna bli rättvisande som 

möjligt.
70

 

Om totala max-poängen i en score ligger på 100 är den sannolikt uppdelad på så sätt att 

säkerhetsfaktorer exempelvis kan ge max 30 poäng, finansiella faktorer ger max 40 poäng och 

övriga faktorer de resterande 30 poängen.
71

 

För att sedan applicera poängen på den sedan tidigare definierade riskskalan, 1-10, krävs 

noggrann planering. räknar man 91-100 poäng som 1 på riskskalan, 81-90 poäng blir en 2a på 

riskskalan och så vidare.  

3.7 Lokala skillnader i kreditbedömningar 
Lokala kontexter inom bankväsendet visar att metoder för att hantera 

kreditbedömningsprocesser skiljer sig mellan större och mindre städer. Medan bankkontoren i 

de större städerna blir uppsökta av kunderna råder det motsatta förhållandet i mindre städer 

och orter. Centraliseringen av bankerna har styrt finansieringen från kyrktornsprincipen till 

mallstyrning och datorisering.
72

 Kyrktornsprincipen är ett gammalt begrepp som innebär att 

banken ska kunna se sitt utlånade kapital från kyrktornet. Omfördelning av krediter som 

skapas genom mallstyrningen drabbar ofta mindre regioner då storstäder prioriteras. De 
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mindre företagen påverkas av detta på grund av att bankerna är den största kapitalkällan för 

dem.
73

 

I tidigare studier synliggörs skillnaderna genom att påvisa att de mindre bankkontoren ofta 

använder sig av lokala nätverk och informationskällor, för att bygga kontakter och kunna 

samla information. Detta samtidigt som de större bankerna i de större städerna i det stora hela 

använder sig av datoriserad mallstyrning, som inte täcker de lokala informationskällorna för 

företag på mindre orter.
74

 Faktum är att emellertid att det existerar branschövergripande 

sociala nätverk även i de större städerna, men att dessa tenderar att gömma sig som en 

affärshemlighet.
75 

Huvudkontoren här i Umeå har ett ganska vitt täckningsområde, men samtidigt finns det en 

hel del lokala kontor i omnejden så de lokala kontexterna bör inte spela ut någon större roll. 

3.8 Den enskilde kreditbedömaren och bedömningen av kreditsökarens 
egenskaper  

Den mänskliga faktorn vid en kreditbedömning har länge varit underskattad, eller åtminstone 

något förbisedd. Tidigare forskning har fokuserat på hur kreditgivare genom data och diverse 

finansiella instrument skall kunna bedöma en kredittagare. Det förefaller emellertid logiskt att 

kreditbedömaren utöver den grundläggande verksamhetspresentationen även bedömer 

företagaren som person. Givetvis kan även olika kreditbedömare individuellt tolka potentiella 

kunder på helt olika sätt. Tidigare studier säger att bankmän på huvudkontor har visat sig 

fokusera på trovärdighet hos kreditsökaren, medan äldre bankmän tittar egenskaper som 

ledarskaps- och samarbetsförmåga. Bankmän som egenhändigt fattar kreditbeslut menar 

generellt sett att det viktigaste är kredittagare förmåga att hantera motgångar. De kvinnliga 

bankmännen tenderar att se viktiga egenskaper som vårdat intryck, hur utåtriktad personen 

var, att personen ville göra rätt för sig och att personen har lätt för att ta kontakt.
76

  

”Sammanfattningsvis kan sägas, att bankmännens kommentarer visar på betydelsen av 

att man bör anpassa sin bedömning av kredittagarens personliga egenskaper efter de 

krav som företagsamheten i fråga ställer. Detta medför att det är nödvändigt att 

bankmännen är väl informerade om dessa krav, vilket kan vara mycket svårt.”
77

 

Då dessa egenskaper har olika bedömningssvårighetsgrad kan det vara befogat att även titta 

på kreditbedömarens potentiella fallgropar. 

Innan beslut tas sker en matchningsprocess mellan företagaren, kreditbedömaren och 

situationen. ”Affärspassformen” visar hur företagaren förhåller sig och anpassar sig till 

affärsidén och situationen gällande faktorer som konkurrenssituation, produktdifferentiering 

och risker. Olika typer av beslutsstilar hos företagaren karaktäriserar olika typer av 

affärsverksamheter och ju bättre dessa stämmer överens, desto bättre är affärspassformen.
78

 

Även kreditbedömaren har en typ av beslutsstil i själva bedömningspassformen vilket 

påverkar utgången av kreditbedömningen.  Han eller hon kan vara flexibel på så sätt att en 

snabb kreditbedömning görs utifrån lite mängd information, men bedömningen kan lätt ändras 

och anpassas efter nya situationer vilket kan vara positivt för högriskprojekt. En beslutsam 
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kreditbedömare kan göra snabba bedömningar med tydliga och enkla regler som ska följas 

slaviskt, men med minimerad kreditrisk. Utöver dessa två stilar finns hierarkiska och 

integrativa beslutsstilar, vilka tenderar att jobba utifrån så mycket information som möjligt. 

Den hierarkiske bedömaren förespråkar högteknologi och långsiktigt tänkande medans de 

integrative bedömarna gärna jobbar i grupp och jobbar med bredare affärsidéer utifrån många 

perspektiv. 

I figuren nedan kan vi se hur den kommunikativa passformen tar plats som en avgörande 

faktor. Genom kommunikationen bygger parterna förtroende för varandra, ofta genom 

upprepade kontakter. Den kommunikativa passformen avgör hur väl kreditbedömaren och 

kreditsökanden korrelerar. Om företagaren karaktäriseras av en beslutsam stil passar det 

kanske inte så bra med en integrativ grupp bedömare osv.  

”Den goda eller dåliga ”kommunikativa passformen” kan därmed antas vara en potentiell 

fallgrop i samband med kreditbedömning”
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Landström, H (2003), ”Småföretaget och kapitalet” Kristianstad: SNS, första upplagan, s.83
80

 

3.9 Finanskrisen och teorier till uppkomst och lite fördjupande fakta 

Tidigare studier har visat att småföretagare tenderar att undvika externa kapitalkällor när 

verksamheten flyter på bra. Däremot blir de mer positiva till att låna pengar av bankerna när 

företaget går sämre. De blir helt enkelt mer riskbenägna I dåliga tider.
81

 

En finansiell kris yttrar sig allra tydligast genom bankernas stigande kreditförluster. 

Kreditförluster uppstår när låntagare inte klarar av att amortera eller till och med inte kan 

betala ränta på lånen
82

. De gånger detta blir ett faktum leder det i många fall till att bankerna 

gör en kreditförlust, men storleken på dessa förluster kan bedömas först när låntagarens 

säkerhet i form av pant, är beslagtagen av banken och värderad. Detta innebär att räntorna 

stiger och att det blir svårare för potentiella låntagare att återbetala krediterna. Som en effekt 

av detta sjunker priserna på fastigheter och tillgångar faller i värde. När marknaden börjar 
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svikta på detta sätt ökar risken för att kunderna tappar förtroende för bankerna och plockar ut 

sina inlånade pengar. Bankerna arbetar med lågt eget kapital och om marknadssituationen 

utspelar sig på detta sätt risker således bankerna att gå i konkurs.
83

 

När bankerna inte längre får tillskott i form av privat kapital leder det ofta till att staten måste 

skjuta till kapital för att banken eller kreditinstitutet ska överleva. Detta drabbade till exempel 

förra detta Nordbanken numera Nordea, i samband med fastighetskrisen 1992
84

 och har även 

hänt banker under den nuvarande krisen. 

Den i dagsläget rådande finanskrisens ursprung kan spåras till den amerikanske 

bostadsmarknaden kring millennium skiftet. En rad regeländringar under perioden öppnade 

för kreditinstituten att ge så kallade subprimelån.
85

 Detta innebär att låntagare med låg 

kreditvärdighet får låna till låg ränta, trots att låntagarna tillhör högriskobjekten som i vanliga 

fall lånar till högre ränta. I samband med detta lade den amerikanske regeringen om styrräntan 

i syfte att stimulera ekonomin som ett svar på IT-bubblans bristande. Dessa två faktorer gav 

upphov till eskalerande priser på bostadsmarknaden. Samtidigt uttrycktes en stor oro över det 

snabbt växande antalet ”onödiga” företagslån hos kommersiella banker. Vissa analytiker 

hävdar att bankerna hade fått hårdare konkurrens, vilket drev dem till att sänka låneräntorna 

för att få behålla gamla kunder. Andra hävdade att allt eftersom den ekonomiska tillväxten 

fortsatte glömdes gamla kreditförluster, och förhållningssättet till riskerna lättades.
86

 

Som ett ytterligare tillskott till ekonomins frammarsch började det säljas CDO, vilket i 

grunden utformas som en paketobligation som inkluderar olika kreditvärdighetsnivåer på 

bostadslån. Investerare drogs till värdepapperna som lovordades hos 

kreditvärderingsföretagen. Som försäkring till CDO och andra nya finansiella instrument 

växte marknaden för CDS. Dessa försäkringar skulle stå som tillgångsskydd mot 

kreditriskerna som de nya instrumenten skulle innebära. I samband med att bostadsmarknaden 

mättades och priserna börjat dala övergick subprime- kunderna till att återigen vara 

högränteobjekt. Eftersom stora delar av ekonomin i detta läge baserats på de här nya 

finansiella instrumenten föll hela systemet. Faktum var att det inte i det här läget avsatts 

tillräckliga medel för CDS för att möta raset.
87

 

Om småföretagare sägs agera mer riskbenäget i dåliga tider, hur ser det i dagsläget ut bland de 

lokala företagen i Västerbotten?  

3.10 Vad säger lagen?  

Kreditgivare i Sverige har precis som alla andra lagar att följa, och inom just kreditgivning 

finns ”Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse” där regler för kreditgivning 

beskrivs tydligt. Genom att följa lagen kan det minimera riskerna för inställda betalningar och 

även minimera förlusterna då betalningarna bli inställda, för bankerna och andra finansiella 

institutioner. I 6 kap 2§ står det som följer 
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”2 § Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de 

risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall härvid se till att det har en 

tillfredsställande intern kontroll.  

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker 

och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall det åtminstone ha metoder som gör 

det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och 

fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan 

komma att bli exponerat för. Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa 

att de är heltäckande.” 

Detta lagreferat ger en väldigt täckande bild om hur kreditinstitutionerna skall bete sig för att 

dels vara på rätt sida om lagen samtidigt som de minimerar sina egna risker och på så sätt kan 

driva ett långsiktigt företagande. I 8 kap 1§ 1st står det även 

”1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara 

om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.”
88

 

 

Ur propositionen, som lades fram till lagen som efterträdes av Lag om bank- och 

finansieringsrörelse, nämligen Bankrörelselagen, kan det läsas:  

”... när det är fråga om utlåning till företag måste banken ha en klar uppfattning om 

möjligheterna för företaget att klara räntebetalningar, amorteringar och kreditens slutliga 

återbetalning... Med hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflöden i 

rörelsen bedömds företags finansiella ställning, soliditet och likviditet samt rörelsens 

lönsamhet.”
89

 

Även om lagen är skriven som den är kan vissa paragrafer tolkas på olika sätt och vad som är 

lagöverskridande blir en fråga för en domstol, men sammanfattningsvis så finns det ett tydligt 

reglemente för bankerna med flera att hålla sig inom.
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4. Praktisk Metod 

 I detta kapitel redogör vi för val av metod för att genomföra studien, därefter hur vi utformat 

intervjuguiden och hur vi sökt respondenter och hur vi bearbetat materialet vi fått och 

slutligen vad som kan ifrågasättas under intervjuernas genomförande. 

4.1 Val av metod 

Forskare kan välja att använda sig av kvalitativ eller kvantitativ metod vid insamlingen av 

primärdata. De båda metoderna har såklart för- och nackdelar gentemot varandra.  

De mest tydliga fördelarna med den kvalitativa metoden är till exempel ”Närheten till det 

levande: insamlingen av information sker under betingelser som ligger nära den verklighet 

man vill undersöka.”, ”Man intresserar sig för sammanhang och strukturer.” och 

”Beskrivning och förståelse”
90

. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att man inte kan se 

enkla och tydliga svar i svart på vitt då det statistiska underlaget inte är lika omfattande som i 

den kvantitativa studien. Motivet till vårt metodval ligger dock snarare i ökad förståelse för 

varför och hur förhållandena ser ut som de gör. Med den insamlade primärdata med fyra 

respondenter är det svårt att dra slutsatser med statistiskt stöd. Utifrån vårt syfte kan vi 

däremot motivera vårt beslut med närheten och förståelsen som skapas på ett helt annat sätt 

med en kvalitativ studiemetod.
91

 

Det viktigaste för oss är att vi underviker styrningen av intervjun utan låter respondenten 

påverka utvecklingen av samtalet.
92

 Vi vill med vår undersökning få ett avslappnat personlig 

samtal med respondenterna på de fyra storbankerna, ett samtal som kan avslöja mer än bara 

de förbestämda frågorna. Av den anledningen valde vi att utgå från den kvalitativa metoden. 

Den kvalitativa metoden lägger fokus på ordet mot kvantitativa som väljer att använda 

informationen för att omvandla den till siffror och mängder.
93

 Genom att vi fått precis de 

respondenterna vi sökt efter till vår studie vilket så samlar vi in data av hög relevans för vår 

kommande analys och slutsats.   

 

4.2 Utformning av intervjuguide  

Med vår frågeställning som utgångspunkt försökte vi genom de teoretiska bitarna utforma de 

lämpligaste frågorna som skulle kunna ge oss så tydligt och uttömmande svar som möjligt. 

Med tanke på valet av semistrukturerad intervju valde vi att schemalägga ett antal 

grundfrågor, med vetskap om att svaren på vissa frågor kunde gå in på svaret på en annan 

fråga, och därifrån hoppa emellan frågorna vid behov. Med grundteman får på så sätt 

informanten uppmuntran att själv svara fördjupande på frågorna.
94

 Att dela upp frågorna 

under kategorier föll sig därefter naturligt.  

Den första delen behandlade frågor med personlig karaktär såsom arbetslivserfarenhet inom 

branschen och utbildning inom branschen. Denna del skulle ge oss en enklare insikt i 

respondentens ursprung och en uppfattning om vilken typ av människa vi intervjuade. En 
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fördel med denna inledning är ju också att de får ett uppvärmande syfte inför de kommande 

frågorna. 

Den andra delen handlade om kreditgivning i allmänhet och få respondenters svar på vart i 

kreditgivningsprocessens högsta fokus ligger. Syftet med frågorna var att koppla bankernas 

tillvägagångssätt mot våra utvalda teorier.   

Den tredje delen syftar till att belysa huruvida det finns några skillnader i tillvägagångssätt i 

kreditprocessen och hur kreditcheferna ser på förändring av metoder under en finanskris som 

denna.  

 

4.3 Urvalsmetod 

Vår inställning var från början att intervjua de största kreditgivarna på marknaden och om det 

gavs möjlighet att utöka empirin med en mindre aktör. Tyvärr hade de mindre aktörerna vi 

kontaktade inte möjlighet att ställa upp så vi fokuserade på de stora. Vi ville anlägga ett lokalt 

perspektiv på uppsatsen och valde att fokusera på kreditansvariga här i Umeå. På flera av 

bankerna är Umeå en knytpunkt för den norrländska och västerbottniska regionen och den 

stad som har störst verksamhet inom kreditgivning. Av den anledningen tog vi i huvudsak 

kontakt med personal som var i chefsbefattning för kreditgivningen, det vill säga personer 

som har ett övergripande ansvar och ett stort kunnande, som ofta övergriper hela den 

norrländska regionen. Ett adekvat urval känns mer lämpligt och relevant med tanke på vår 

utgångspunkt.
95

 Även om det finns övrig personal med mycket kunnande visade det sig att 

kreditcheferna var de enda som var villiga och tillgängliga för besöksintervjuer. Denna 

kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval
96

 är alldeles uppenbar att använda med 

tanke på de restriktioner som den pågående studien medför.  

Via tips från en av kreditcheferna kom vi i kontakt med en nystartad bank. Denna bank visade 

sig dock vara i sin uppstartsfas och ingen information skulle kunna lämnas. 

Med tanke på frågornas karaktär valde vi att hålla såväl bankerna som respondenterna 

anonyma. Tack vare det hoppas vi att respondenterna skulle kunna vara mer öppna med sina 

svar. Nu visade det sig att respondenterna ändå ville vara ganska försiktiga trots garanterad 

anonymitet, vilket skulle kunna förklaras med att policyn gällande affärshemligheterna är 

väldigt strikt. 

För att ytterligare optimera studien hade fokusgrupper med ett antal kreditgivare, på de olika 

bankerna varit att föredra.
97

 Detta insåg vi dock snabbt vara närapå omöjligt att genomföra då 

det kräver alldeles för mycket tid från bankernas sida. 

Med storbanker syftar vi på de som fyra bankerna som  kontrollerar 70% av den svenska 

utlåningsmarknaden till både privata kunder såväl som till företag.
98
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4.4 Databearbetning 

Vid intervjuerna har vi använt oss av en diktafon för bra ljudupptagning och 

avlyssningsmöjligheter. För att ytterligare optimera fördelen med diktafonen valde vi att boka 

in intervjuerna i respondentens arbetsmiljö, antingen på dennes kontor eller i ett tyst 

konferensrum.
99

 Intervjuerna har därefter transkriberats för att optimera smidigheten för den 

kommande empiridelen. Med hjälp av diktafonen och den tillhörande mjukvaran blir 

transkriberingen väldigt säker och lätt att genomföra med tanke på att det kan lyssnas igenom 

meningar och ord fler gånger på kort tid.
100

 De transkriberade dokumenten skickades sedan 

tillbaks via e-mail till respondenterna för deltagarvalidering. Detta för att få bekräftat att vad 

som sagts överensstämmer med respondentens upplevelse och erfarenhet.
101

 

 

4.5 Källkritik och Access 

Intervjuerna har gått bra och vi är nöjda med de svar respondenterna har givit oss. Vi gjorde 

alla intervjuer på bankerna, antingen i respondentens arbetsrum eller i konferensrum. Vi 

upplevde det som att respondenterna var bekväma under intervjuerna och att de svarade ärligt 

och uttömmande.  Deras långa erfarenhet av ämnet gjorde troligtvis att de inte behövde 

anstränga sig allt för mycket och kunde ge ett avslappnat intryck under intervjun. 

Vi hade under bokningstillfället över telefon informerat dem om tidsåtgång för intervjun och 

vi gick aldrig över den, hade vi gjort det hade det kanske blivit en annan situation. Två av fyra 

respondenter bad i förväg om att få intervjuguiden mailad till dem några dagar i förväg, något 

vi givetvis gjorde. När vi gjorde intervjuerna märkte vi att de intervjuerna där respondenterna 

sett frågorna i förväg gick snabbare än de andra. Vi kan anta att det bror på att de visste i 

större utsträckning vad de skulle svara än de andra som använde mer tid att tänka ut sina svar.  
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5. Empiri och Analys 

I detta kapitel visar vi resultatet intervjuerna har givit oss. En löpande analys görs också 

under detta kapitel. Vi kommer att presentera dem i den ordningen intervjuerna genomfördes 

och respondenterna har vi valt att göra anonyma och de heter därför numer Bank A, Bank B, 

Bank C och Bank D. För att ge struktur till uppsatsen och samtidigt underlätta för läsaren 

har vi valt underrubriker; Respondenternas position och utbildning, Kreditgivning, 

Kreditrisker och Kreditbedömning och Finanskrisens påverkan. 

5.1 Bankerna 

Bankerna vi besökt för att intervjua är de fyra största aktörerna på den svenska marknaden. 

De har även en mångårig historia och verksamhet inom ämnena vi söker svar i vilket gjorde 

att valet föll på dem.  

 

5.2 Respondentens utbildning och position 

5.2.1 Bank A 

Respondenten i fråga jobbar som kreditchef för rörelseområdet för Umeå och Örnsköldsvik. 

Personen har jobbat inom banken i 24 år, varav 22 av dessa inom kreditgivning mot företag. 

De två första åren av hans karriär låg fokus mot privatmarknaden. 

En traditionell ekonomisk inriktning på gymnasiet förde honom vidare till en ekonomexamen 

på universitet där han på kandidatnivå bland annat läste småföretagsekonomi. Däremellan har 

han läst en specialkurs som hette ekonomi och revision. Under bankens ledning har han även 

gått interna kurser inom kreditgivning under hela karriären för att bredda sig och följa med i 

kreditmarknadens utveckling.  

 

5.2.2 Bank B 

Respondenten jobbar som kreditchef för bankens norra region som sträcker sig från 

Härnösand till Östersund och upp till Kiruna/Pajala. Han har jobbat inom banken 26 år och 

innan det fem år med kreditgivning inom en annan organisation och första jobbet var inom 

redovisning för skogskoncernen SCA. Respondenten har i sitt jobb på Bank B arbetat med 

finansbolagskrediter i Norden från Stockholmskontoret. Hans utbildning är en 

civilekonomexamen och därefter interna utbildningar på banken, blandat med externa 

utbildningar inom företagsledning. Han nämner även att det inte varit någon specifik 

utbildning för just kreditgivning till små och medelstora företag. 

 

5.2.3 Bank C 

Vår respondent jobbar sedan åtta år tillbaks som kreditchef för region Norr- och Västerbotten, 

i grova drag från Nordmaling och norrut. Tidigare har han suttit åtta år som företagschef och 

innan det ytterligare en åttaårsperiod med kreditgivning inom samma bank. Inom 

kreditgivning i bank har respondenten totalt en knapp 25-årig erfarenhet. 
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Utbildningsmässigt har vår respondent, förutom ekonomexamen på universitet, en del 

internutbildningar, några kurser specifikt för bank som tangerar utbildningen på universitetet. 

Vår respondent framhäver vikten av den praktiska biten av utbildningen och att det är viktigt 

att uppleva sin beskärda del av klavertramp för att lära sig. 

 

5.2.4 Bank D 

Respondenten jobbar dels som kontorschef på sin bank, men är även kreditchef över området 

för de tre nordligaste länen, från Sundsvall och uppåt. Respondenten har jobbat med 

kreditgivning i drygt 20 år varav större delen mot företag. Han har tidigare jobbat i 

Stockholmsregionen och under en period även i en annan bank. 

Under sin universitetsutbildning i Umeå läste han småföretagsekonomiska kurser, men 

framför allt har det varit många internutbildningar under åren. Respondenten säger att det 

sunda förnuftet och de många åren av utvecklad magkänsla som bildat honom mest. 

 

5.2.5 Sammanfattning av respondenterna 

Alla respondenter har en teoretisk utbildning inom ekonomi från universitet, där två av dem 

har läst specifika småföretagsekonomiska kurser bland annat.  Därefter är alla utbildade av 

bankerna i form av internkurser inom kreditgivning till i huvudsak företag. En av fyra har 

arbetat på någon annan bank innan han började på banken han är nu på medans de andra tre 

har varit verksamma inom ”sin” bank så gott som hela sin 25 åriga karriär.  

Alla respondenter innehar tjänsten som kreditchef för region Norrland, en region som skiljer 

lite i storlek från bank till bank men den innefattar vårt huvudfokus Västerbotten vilket var av 

allra högsta vikt. 

 

5.3 Kreditgivning 

5.3.1 Bank A 

Vår respondents position som kreditchef inom banken innebär att han i sitt dagliga arbete 

sitter i en kreditdelegation på både privat- och företagssidan. Den kundansvarige går igenom 

ärendena och skickar vidare till delegationen som där diskuterar och fattar beslut om 

kreditgivningen skall beviljas till kunden. 

När en ny kund lämnar in en kreditpropå
102

 kräver banken en affärsplan där det utgås från 

budgetar, balansräkningar och annan finansiell information, som ett resonemang kan föras 

kring och ett beslut kan tas utifrån. Utöver det är kundens typ av personlighet av stor vikt för 

beslut om kreditgivningen. Vidare behövs information och fakta om kundens tidigare 

erfarenheter, om dess kunskaper och deras nätverk för att kunna fatta ett beslut. 

Informationen som kunden lämnar sätts sedan in i bankens egna system där egna 

kassaflödesanalyser genomförs. Vidare använder sig banken av olika typer av 

riskkvalificerare beroende på om det är ett företag eller privat. Sedan rate:as företaget utifrån 
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nyckeltal och andra parametrar. Respondenten vill inte avslöja mer ingående på vilka 

metoder, parametrar och nyckeltal de använder på grund av att det är företagshemligheter.  

 

5.3.2 Bank B 

Kreditgivningen inom Bank B sker utifrån vad det lokala kontoret där kreditansökan lämnas 

in anser skulle kontoret säga nej så är det nej som gäller. Skulle de acceptera ansökan så går 

propån vidare beroende på storlek på propån och den utvärderas för att ett beslut skall kunna 

tas om krediten skall lämnas eller om kreditansökan skall nekas
103

. Dock så beslutas den stora 

mängden krediter till mindre företag på det lokala kontoret då mängden krediter som ansöks 

om brukar vara så pass små, respondenten nämner dock att uppföljningen sker i alla fall av 

kreditgivning. Vid extremt stora krediter går det till en kreditdelegation som består av 

styrande personer inom banken som får ta besluten. 

 

5.3.3 Bank C 

Normal sett är det kunderna som tar kontakt med en kundansvarig på banken. Därifrån bokas 

möten in på kontoret. Kunden har med fördel med sig en revisor eller redovisningskonsult, 

någon som har bra koll på siffrorna alltså. Banken tittar tillbaks på historiken för att få ett 

avstamp inför bedömningen. Därefter jobbas det med investeringskalkylerna för att checka av 

kundens plan. 

Bank C vill synas på marknaden och håller ständigt koll på potentiella kunder, även anslutna 

till andra banker. De bjuder in både befintliga kunder och andra till föreläsningar och erbjuder 

sig själva som en diskussionspartner till att börja med. På så sätt ligger de ständigt ute på 

marknaden. 

 

5.3.4 Bank D 

Bankens arbetsgång kan delas upp i två kanaler. Den traditionella arbetsgången går genom en 

rådgivare i banken. De beslut som inte rådgivaren klarar av att ta själv skickas vidare till en 

kreditkommitté, där bland annat respondenten är medlem. Den lite nyare kanalen går via 

bankens hemsida där man som kund med ett bolag kan logga in och ansöka om lån via en 

automatiskt utformad Scoring-modell. Detta tillvägagångssätt är effektivt och kan ge kunden 

besked inom 24 timmar. Systemet arbetar med officiella uppgifter och framförallt uppgifter 

kring privatpersonen som ligger bakom företaget. 

 

5.3.5 Analys av bankernas kreditgivning 

Gemensamt för de fyra bankerna är hur ledet i kreditbedömningen ser ut. En kundansvarig tar 

emot kreditpropåer och går igenom dem för att sedan skicka vidare till en kreditdelegation 

beroende på om det är svårt att avgöra huruvida de skall få krediter eller om propån är över en 

viss storlek. Detta går helt i linje med kreditgivarens förhandlingsargument som Broomé m.fl 
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(1998) beskriver.
104

  Man gör en analys av företagets status, beräknar hur lönsam krediten ser 

ut att bli och tittar vidare på vilken typ av säkerhet företaget kan lämna. Utöver det tittar man 

på huruvida kredittagarens plan med investeringen är trovärdig och pålitlig så att bankens 

lönsamhetsberäkning för krediten blir så pricksäker som möjligt. 

Något som dock kan skilja bankerna åt är hur mycket ansvar man fördelar nedåt mot de lokala 

kontoren. Vissa av bankerna lägger mer makt på den kundansvarige eller annan rådgivare, 

medans andra banker använder dessa mer som underlagsförberedare i huvudsak. Den 

personliga kontakten som den kundansvarige har med kunden räcker i väldigt många fall till 

att ta avgörande beslut gällande kreditpropåerna. I en kreditdelegation får man förmodligen 

inte samma direkta känsla kring kunden, som av alla respondenter nämnts som den viktigaste 

delen av kreditgivningen
105

. Något som dock måste anses fördelaktigt i delegationen är att den 

väldigt ofta består av många olika typer av kreditgivare, och det är vanligtvis de mest erfarna 

som jobbar där med kreditchefen som ordförande av delegationen. Som Hedelin och Sjöberg 

(1993) beskriver finns det olika typer av kreditbedömare och de potentiella fallgroparna borde 

minimeras vid flera olika typer av bedömare.
106

  

En av bankerna använder sig utöver personliga möten utav en automatisk 

kreditansökningstjänst för att underlätta både för kunden och för banken. Detta för att kunna 

ge kunder en uppfattning om deras kreditvärdighet på ett snabbt sätt. Men inga krediter ges ut 

utan det personliga mötet. 

 

5.4 Kreditrisker och kreditbedömning 

5.4.1 Bank A 

Gamla och sedan tidigare kända kunder har man informationen om sparad i en databas. 

Utifrån den sparade informationen arbetar man med speciella modeller, riskkvalificering, 

scoring och olika nyckeltal. Därefter fördjupar man sig i de ”mjukare” variablerna, 

exempelvis hur företagaren är, dennes syn på budgetar och hur personen driver verksamheten. 

Det hela är en genomgående uppföljning. 

 

När det handlar om nya kunder ser bedömningen annorlunda ut. Det handlar mycket om 

branschfrågor. Banken har en viss insyn i hur branscherna ser ut på orten. Frågan är om 

kunden har vad som krävs och om konkurrenssituationen öppnar möjlighet för ny verksamhet. 

 

Av naturliga skäl krävs det mer tid att analysera situationen för ett nystartat företag. Det finns 

ingen historia hos ett nytt företag vilken gör att de första träffarna med den kundansvarige 

kräver mycket mer tid än vad som krävs med redan rullande företag. Banken måste bilda sig 

en uppfattning om personen och idén och göra som nämnt tidigare en riskbedömning.  

 

Den absolut viktigaste faktorn i allmänhet när det gäller kreditgivning är enligt respondenten 

företagaren själv. Det krävs alltid bakgrundskoll av företagaren i fråga, referenser från 

tidigare arbetsgivare etc. Även om affärsidén kan verka jättebra finns det personer som i 

princip alltid misslyckas i sina åtaganden. Detta medans andra personer som kommer med till 
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synes dåliga idéer ändå lyckas med allt de företar sig. Respondenten nämner att man rätt tidigt 

lär sig urskilja vilka som tillhör vilken kategori.  

 

5.4.2 Bank B 

När de får en kreditpropå så tar Bank B in uppgifter om företaget så som delårsbokslut, 

budgetar och därefter sammanställs det till ett PM som blir ett beslutsunderlag för 

kreditgivningen. Något som även väger tungt är personen bakom, företagsledaren, hur denna 

person är. Inom Bank B finns det väldigt stora nätverk och banken har även kallats 

”skvallercentralen” på grund av att de försöker ta reda på så mycket som möjligt genom att 

använda sig av nätverket som finns berättar respondenten. I många fall går bankens kunder i 

generationer och med hjälp av sådana variabler kan man bilda sig uppfattningar om att barnen 

troligen är lika sina föräldrar som var lika sina föräldrar. Skulle kunden vara ny så är 

”siffrorna” viktigare än med en gammal kund, banken vill ha historik upp till maximalt fem år 

tillbaka i tiden  

 

Vid kreditgivningen till nystartade företag berättar respondenten att väldigt många nyckeltal 

används helt beroende på bransch, men återkommer till att personen bakom är den viktigaste 

faktorn. Dock kommer vi in på soliditet som nyckeltal där respondenten nämner att 30 % 

soliditet är ett ok mått och att 10 % är på för lågt. Som en parantes visar det sig att banker har 

en väldigt låg soliditet, kring 4 %, och som respondenten säger ”jag skulle aldrig låna ut till 

ett företag som har så låg soliditet”. 

 

Respondenten kommer även in på företag som för stunden går bra och det är ränteberoende 

företag så som fastighetsföretag, även om vakanserna kan öka så måste i månt och mycket 

företag har någonstans att vara och detta kan möjligtvis pressa hyrorna men räntesituationen 

väger klart upp det.  

 

5.4.3 Bank C 

Vid riskbedömning kollar banken enligt respondenten kassaflödet och vad som skulle kunna 

störa det, vilket följaktligen skulle störa återbetalningsförmågan. Sedan finns det ju 

branschrisker, företagsrisker, och konjunkturen är en viktig parameter. Vidare menar han att 

många av riskerna ligger på individnivå hos kreditsökaren. Han kan till exempel bryta inkörd 

linje, ta nya erbjudanden och dubbla omsättningen, utan att kanske egentligen klara av det. 

Riskerna ligger väldigt mycket i ägaren på det sättet.  Om stora företag går dåligt är det 

självklart viktigt med starka ägare. Respondenten påpekar även att i småföretag blir ledaren 

som individ allt viktigare att beakta. 

Vid en kreditbedömning tittar Bank C i dagens läge betydligt mer på kassaflödesrelaterade 

mått, medans exempelvis soliditetsmåttet var betydligt vanligare för några år sedan. Enligt 

respondenten använder man sig mer av skuldbetalningsmått. Jämförelser mellan företagen 

inom samma bransch är vanlig, men framförallt är det trenderna som är viktiga.   

Respondenten i Bank C påpekar att riskerna skiljer sig lite mellan större och mindre företag. 

Starkar ägare är såklart väldigt viktigt för ett större företag som går dåligt. Det är viktigt att 

ägaren ifråga vet hur han/hon ska spänna sina muskler. Men han påpekar även att detta blir 

allt viktigare ju mindre företaget blir. 
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5.4.4 Bank D 

Inom banken pratar man om ett helikopterperspektiv vid bedömning av olika branscher och 

hur finansieringen ser ut inom dessa branscher. Man använder sig av en enhet som tittar ut 

över olika speciefika branscher och analyserar huruvida åtgärder kan behöva vidtas för en viss 

bransch. 

När det gäller den privata rådgivningen kolla man på risken för fallissemang utifrån vem 

företagspersonen i fråga är, företagets SWOT-analys, vilka meriter företagaren har och hur 

bra förutsättningar personen har sett från ett marknadsperspektiv. Man tittar på kundens 

produkt och hur man förhåller sig mot konkurrenterna. De här mjuka delarna balanseras sedan 

mot siffror från budgets och balansräkningar över en viss tidsperiod och huruvida det låter 

rimligt att klara av att verkligen omsätta de pengar de räknat med utifrån situationen. 

Det som enligt respondenten skiljer sig mellan nya och gamla kunder vid kreditbedömningen 

är att de gamla och befintliga kunderna redan tidigare har försett banken med bra information. 

Det är lätt att titta hur likviditeten har rört på sig. Man kan titta på trender och så vidare. ”Det 

blir ju mer en teknisk analys nästan”. 

De nya kunder som har andra banker eller som ligger uppstartsfasen kräver mer jobb från 

bankens sida. När kunder kommer från en annan bank analyserar man exempelvis 

anledningen till bankbytet. Potentiella kunder som håller på att starta upp verksamheten är 

mer krävande i bedömningen då man inte har någon typ av information från tidigare år. 

Generellt sett krävs det en utförligare analys här.  

Vid kreditbedömningen tittar respondenten på årsredovisningar, budgetar och prognoser, för 

att kunna bilda sig en uppfattning om kundens kreditvärdighet. 

5.4.5 Analys av kreditrisker och kreditbedömning 

Kreditriskerna är bankernas största riskmoment, skulle kredittagarna inte kunna återbetala 

sina krediter skulle det bli katastrofala följer för bankerna. I läget som råder nu har många av 

bankerna runt om i världen blivit tvingade till att ta dessa förluster vilket har lett till 

försämrade resultat, nyemissioner och statliga garantier för att säkra bankernas fortlevnad.  

De olika formerna av risk som finns är väldigt beroende på om kunden är känd för banken 

eller en ny kund. Är kunden ny för banken så behövs mer information och grundligare 

undersökningar måste göras, man väljer att fördjupa sig i årsredovisningar, budgetar och 

tänka kassaflöden i större utsträckning jämfört mot en känd kund. Andra återkommande 

exempel på risk är företagets ledning, konkurrens, konjunkturläge, men vad som går igen hos 

alla respondenter är det personliga
107

. Hur personen drivit företag tidigare, hur gick det? Vad 

har personen för nätverk? Och den typen av frågor där man bildar sig en uppfattning om 

personen och dess egenskaper, mer känt som de mjuka variablerna. Att säga mer exakt hur ett 

möte går till och hur de tolkar kundens agerande är svårt för oss att analysera då vi inte gått på 

djupet inom de personliga egenskaperna exakt utan valt ett företagsekonomiskt perspektiv på 

studien. 
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Eftersom det är bankernas uppgift att tjäna pengar och hålla sig inom lagen när det gäller 

kreditgivning måste de samla information så att de inte gör något lag överträdande
108

. Utöver 

det har alla banker etiska och moraliska ståndpunkter inom banken de inte skall överträda.  

I vår intervjuguide valde vi att ha med några frågor med fokus på nyckeltal och hur de 

bedömer risker utifrån måtten och vilka risker dåliga nyckeltal ger. Ingen av respondenterna 

ansåg att nyckeltal numer låg inom ramen för det mest intressanta, de nämnde att det var 

något man tittade på men det var verkligen inget som hade högt fokus för att kunna bevilja 

eller avslå en kreditgivning. Ett specifikt nyckeltal vi tog upp var soliditet
109

, ett mått vi 

trodde hade stor betydelse. Vi fick blandade svar från respondenterna, allt ifrån att de övergått 

till andra mått till att de gärna såg en bra soliditet men att det fanns viktigare punkter att lägga 

fokus på.  

 

5.5 Finanskrisens påverkan 

5.5.1 Bank A 

Respondenten nämner att finanskrisen i huvudsak har påverkat marknaden mellan bankerna, 

att interbankräntans korrelation med styrräntan har skiftat kraftigt vilket har gjort att vid en 

överlikviditet har blivit väldigt dyrt att låna mellan bankerna till skillnad mot förut.  Detta har 

gjort att även om bankerna har önskat göra detta och haft kapital till att kunna göra det så har 

internräntan gjort det väldigt svårt. Respondenten berättar att det kulminerade under hösten 

2008 då Lehman Brothers, den ökända investment banken begärdes i konkurs. Respondenten 

nämner även att det är så gott som omöjligt att säga när den här typen av problem planar ut 

och marknaden blir som den var tidigare.  

Det fortsätta med kreditgivning i samma utsträckning som före krisen anser respondenten inte 

vara några större problem, han refererar till att media gärna vinklar det som det är bankernas 

fel att kreditgivningen stannat av som en konsekvens av finanskrisen. En åsikt han inte delar, 

utan belyser det från ett annat håll och menar på att marknaden har kärvat ihop sig från två 

håll. Det är å ena sidan så att bankerna inte lånar i samma utsträckning från varandra på grund 

av den nämnda interbankräntan men den största anledningen som han ser det är att företagen 

inte är lika investerings benägna och väljer därför att inte ansöka om krediter utan har av 

väntar och hoppas på ljusningarna i ekonomin.  

Huruvida man kan urskilja något specifikt som exempelvis att finanskrisen slagit hårdare mot 

mindre eller större företags kreditbehov tycker respondenten att det går att göra några tydliga 

distinktioner mellan de olika. Det är väldigt tydligt att efterfrågan på bolagens produkter har 

sjunkit markant. Respondenten belyser Volvofabriken i Umeå som exempel där stora varsel 

har skett, genom att de skär ner på Volvo här i Umeå så drabbas lokala entreprenörer som är 

beroende av Volvo. Det ger en dominoeffekt som här uppe i norrland kan drabba vissa 

kommuner så hårt att inga jobb alls blir kvar tillslut. Utan att använda specifika företag som 

exempel så nämner han att vissa lokala aktörers produktion har går ner till 25 % av vad den 

tidigare var. Och allt detta har hänt på bara sex månader ungefär, något som han uttryckte som 

”exceptionellt”. 
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5.5.2 Bank B 

Respondenten berättar att de märkte i ett tidigt skede att finanskrisen skulle drabba bankerna i 

Sverige i större och mindre utsträckning, men att när den verkligen blev påtaglig för alla och 

det inte längre gick att förneka fenomenet var i samband med Lehman Brothers kris hösten 

2008. Att klara sig helskinnad från en kris i denna kaliber som bank är omöjligt, alla banker 

handlar med varandra och drabbas en bank så blir det en dominoeffekt som drabbar alla andra 

som är kopplade till det nätverket. Respondenten nämner att de har affärer med ca 8000 

banker internationellt vilket ger en förståelse för hur pass mycket handel det är mellan 

aktörerna på den finansiella marknaden.  

 

Angående hur utlåningen förändrats i samband med finanskrisen svarar respondenten att den 

ökat markant för Bank B. Han nämner att under det senaste kvartalet hade de 80 % av all 

utlåning i hela landet, en siffra som inte motsvarar bankens marknadsandel. Att utlåningen 

ökat i så stor utsträckning jämfört mot tidigare säger respondenten bro på att många svenska 

storföretag haft sin utlåning utomlands tidigare men tvingats flytta hem den då bankerna 

utomlands blivit för osäkra att fortsätta göra affärer med. Han nämner även att de blivit 

kontaktade av ännu fler företag för att ta hand om deras krediter också, men tvingats säga nej 

på grund av att de har för lite eget kapital i förhållande till utlåningen. Något som är viktigt 

för Bank B är även deras moraliska åtagande berättar respondenten, har de en kund som 

funnits med banken en längre tid ser det hellre att den kunden får igenom sitt lån än en ny 

men större kund. Långsiktigheten har hög prioritet hos Bank B.  

 

Respondenten nämner att finanskrisens påverkan i regionen inte blivit så stor som han räknat 

med, antal konkurser har inte än blivit så stor som han förväntat sig. Han nämner att han står 

med våtdräkt och badmössa på och väntar på flodvågen, men än har det bara kommit lite 

stänk. Antalet konkurser i år är mindre än förra året än så länge, men han nämner att till 

hösten kommer det nog blomma ut tydligare och i större utsträckning bland lokala företag. Då 

är det många varsel som går ut och i många fall får nog inte arbetarna gå tillbaka till arbetet. 

Och det är i huvudsak hos de stora företagen detta sker, de mindre klarar sig bättre ur krisen 

säger respondenten.  

 

5.5.3 Bank C 

Respondenten säger att man såg tydliga tecken när krisen kom till USA för att banksystemet 

är så ”sammankittat” i världen idag, genom lån och säkringar mellan bankerna så skulle det 

påverka även Bank C. Han nämner att i september 2008 så var det i det närmaste ”finansiell 

härdsmälta” då man lät Lehman Brothers gå i konkurs och hur det ”isländska banksystemet 

fullkomligt föll ihop”, något som även höll på att dra med staten Island. 

 

Kreditgivningen har under krisen ökat kraftigt för Bank C, många stora svenska företag som 

valt att helt flytta hem sina lån för att vara garanterade krediter, då bland annat Bank C ses 

som en säkrare kreditgivare än de utländska.  Respondenten säger att många små företag 

upplever det som svårigheter att låna nytt kapital, men att från Bank C sida har det inte gått ut 

några direktiv om att strama åt utlåningen mot företagen. Det är i större utsträckningen 

företagen som själva vill låna mindre pengar och skjuter på investeringar de tidigare skulle 

gjort om vi varit i en högkonjunktur berättar respondenten. Det är en del i 

konjunkturproblematiken att individer konsumerar i högkonjunktur och drar ner på det i 

lågkonjunktur. 
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Ur det lokala perspektivet så märks lågkonjunkturen, propåerna minskar och det 

verkstadstunga västerbotten med Umeå och framförallt Skellefteå som stora städer har fått ta 

hårda smällar i form av konkurser och stora varsel . Förutom verkstadsbolagen så har 

byggbolagen, åkerier och detaljhandel fått ett kyligare klimat, från detaljhandel är det 

livsmedel som klarar sig bäst och håller kvar samma nivåer om de inte ökar lite till och med. 

 

5.5.4 Bank D 

Respondenten berättar att man upptäckte finanskrisen långt tidigare än hösten 2008 och att 

han under en tjänsteresa till Baltikum under 2005 förstod att allting inte stod rätt till, men att 

hösten 2008 uppmärksammades allmänheten och man förstod allvaret på riktigt. 

 

På frågan huruvida utlånat kapital har förändrats i samband med finanskrisen så säger 

respondenten att tydliga ökningar har skett ur både ett lokalt perspektiv och i Sverige i stort. 

Han berättar vidare att riskaptiten dock blivit mindre och att prissättningen på risk har gått 

upp vilket gör det dyrare att låna, banken vill ha större säkerheter vid kreditgivningen så de 

känner sig säkra vid eventuella problem längst med vägen. Respondenten säger också att 

mycket av ansvaret ligger hos rådgivaren på banken, att den personen skall våga ta ett eget 

ställningstagande och beslut om kunden bedöms som kreditvärdig, att med välarbetade 

analyser och goda motiveringar går många affärer att genomföra fast de till en början ses som 

ganska riskfyllda. Ur det lokala perspektivet så tycker respondenten inte att regionen har 

drabbats så hårt som exempelvis Västsverige med sin fordonsindustri som exempel, och tror 

det är beroende på att vi ligger senare i cykler, utan att det än så länge mest blivit en 

försiktigare syn på riskaptiten. 

 

På frågan vilka branscher som upplever de svåraste tiderna nu pekar respondenten på 

fastighetsbolag, på grund av svårigheterna att få finansiering, då de vill ha den på lång tid och 

priset på lång kreditgivning har ökat så markant. Även skogsindustrin och andra 

skogsrelaterade verksamheter som skogsmaskinstillverkare nämns som branscher vilka 

upplever hårda tider just nu. De som klarat sig bättre är de mindre företagen och företag inom 

detaljhandel säger Bank D respondent. 

 

5.5.5 Analys av finanskrisens påverkan  

Att finanskrisen har påverkat alla banker vi intervjuat är något som vi alla kan enas om. Alla 

respondenter återkommer till att man tidigt märkte av krisen, men att det var i samband med 

fallet av investment banken Lehman Brothers hösten 2008 de började förstå vidden av det. De 

flesta är som nämnt överens om att man märkte krisen tidigare än så, men bara två nämner 

specifika tecken man såg på att krisen skulle komma. Dels är det internräntan, alltså räntan 

mellan bankerna, som sköt i höjden under 2008, det blev dyrt för bankerna att låna  

Media har målat upp en viss bild av krisen där bankerna har varit skurkarna och det är på 

grund av deras girighet som många företag och privatpersoner inte längre kan låna kapital till 

sina verksamheter och hushåll. Denna bild delar av förklarliga skäl inte respondenterna, utan 

de pekar på att det istället är företag och privatpersoner som blivit mer eftertänksamma med 

sina lån. De inser att en tre år gammal lastbil eller bil inte behöver bytas ut, utan att de istället 

kan fortsätta använda den. En tänkvärd notering är att vissa kreditgivare kan få kalla fötter 

och vara mer restriktiv mot en propå som kreditgivaren annars skulle godta. 

Riskbenägenheten påverkar oss alla i sådana här tider. Men från bankernas sida har 

kreditgivningsdirektiven uppifrån inte ändrats, om en kund har en välarbetad propå och 
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banken förstår företagets affärsidé så har förutsättningarna inte förändrats för att bli beviljad 

krediter
110

. Nu faller det sig så att alla banker dessutom har ökat sin utlåning markant, den 

naturliga förklaringen av det är de svenska företagen med lån i utländska banker har valt att 

flytta hem dem på grund av bättre säkerhet.  

Vad vi emellertid konstaterat är att de nystartade företagen kan ha lite svårare att komma 

igång i och med att finansieringen har blivit svårare. Anledningen får antas vara att bankerna 

känner moralisk skyldighet att fokusera finansieringen på de redan befintliga kunderna. På 

grund av att de större företagen dessutom valt svenska banker så har de svenska bankernas 

kapital minskat, vilket inneburit mer noggrannhet i bankens val av kunder. 

På frågor som vilka branscher som lokalt drabbats värst svarar respondenterna relativt skilda 

branscher, det är fastighetsbranschen, byggbranschen, skogsindustrin och verkstad som nämns 

från de olika respondenterna. Det förefaller inte så att alla pekar på en specifik bransch utan 

det är olika som nämns. Ser man på de som klarat sig bäst än så länge så går deras åsikter ihop 

istället, den gemensamma nämnaren är mindre företag som de tycker man kan se att de klarar 

sig bättre. Som nämnt tidigare i analysen är personen bakom företaget en stark faktor 

huruvida de ska bli beviljade krediter överhuvudtaget och som respondenterna är inne på är 

personligheten den viktigaste faktorn för att lyckas vilket gör att mindre företag där ledaren 

vanligtvis får en mer framträdande roll också klarar sig bättre i kristider
111

. En annan 

anledning till att de mindre företagen klarat sig bättre är att de ligger lite efter i tiden. När 

varslen leder till massarbetslöshet, framför allt då i de stora tillverkningsbranscherna, kommer 

så småningom de privata kapitalen att minska. Detta leder senare till att de mindre företagen 

som levererar produkter till privata kunder kommer att minska sin omsättning. Man skulle 

kunna likna det hela med en dominoeffekt på det lokala planet. 

Man kan helt klart se en effekt av kreditkrisen i det svenska banksystemet. De svenska 

bankerna ser problem på inlåningsfronten, men utlåningsvolymen är fortfarande väldigt hög. 

Detta sliter såklart på bankernas egna kapital, vilket redan är alldeles för lågt generellt sett. 

Den allmänna opinionen verkar vara att bankernas vinster är alldeles för höga. Här blundar 

man dock för det faktum att banken behöver så stor marginal som möjligt för att klara sina 

kunders behov. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi studiens slutsatser utifrån studiens frågeställning ” Hur har 

storbankernas utlåning till företag i Västerbotten förändrats i samband med att finanskrisen 

har blivit en realitet?” och ger slutligen förslag till vidare forskning i ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Till att börja med kan vi klargöra att kreditgivningen generellt sett har ökat under de senaste 

tolv månaderna. En förklaring till detta är att många av de större svenska företagen flyttar 

hem sina lån från utländska banker till Sverige och i större utsträckning lånar från de svenska 

bankerna på grund av högre säkerhet hos de svenska bankerna. Vi har kommit fram till att 

Sveriges banksystem är för litet för att klara av denna anstormning av hemflyttade lån. Bristen 

på eget kapital i bankerna gör att utlåningen inte kan bli så stor som den har potential att bli.  

Bankernas fokus måste ligga på att bibehålla sin marginal relativt deras egna kapital till 

utlåningen mot de befintliga kunderna. 

Givet vår frågeställning tittar vi på aspekterna kring utlåningen till de små och medelstora 

företagen. Vi belyser i analysen det faktum att de mindre företagen, vilka klarat sig relativt 

bra från krisen än så länge, i stora drag har sett över sitt kreditbehov en gång extra och på så 

sätt undvikit okynneslån. Möjligheterna för de mindre företagen att anpassa mun efter 

massäck är större då omställningarna där går snabbare och byråkratiska problem inte märks 

lika tydligt som i större företag. Man har insett att behovet att utöka sin verksamhet, byta ut 

sina maskiner, inventarier med mera inte varit motiverat med tanke på att deras verksamhet 

eventuellt kan drabbas hårt av krisen i ett senare skede. Men med tanke på bankernas vilja att 

behålla en långsiktig relation till deras kunder finns det absolut möjlighet för de företag som 

är i behov av kapital att utöka krediterna då bankerna i första hand vill ha långsiktiga kunder. 

Ur det lokala perspektivet väntar bankerna fortfarande på att den stora krisvågen skall skölja 

över dem. Som det ser ut i dagsläget har vi i Sverige tagit smällar och många har varslats från 

jobben, men från bankernas uttalande står vi troligtvis inför en tuffare period och ännu fler 

uppsägningar. Dock har de stora förlusterna bankerna gjort i huvudsak handlat om 

kreditförluster utomlands, främst i de baltiska staterna och ännu längre österut. 

Då bankerna har bra insyn i de olika branscherna är det relativt enkelt att bedöma riskerna för 

nya företag som planerar verksamhet inom en viss bransch. I Västerbotten finns det många 

industrier och det är främst inom den branschen vi har en stark nedgång. De små företagen 

som äger bostadsfastigheter går väldigt bra i dagsläget med låga räntor men bibehållna 

hyresintäkter. Det motsatta förhållandet råder hos fastighetsägare som tillhandahåller 

kontorsmiljöer där det blir allt svårare att hyra ut lokaler till företagare. När nya företag söker 

sig in på marknaden kan bankerna styra företagaren litegrann och se till att minimera riskerna. 

Gällande kriterierna för kreditgivning så pekar respondenterna inte på någon specifik skillnad 

på grund av finanskrisen utan det är personlighet som är nummer ett och därefter arbetar man 

runt personen och dess företag och försöker komma fram till lämplig mängd krediter. 

Huruvida de ändrat sin syn på nyckeltal, något som vi trodde var av högsta prioritet så berättar 

de att de är samma tumregler som gäller som innan finanskrisen. Det framgår även att 

kassaflödes relaterade nyckeltal i större utsträckning väger in vid en kreditbedömning än 

exempelvis soliditet. 
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6.2 Vidare forskning 

Då vi konstaterat att bankerna inte har några egentliga problem med kreditgivningen till de 

lokala företagen i detta läge, vore det intressant att studera hur kreditgivarna, i förebyggande 

syfte, kommunicerar med sina kunder och hur de tillsammans kan jobba för att undvika 

prekära situationer vid stundande kriser. 

Forskning kring tjänstesektorn och hur denna bransch reagerar och anpassar sig kring 

finanskrisen vore intressant. Kriser av denna magnitud drabbar speciellt de större 

tillverkningsföretagen men då dessa företag omfattar extremt många arbetstillfällen drabbas 

hela samhället i det stora hela väldigt hårt. Tjänster av de flesta slag är ofta en nödvändighet i 

gemene mans vardag. 

 



 

 

44 

7. Studiens vetenskaplighet 

I detta kapitel följer vi Bryman & Bell (2005) kriterier för att visa på studiens 

vetenskaplighet. Sanningskriterierna är följande: Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet 

och Styrka och Bekräfta
112

 

 

7.1 Sanningskriterier 

Vid en kvalitativ studie som vi har valt att göra så kan det uppstå många frågor kring 

vetenskapligheten i studien och studien ”måste leva upp till dubbla krav”
113

, dels skall studien 

vara intresseväckande och lätt att läsa och samtidigt leva upp till vetenskapliga krav.
114

  

7.1.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten visar huruvida de slutsatser studiens forskare kommit fram till är trovärdiga 

och socialt anpassningsbara för en läsare. Hur väl går de att applicera på verkligheten utan att 

motsättningar finns
115

. Eftersom vårt primära mål med studien varit att besvara vår 

problemformulering så gick vi efter den kvalitativa vägen och använde semistrukturerade 

intervjuer som givit respondenterna möjligheter att ge fria svar utan att känt sig styrda som de 

kan bli när man använder den kvantitativa metoden. Det har istället öppnat upp för följdfrågor 

från både forskarnas sida och respondenternas
116

. 

I studien har vi intervjuat storbankernas kreditansvariga i region norr. Att personer som har en 

så högt uppsatt position och i dessa tider ett jobb som kräver extra mycket tid i alla fall tar tid 

för oss studenter har för studien betydligt mycket och ökat dess tillförlitlighet då 

respondenterna upplevts som väldigt kunniga. Något vi skulle kunnat göra hade varit att 

inkluderat fler respondenter för att ge studien ytterligare vetenskaplighet, men fokus lades på 

de fyra stora bankerna.  Efter att intervjuerna var transkriberade så skickade vi det 

transkriberade materialet till respektive respondent för att få deras godkännande eller om det 

fanns något de ville ändra. Vi har endast fått svar av en av respondenterna som tyckte det var 

OK, att de andra inte svarat kan det finnas flertalet anledningar till men eftersom inga 

klagomål i ärendet har hörts kan vi anta att de också godkänner det. 

 

7.1.2 Överförbarhet 

Överförbarhet avgör hur passa överförbara resultaten av studien är till likartad omgivning
117

. I 

vår studie har fokus legat på kreditgivning, kreditrisker, finanskrisen och lokal påverkan, i 

detta anser vi att överförbarheten är hög, ett minus man kan tyda är den lokala påverkan av 

finanskrisen, det kan se olika ut på olika orter i Sverige.  En aspekt att även belysa är hur 

överförbar studien är under en tid då det inte råder finanskris, nu hade vår studie en 

utgångspunkt att vi ville undersöka just finanskrisens påverkan just men det vore spännande 

att göra en liknande studie under ett annat finansiellt klimat. 
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7.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet i studien innebär att alla faser och delar av forskningsprocessen finns med i 

studien. Vi som forskare har under processens gång det övergripande ansvaret för 

utvecklingen.  Vi anser att vi lagt stor vikt vid detta och att en tydlig röd tråd finns i 

uppsatsen. Problemformuleringen följs av relevant teori vilken vi utarbetat en intervjuguide 

utifrån, denna har hjälpt oss i insamlingen av empiri som lett till analysen vilken vi dragit 

slutsatser ifrån
118

. 

 

7.1.4 Styrka och Bekräfta 

Vid en kvalitativ studie är det svårt för forskarna att vara fullständigt objektiva igenom 

studien. Även om forskarna själva upplever sig som objektiva är det omöjligt att låta 

personligt värderingar påverka, det huvudsakliga är att forskarna säkerställer att de genomfört 

studien i god tro
119

.  I vår förförståelse har vi tydligt beskrivet oss själv och givit läsaren en 

uppfattning om hur det skulle kunna påverka studien.  Vi har i insamlingen av primärkällor 

utgått från en intervjuguide vi format utan att vara ledande eller pekande på något sätt, något 

som stärker studiens objektivitet anser vi. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

 

1. Personligt/Utbildning  

Vad har du för position inom banken just nu? 

Hur länge har du jobbat med kreditgivning? 

Har du haft samma uppgifter i någon annan bank? 

Har du haft samma uppgifter i någon annan region? 

Hur länge har du jobbat med kreditgivning till små och medelstora företag?  

Har du någon utbildning inom kreditgivning? 

Har du någon utbildning med inriktning speciellt mot små och medelstora företag? 

 

2. Kreditgivning (bortsett från aktuell finanskris) 

Hur ser din arbetsgång ut vid bedömning av småföretagens propåer?  

Hur jobbar du med riskbedömningen av små och medelstora företag som är i 

finansieringsbehov? 

Var ligger din fokus när du analyserar gamla och sedan tidigare kända kunder vid 

kreditbehov?  

Tar du hänsyn till något speciellt, och varför, när ni analyserar nya kunder i kreditbehov? 

Hur mycket tid läggs ned i förhållande mellan dessa två? 

Vilken typ av finansiell information kräver du av små och medelstora företag vid en 

kreditbedömning? 

Anser du/ni att det finns speciellt viktiga faktorer att beakta när det gäller kreditgivning till 

små och medelstora företag? 
 

3. Finanskrisen 

När upptäckte ni att finanskrisen skulle drabba er bank? 

Hur har finanskrisen påverkat er syn på riskbedömningen av småföretag 

Hur har mängden utlånat kapital förändrats sedan finanskrisen brutit ut på allvar? 

Hur ser ni på användandet av nyckeltal som kreditbedömningsinstrument vid rådande 

finanskris? 

Vilka nyckeltal blir speciellt viktiga under en kris av denna omfattning? 

Ser ni någon skillnad på små och medelstora företags finansieringsbehov, vilka har påverkats 

mest av finanskrisen? 

Hur har er utlåning till lokala företag förändrats i samband med att finanskrisen blivit en 

realitet? 

Ser du någon tydlig skillnad i mellan småföretagsbranscherna när det gäller 

finansieringsbehov i samband med finanskrisen? 

Ser du någon tydlig skillnad mellan småföretagsbranscherna när det gäller riskbedömningen 

i samband med finanskrisen? 

 


