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 SAMMANFATTNING 
 
Förmånsrättslagen ändrades den 1 januari 2004. Denna lag behandlar den ordning i 
vilken en borgenär får utdelning när ett företag utmäts eller försätts i konkurs. Avsikten 
med lagförändringen är att företagsrekonstruktioner skall underlättas, konkurserna skall 
bli färre och likabehandlingen av fordringsägare vid konkurssituationer skall öka. 
Dessutom skall ändringarna förmå bankerna att genomföra bättre kredituppföljning och 
att bankerna fokuserar mera på återbetalningsförmågan istället för säkerheter. Den 
lagändring som ligger till grund för den här uppsatsen, har inneburit stora förändringar 
för förmånsrätten och då i synnerhet avseende företagsinteckningen som har fått en 
försämrad ställning som säkerhet.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilken påverkan förändringarna 
i Förmånsrättslagen har på bankernas agerande vid kreditgivning när företagen har 
företagsinteckning som säkerhet. Avsikten är även att undersöka om lagstiftarens syften, 
som berör kreditgivning, har uppfyllts med avseende på ändringarna i 
Förmånsrättslagen. 
 
För att besvara min frågeställning har jag valt att använda en kvalitativ metod i form av 
intervjuer med Swedbank, SEB och Handelsbanken i Söderhamn och Hudiksvall. 
Dessutom har sekundärdata i form av litteratur, proposition, rapport och artiklar rörande 
ämnet använts. 
 
De slutsatser som jag har kommit fram till är att bankernas kreditgivning har påverkats 
av förändringarna i Förmånsrättlagen. Exempelvis har lagförändringen inneburit att 
bankerna numera fokuserar mer på återbetalningsförmågan och företagarens karaktär 
och företagets kapacitet att återbetala krediter samt att uppföljningen av befintliga 
krediter är tätare nu än tidigare. Däremot kan tydliga förändringar vad gäller säkerheter 
utläsas och effekterna och lagstiftarens syften verkar således inte på alla punkter peka åt 
samma håll som de önskade. Bankerna efterfrågar idag alternativa säkerheter, såsom 
framförallt ägarborgen, och bankerna tycks i större utsträckning kräva in 
kompletterande säkerheter till företagsinteckningen. Den viktigaste anledningen till att 
lagstiftarens syfte inte uppfylls är däremot att kreditgivningen till högre grad börjat 
inriktas till objektfinansieringar i form av leasing, factoring och avbetalningskontrakt. 
Effekten blir att lagstiftningen tappar sitt påtryckningsmedel eftersom bankerna idag 
inte behöver använda företagsinteckningen i lika stor utsträckning som tidigare. Detta 
leder därmed till att reformens eftersträvade effekter kommer att utebli så länge 
bankerna kan använda sig av alternativa säkerheter och finansieringsformer.      
 
 

 
 
 
 
  



 

SUMMARY 
 
The Law of priority rights was changed in January the first 2004. This law deals with in 
which order creditors gets distribution when a company distrains or is declared bank-
rupt. The purpose on the change of the law is that company reconstructions shall be fa-
cilitated, the bankruptcies shall be fewer and the parity of treatment of claimants in case 
of bankruptcy situation shall increase. Furthermore shall the changes induce the banks 
to effectuate better follow-up of the credits and that the banks shall focus more at the 
ability to redeem a loan instead of the collaterals. The change of law that is based on 
this thesis, has involved great changes in priority rights and then particularity with ref-
erence to company mortgage which has got an aggravated position as collateral. 
 
The purpose of this thesis is to investigate and describe the effect of the changes in the 
Law of priority rights have on the action of the banks credit granting when the compa-
nies have company mortgage as collateral. The intention is even to investigate if the 
purposes of the legislator have been fulfilled with respect to the changes in the Law of 
priority rights. 
 
In order to answer my questionnaire I have chosen to use a qualitative method in form 
of interviews with Swedbank, SEB and Handelsbanken in Söderhamn and Hudiksvall. 
Furthermore secondary datas in form of literature, government bill, report and articles 
regarding the subject has been used.  
 
My conclusions are that the credit granting of the banks has been influenced by the 
changes in the Law of priority rights. The changes of the law have for example involved 
that the banks nowadays focus more on the ability to redeem a loan and the character of 
the employer and capacity of the company to repay the credits. The follow-up of the 
existing credits are furthermore more frequent then previous. On the other hand evident 
changes concerning collateral can be gathered and the effects of the legislator’s pur-
poses seem accordingly not to point to the same direction as those wished once. The 
banks today look for alternative collateral, as especially owner’s surety, and the banks 
seems to a greater extend request collateral securities to company mortgage. The most 
important reason for the purpose of the legislator not to be fulfilled is however that the 
credit granting to a greater degree concentrate on objective financing as leasing, factor-
ing and instalment contract. The result will be that the legislator loses their pressure 
means because the banks don’t need to use company mortgage in the same extent as 
earlier. This will therefore result in that the aimed effects for the reform will be default 
as long as the banks can use other alternatives of collateral and forms of financing.             



 

CENTRALA BEGREPP 
 
För att underlätta den fortsatta läsningen tar jag här upp några centrala begrepp och 
definitioner. 
 
Förmånsrätt: avser företrädesrätt för fordran.1 
 
Särskild förmånsrätt: innebär att en borgenärs fordran kan vara förenad med en 
avtalad eller legal säkerhet som ger företrädesrätt till betalning ur viss egendom. Denna 
gäller vid både utmätning och konkurs och går före den allmänna förmånsrätten.2 
 
Allmän förmånsrätt: ger företrädesrätt till betalning ur all slags egendom i boet. 
Denna gäller endast vid konkurs.3  
 
Utmätning: är ett sätt att skaffa betalning för en fordran exempelvis genom att 
kronofogdemyndigheten lägger beslag på egendomar som gäldenären äger vilka sedan 
säljs varvid behållningen används för att betala skulder och kostnader för utmätningen.4 
 
Konkursbo: den juridiska person som omfattar den utmätningsbara egendom som 
gäldenären hade vid konkursutbrottet eller som han får under konkursen eller som kan 
återvinnas.5 
 
Företagshypotek: ersattes från och med den första januari 2004 av Lag om 
företagsinteckning6 och innebar en panträtt i den lösa egendomen som används i en 
rörelse. Detta kunde exempelvis vara varulager, inventarier och kundfordringar. Det 
som undantogs var exempelvis pengar på bank, aktier och obligationer. Säkerheter som 
kunde lämnas för ett lån registrerades och utfärdades som ett företagshypotekbevis och 
detta gav borgenären företrädesrätt vid utmätning och konkurs. 7 
 
Företagsinteckning: Lag om företagsinteckning ersatte Lag om företagshypotek från 
och med den första januari 2004 och innebär att en näringsidkare har möjlighet att 
upplåta en inteckning i sin näringsverksamhet utan att avstå någon annan egendom. 
Denna upplåtelse sker genom att näringsidkaren överlämnar (traderar) ett 
företagsinteckningsbrev till borgenären. Underlaget till detta brev utgörs av all egendom 
som näringsidkaren har och förmånsrätten gäller i 55 procent av värdet av gäldenärens 
egendom som återstår när borgenärer med bättre förmånsrätt fått betalt. Vid betalning 
av fordran har innehavaren av inteckningen rätt till dels ett fast tillägg, vilket är 
begränsat till 15 procent av inteckningsbrevets belopp, och dels ett rörligt tillägg. Det 
rörliga tillägget är begränsat till referensränta plus 4 procent, från dagen för 
konkursansökan till dess fördelning av köpeskillingen sker. I en rörelse kan det finnas 
fler inteckningar och den inbördes prioritetsordningen dem emellan avgörs av i vilken 
tidsföljd de sökts 8   

                                                 
1 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 89 
2 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 89 
3 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 89 
4 Wallentin, C., & Estevall, L., (1999) Ekonomernas uppslagsbok, s. 422 
5 Edström, M., m fl., (1999) Konkurs & ackord, s. 11 
6 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 93 
7 Wallentin, C., & Estevall, L., (1999) Ekonomernas uppslagsbok s. 154 
8 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 93f 
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1 INLEDNING 
 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den bakgrund och problemdiskussion som leder till 
uppsatsens frågeställningar. Inledningen har jag valt att beskriva på ett sådant sätt att läsaren 
skall få en möjlighet att tilldelas grundkunskap för fortsatt läsande. Därefter presenteras syfte, 
avgränsningar, tidigare forskning och definition. 
  
 
Ett viktigt moment för bankerna vid finansiering av företag är kreditbedömningen, som 
ligger till grund för om kreditgivningen beviljas. Denna typ av värdering syftar till att 
fastställa kreditvärdigheten, det vill säga den framtida finansiella förmågan och viljan 
hos det kreditsökande företaget att återbetala en kredit inklusive ränta och amortering.9 
Risken för betalningsinställelse eller konkurs måste alltid bedömas innan en kredit 
beviljas. Utgångspunkten för en sådan bedömning är i regel bankens kunskap om 
kundspecifika förhållanden, till exempel kända egenskaper, finansiell styrka och 
kundens förväntade lönsamhet.10 Kreditvärdigheten fastställs av kreditbedömare eller 
analytiker, som noggrant undersöker upplysningar om det kreditsökande företaget, dess 
marknad och det ekonomiska klimatet.11 
 
Orsaker som gjort att kreditrisker och bankernas förmåga att hantera risker blivit 
betydelsefulla ur ett finansiellt stabiliseringsperspektiv kommer från de förluster som 
blev en följd av att ett stort antal låntagare samtidigt fallerade på sina lån. Denna typ av 
förluster har varit den vanligaste orsaken till att banker hamnat i finansiella problem och 
den finansiella krisen i början av 1990-talet innebar stora kreditförluster för bankerna.12 
En viktig orsak till förlusterna var problem på fastighetsmarknaden, konkurser bland 
fastighets- och finansbolag samt en allmän konjunkturnedgång som resulterade i snabbt 
ökande företagskonkurser. Dessutom hade bankernas policy för 
kreditvärdighetsbedömning förändrats under 1980-talet från att vara sträng och 
formalistisk till att få en mer säljinriktad bedömning, vilket ledde till att bedömningen 
av företagens kreditvärdighet blev bristfällig och risktagandet ökade. Svenskt näringsliv 
och småföretagandet har visserligen återhämtat sig men följden av denna bankkris ledde 
till att bankernas kreditgivningsverksamhet idag ställer högre krav. Något som också 
spelar in är att bankverksamheten skiljer sig från andra kreditgivningsverksamheter, 
som exempelvis företagsänglar13, genom att de även omfattar inlåning från allmänheten 
vilket medför att de har ett specifikt syfte att skydda insättarnas medel genom att 
förebygga alltför stor riskexponering från bankernas sida.14 
 
Den kreditrisk som bankerna oftast konfronteras med i sin kreditbedömning av företag 
är att de aldrig med säkerhet kan veta om en beviljad kredit i sin helhet kommer att 
återbetalas. Detta grundar sig på att det inte går att förutsäga den samhälls- och 

                                                 
9 Landström, H., (2003) Småföretaget och kapitalet, s.90 
10 Sveriges Riksbank, 2007-10-31, kl. 13:32 
www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 
11 Landström, H., (2003) Småföretaget och kapitalet s.90 
12 Sveriges Riksbank 
13 Privatpersoner som investerar kapital och affärskunskap i företag. 
14 Svensson, B., (2003) Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 
kreditvärdighet, s. 22f 
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företagsekonomiska utvecklingen.15 Till kreditrisken hör även förändringar och 
påverkan av lagstiftningen. I alla tider har företag drabbats av konkurser, som i sin tur 
drabbat kreditgivarna. Om ett företag försatts i konkurs så har det varit 
Förmånsrättslagen som styrt i vilken ordning borgenärerna fått betalt för sina fordringar. 
De gamla reglerna från 1970- talet har inneburit att banken oftast lagt beslag på allt som 
funnits i ett konkursbo. Detta har berott på att en av bankens säkerheter, 
företagshypotek, har haft en mycket hög prioritet i Förmånsrättslagen när konkursboets 
tillgångar har fördelats.16 
 
För att bryta trenden av att allt fler företag drabbas av konkurs så lades en proposition 
fram om förändringar i Förmånsrättslagen. Den femte juni år 2003 antog riksdagen 
regeringens förslag om nya regler om förmånsrätt vid konkurs och den nya 
Förmånsrättslagen trädde ikraft den första januari 2004. Regeringens förhoppning med 
lagändringen är att få en attitydförändring hos bankerna vid utlåning och tanken är att 
bankerna inte skall vara så frikostiga med lån. Bankerna skall istället i högre grad se till 
företagets återbetalningsförmåga istället för att förlita sig på dess säkerheter.17  
 

1.1 Problemdiskussion 

 
Denna lagändring har gjort att bankernas ställning försvagats vid konkurs vilket har 
medfört att de har fått försämrade kreditgivningsförutsättningar och att de har blivit mer 
restriktiva i sin kreditgivning till små och medelstora företag. Lagändringen har 
inneburit att andra borgenärer än staten och bankerna fått större möjlighet att få igen 
sina fordringar när företag går i konkurs. Bankerna som tidigare haft förmånsrätt genom 
företagshypoteket fick i och med den nya lagen sin förmånsrätt minskad genom att en 
företagsinteckning istället kom att gälla i maximalt 55 procent av egendomen.18 En 
annan skillnad är att företagshypotek var en särskild förmånsrätt medan 
företagsinteckning räknas som en allmän förmånsrätt.19 Den nya Förmånsrättslagen 
leder till att bankernas kreditgivning till företag påverkas genom att deras risktagande 
ökar ytterligare på grund av att de inte har samma förmånliga säkerhet som tidigare när 
företag går i konkurs. Detta beror på att en särskild förmånsrätt i regel är prioriterad 
framför en allmän förmånsrätt.20 
 
Ett av huvudsyftena med den nya lagen är att det skall vara lättare för företag att 
genomföra företagsrekonstruktioner istället för att gå i konkurs. Med detta menas att 
banken på ett tidigt stadium ska kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga och 
därigenom kunna göra nödvändiga omstruktureringar för att rädda ett företag från 
konkurs.21 Bankernas starka ställning är en av de faktorer som tidigare drivit fram 
konkurser istället för genomföranden av företagsrekonstruktioner. Reformens syfte 
leder därmed till att försvaga bankernas ställning vid konkurs.22 Det har dock riktats 
mycket kritik mot den nya Förmånsrättslagen vilket bland annat säger att effekten av 

                                                 
15 Funered, U., (1994) Bankernas risktagande, s. 45 
16 Balans nr 12 2003, Österholm, C. Den nya förmånsrätten – störst förändringar för stat och banker 
17 Proposition 2002/03:49 
18 Privata affärer, 2007-10-31, kl 12:30,http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=7264 
19 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 89 
20 Balans nr 12 2003, Österholm, C. Den nya förmånsrätten – störst förändringar för stat och banker 
21 Zetterström, S., (2003) Sakrättens fyra huvudfall, s. 90 
22 Dagens industri, 2007-11-22, kl 13:30,http://di.se/Index/Nyheter/2003/04/14/76199.htm?src=xlink 
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företagsrekonstruktioner istället blir att företag krävs på ytterligare säkerheter från 
banker när de söker krediter för investeringar.23 Den nya Förmånsrättslagen har även 
kritiserats genom att den hindrar banken från att knyta nya och växande småföretag till 
sig speciellt när det krävs stora investeringar. Detta kan bero på att dessa företag kan 
anses vara svårbedömda, trots att de är livskraftiga. Det anses även att en försvagning av 
företagsinteckningen kan komma att medföra en försämring av förutsättningar för en 
långsiktig och stabil finansiering av små och medelstora företag.24 Det kan även 
tilläggas att de små företagen till antalet dominerar det privata näringslivet. Små företag 
med färre än 50 anställda utgör mer än 99 procent av det totala antalet företag i Sverige 
och är därmed en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och skapande av nya 
arbetstillfällen. 25 Detta innebär att dessa företag utgör en mycket intressant kundgrupp 
för bankerna och utlåning anses vara den mest lönsamma affären för dem, men 
samtidigt anses små och medelstora företag tappa i kreditvärdighet utifrån bankernas 
synvinkel samt att de är ett stort risktagande för bankerna.26 Förändringarna av 
förmånsrätten har blivit avgörande för bankernas benägenhet att ge krediter till små och 
medelstora företag och i och med de försämrade villkoren leder det till uppsatsens 
följande problemformuleringar; 

1.1.1 Problemformuleringar 

Den nya lagstiftningen har inneburit ett förändrat arbetssätt för bankerna vid 
kreditgivning till små och medelstora företag. Det är därför av intresse att besvara 
följande frågeställningar: 
 

• Har bankernas kreditbedömning förändrats och i så fall hur? 
• Har bankerna förändrat kraven på säkerheter och i så fall hur? 
• Har bankernas kredituppföljning förbättrats och i så fall hur? 
• Har kreditformerna förändrats?  
• Hur ser bankerna på företagsrekonstruktion?  

 

1.2 Syfte  

 
Med hjälp av litteraturstudier och en empirisk undersökning har jag som avsikt att 
undersöka och beskriva vilken påverkan de förändringar i den nya Förmånsrättslagen, 
med särskilt fokus på företagsinteckningen som säkerhet, har på bankernas agerande vid 
kreditgivning till små och medelstora företag. Min avsikt är även att undersöka om 
lagstiftarens syften, som berör kreditgivning, har uppfyllts med avseende på ändringarna 
i Förmånsrättslagen.  

1.3 Avgränsningar 

 
Jag har avgränsat mig från att undersöka andra kreditgivare än banker. Jag har även 
avgränsat mig från att belysa kreditgivningen till andra än små och medelstora företag. 

                                                 
23 Svenskt näringsliv, 2007-10-31, kl.13:30, 
www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/article6022.ece,  
24 Ekonomisk debatt 1999, 2007-11-16, kl 13:40, http://www.ne.su.se//ed/pdf/27-6-led.pdf 
25Företagarna, 2007-11-16, kl 14:30 http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/ 
Opinion/ Rapporter/2006 /fakta_06_2.pdf 
26 Landström, H., (2003) Småföretaget och kapitalet, s.115 
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Förklaringen till att jag bara intresserat mig för små och medelstora företag ligger i att 
förmånsrättsreformen försvårar kapitalförsörjningen för dessa typer av företag.27 
Dessutom visar tidigare forskning att banklån utgör den allra viktigaste externa 
kapitalkällan för små och medelstora företag.28  
 
Vidare har jag i undersökningen avgränsat mig från att inkludera alla de banker som 
representeras på lånemarknaden i Sverige. Jag har valt att vända mig till de tre 
storbankerna Swedbank, Handelsbanken och SEB, och mer specifikt deras lokala kontor 
i Söderhamn och Hudiksvall. Valet till denna avgränsning är att kreditmarknaden är 
koncentrerad till just dessa banker. Storbankerna har även lång erfarenhet, bred kundbas 
och geografisk stor spridning.29 
 
I den nya Förmånsrättslagen finns ett flertal lagändringar. Det kan nämnas att bland 
annat statens förmånsrätt för skatter och allmänna avgifter har avskaffats vilket i sin tur 
har påverkat förutsättningarna för företagsrekonstruktioner. Jag har i denna 
undersökning valt att koncentrera mig på hur förändringen av förmånsrätten från 100 
procent till 55 procent och att företagsinteckningen har blivit en allmän och därmed 
försämrad förmånsrätt påverkar bankernas kreditgivning. Orsaken härtill är att debatten 
har fokuserat på att reformen troligtvis innebär svårigheter för små och medelstora 
företag att få krediter beviljade.   
 

1.4 Tidigare forskning 

 
Jag har i min C-uppsats undersökt årsredovisningens roll vid bankernas 
kreditbedömning och gjorde där avgränsningar till att undersöka årsredovisningens 
olika delar. Jag upptäckte däremot under mina intervjuer att den nya Förmånsrättslagen 
har påverkat kreditgivarnas bedömningar. Bedömningen av säkerheter har förändrats i 
och med denna nya lag eftersom sannolikheten att banken får tillbaka hela sin fordran 
har minskat avsevärt.  
 
Den lag som behandlas i denna uppsats trädde i kraft den första januari år 2005. Detta 
gör att tidigare forskning inom ämnet i hög grad saknas. Vid mitt sökande av intressanta 
förslag till litteratur för mitt uppsatsskrivande kom jag i kontakt med en tidigare skriven 
uppsats från år 2005 på högskolan i Gävle. Denna författares syfte var att belysa 
kreditgivare och statens syn på lagändringen utifrån en mer allmän aspekt. Denna 
författare har kommit till slutsatsen att småföretagare kommer att få det tuffare att få 
krediter till sin verksamhet och att kreditgivare har ändrat sin kreditbedömning till att 
fokusera mer på återbetalningsförmågan. Vidare har författaren konstaterat att det inte 
ännu kunnat skönjas några större effekter av den ändrade lagstiftningen 30. Jag har i 
motsats till denna författare för avsikt att endast belysa banker som kreditgivare och 
specifikt tittat på företagsinteckning. 
 

                                                 
27 Svenskt näringsliv, 2007-11-02, kl. 11:00, 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/article758.ece 
28 Landström, H., (2003) Småföretaget och kapitalet, s.115 
29 Sveriges Riksbank, 2007-10-31, kl. 13:32 
www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 
30 Lindholm, U., (2006) Ändrad förmånsrätt – Konsekvenser, Examensarbete 17-06 FEK, Högskolan i 
Gävle, Gävle 
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Det finns ett antal uppsatser som tagit upp detta ämne innan själva lagändringen trädde 
ikraft. Detta beroende av att det var en livlig debatt angående införandet av 
lagändringen. Bland annat har en uppsats skriven på handelshögskolan i Göteborg år 
2003 berört ämnet där författarnas syfte var att beskriva hur bankerna ansåg att 
kreditgivningsprocessen till företag skulle komma att förändras i och med den nya 
lagen. Dessa författare har kommit till slutsatsen att reformen kommer att innebära 
endast marginella förändringar vad gäller återbetalningsförmågan men att det däremot 
kommer att bli så att bankerna troligtvis efterfrågar alternativa lösningar gällande 
säkerheter31. Vad gäller vetenskapliga artiklar så har mitt sökande varit förgäves. Detta 
kan bero på det som jag nämnt ovan att det enbart har gått några år sedan införandet av 
den nya reformen och att det därför inte har hunnit bedrivits eller slutförts någon 
forskning på ämnet ännu. Däremot har det skrivits en rapport av institutet för 
tillväxtpolitiska studier som är användbart för min undersökning.  

1.4.1 Institutet för tillväxtpolitiska studier 

 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, är en statlig myndighet, vars uppdrag är att 
bidra till tillväxtpolitik genom att analysera de faktorer som skapar ekonomisk tillväxt i 
Sverige, samt utvärdera effekter av politiska åtgärder och program. De har fått i uppdrag 
av regeringen att utvärdera förmånsrättsreformens olika effekter. Detta uppdrag har år 
2005 genererat en delrapport där sju frågor har ställts till 3000 små och medelstora 
företag via telefonintervjuer. Rapportmetoden har följaktligen varit kvantitativ, vilket 
givit en god överblick av vad lagändringen har orsakat för konsekvenser. Den 
fullständiga rapporten har levererats i slutet av år 2007. 
 
Undersökningen som har genomförts i samarbete med Sifo har visat att företagen har 
påverkats negativt av reformen. Småföretagen har i större utsträckning krävts på borgen 
eller privata pantsättningar. De medelstora företagen har istället erbjudits leasing eller 
factoring. Undersökningen har även visat att bankerna har fördubblat eller kanske till 
och med tredubblat sina omprövningar av krediter. Av de tillfrågade företagen så har 
hälften av dem fått sina krediter omprövade och de anser att detta medfört försämringar 
för företagets tillväxtmöjligheter. Den sammanfattande rapporten anser att reformen har 
medfört stora negativa konsekvenser för små och medelstora företag medan 
bankväsendet anses ha anpassat sig väl efter de nya reglerna. ITPS anser att det bör ske 
en tillbakagång till det gamla systemet med ett hundraprocentigt värde på 
företagsinteckningen. Detta grundar de på genom att göra säkerhetsformen mer attraktiv 
för bankerna. De anser även att förändringen till den nya reformens önskade effekter 
antas påverkas negativt. Skadan anser de dock redan skedd, men att förslagen ändring 
skulle minska de nuvarande negativa effekterna. De anser dock att ytterligare 
granskningar behöver göras av företagsinteckningens allmänna förmånsrätt och om 
företagsinteckningen ska få särskild förmånsrätt. ITPS anser även att det behövs 
ytterligare insatser för att förenkla förfarandet och förbättra informationen om 
företagsrekonstruktion. ITPS föreslår att åtgärderna ska vara riktade mot att förenkla 
förfarandet, förbättra information mellan de inblandade aktörer och stärka 
rekonstruktörens befogenheter. 32  

                                                 
31 Månsson, L-M., Norling, S., (2003) Ny lagstiftning om förmånsrätt och företagshypotek, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg 
32ITPS, 2008-07-13, kl. 10:30 
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allmänna/A2007/A2007_014_
webb.pdf 
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1.5 Definition 

 
Jag har i min uppsats valt att definiera små och medelstora företag enligt 
Bokföringsnämnden. Små företag (10/24-företag) är näringsdrivande icke noterade 
företag i vilka; 
 

� antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till 
högst tio, och  

� tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste 
räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor. 
 
Medelstora företag är näringsdrivande icke noterade företag i vilka; 

 
� antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal överstiger tio, 

eller 
� tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste 

räkenskapsåret överstiger 24 miljoner kronor och 
� nettovärdet av tillgångarna de senaste två åren inte överstiger 1000 gånger 

prisbasbelopp och 
�  antalet anställda under de två senaste räkenskapsåren i medeltal inte överstigit 

200. 33 
 

                                                 
33 Bokföringsnämnden, 2007-11-02, kl. 10:45, http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar00-2.pdf 
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2 METOD 
 
 
I detta kapitel redogör jag för mitt tillvägagångssätt och min vetenskapliga ansats. Jag kommer 
därför att ha som syfte att förklara och beskriva studiens genomförande genom de metodval 
som jag har gjort. I anslutning till mitt metodval förs en diskussion om eventuella problem. 
 
 
Val av metod beror på vad som skall undersökas och vilket tillvägagångssätt som 
används. Sammanfattningsvis beskrivs här i detalj det totala tillvägagångssättet vid 
observationerna. Syftet med en detaljerad redovisning är att den skall vara så pass tydlig 
för en annan person så att denna skall ha möjlighet att upprepa metoden under exakt 
identiska förhållanden. En annan anledning är att vem som helst skall kunna ifrågasätta 
om valet av metod är det rätta för att uppnå syftet och om den stämmer överens med 
frågeformuleringarna. Den skall också hålla för de slutsatser som har dragits ur 
empirin.34  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt    

 
Vid den deduktiva metoden i vetenskapligt arbete så har forskaren sin utgångspunkt i 
teorin och försöker testa denna teori mot empirin med att dra slutsatser. Det finns 
därmed en redan etablerad teori att utgå ifrån och man kan säga att forskaren följer 
bevisandets väg.35   
 
Jag valde det deduktiva synsättet eftersom uppsatsen har utgått från de befintliga 
teorierna vid insamling och tolkning av data. Genom litteraturstudierna kunde en 
intervjuguide upprättas och med hjälp av denna fann jag en möjlighet att utforma 
empirin ur vilken sedan en analys och slutsatser kunde dras. Min strävan har i uppsatsen 
varit att vara så objektiv som möjligt och exkluderandet av egna värderingar har i största 
möjligaste mån varit det primära.  

2.2 Kvalitativ metod   

 
Det som styr valet av metod är hur bra den belyser det problemområde som skall 
undersökas. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som står i förgrunden och som grundas på intervjuer. Forskaren strävar 
med denna metod efter förståelse av beteenden, värderingar och åsikter och inte av att 
förklara.36  
 
För att få svar på mina frågeformuleringar ansåg jag det nödvändigt med en kvalitativ 
metod eftersom det krävdes en dialog för att utfå tillfredsställande svar och djupare 
förståelse kring lagändringen och dess effekt på bankernas kreditgivning. Fördelarna 
med en kvalitativ metod är att det ger en helhetsbild av det undersökta fenomenet och 
en närkontakt uppstår i förhållande till de undersökta enheterna som ofta omfattar 

                                                 
34 Backman, J., (1998) Rapporter och uppsatser, s. 37f 
35 Patel, R. & Davidson, B., (1994) Forskningsmetodikens grunder, s. 20f 
36 Holme, I. M. & Solvang, B., (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 75ff 



 

 8 

mindre populationer37. På grund av behovet av att få en överblick över informationen 
ledde uppläggningen till en koncentration av ett fåtal enheter. Jag valde därför att 
begränsa undersökningen till tre intervjuer. Dessa tre respondenter representerar de tre 
storbankerna i Sverige och jag anser därför att de utgör ett heltäckande område när det 
gäller utlåning till företag eftersom dessa är de banker som är störst sett till 
utlåningsvolym till företag38. Den kvalitativa metoden är inte inriktad på att pröva om 
informationen har någon generell giltighet utan det centrala blir istället att samla in 
information som dels skall ge en djupare förståelse av det problem som studeras och 
dels kan beskriva helheten av det sammanhang detta problem inryms i.39 Den kvalitativa 
ansatsen stämmer överens med uppfattningen jag haft om frågeformuleringarna, där jag 
har fått en tydligare bild över vad respondenterna uppfattar som problematiskt och de 
ges även möjlighet att utveckla sina resonemang.  

2.3 Litteraturstudie 

 
Det är viktigt att planera sin litteratursökning och det är en nödvändighet att försöka 
undvika känslan av att försöka hitta allt som någonsin skrivits inom det ämnesområde 
som studeras. Målet för sökningen är att få fram information som är av direkt relevans 
för den undersökning som görs, undvika ofruktbara sidospår och inte bli övertyngd av 
material som enbart har marginellt intresse. Det gäller att ha ett effektivt och 
systematiskt sökande vad gäller såväl var och hur information söks som kritiskt välja 
det som ska läsas av alla de referenser som fås fram.40 
 
Min arbetsgång inleddes i Gävles högskolebibliotek där jag sökte litteratur i databaser, 
främst i Higgins, som är högskolebibliotekets katalog, men även högskolans nationella 
databas Libris användes. Den lokala databasen har även använts för att hitta relevanta 
artiklar. För att utöka och komplettera min bas av litteratur fick jag även göra ett flertal 
fjärrlån från andra högskolebibliotek och universitet. Dessutom bearbetade jag en del 
rapporter och avhandlingar som jag bedömde legitima och värdefulla. Proposition och 
lagtext har legat som grund för min teoretiska bas. Vidare har företagsekonomisk och 
handelsrättslig litteratur använts för att bredda denna bas. Internet har främst använts 
som verktyg för informationsinsamling av artiklar. Nyckelbegrepp som användes som 
sökord vid materialinsamlingen var kreditrisk, kreditbedömning, förmånsrätt, 
företagsinteckning, banker, säkerheter och konkurs. Jag undersökte dessutom vilka 
källor som legat till grund för andra uppsatser och avhandlingar i liknande ämnen. På så 
vis kom jag i kontakt med källor som inte inkluderats i sökresultaten från mina 
genomförda sökningar i databaser och dylikt. Jag försökte i och med denna insamling av 
material få en så bred kunskapsgrund som möjligt för att sedan kunna fördjupa mig i de 
frågeformuleringar som jag ställt upp.  

2.4 Empirisk studie 

 
En empirisk vetenskap kännetecknas av att kunskaperna grundas på observationer av 
verkligheten. Ordet empiri kan ungefär översättas med erfarenhet. Empiriskt baserad 
kunskap baseras alltså på den kunskap som fås genom att skaffa sig erfarenheter genom 
                                                 
37 Holme, I. M. & Solvang, B., s. 75ff 
38 Sveriges Riksbank, 2007-10-31, kl. 13:32 
www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 
39 Holme, I., Solvang, B., s. 79 
40 Bell, J., (2000) Introduktion till forskningsmetodik, s. 62 
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observationer av omvärlden, verkligheten.41 Dessa observationer kan göras genom en 
djupintervju som innebär att det genomförs en undersökning på en mindre avgränsad 
grupp för att få en så täckande information som möjligt på sina frågeformuleringar.42  
Underlaget för min empiri i uppsatsen har jag samlat in genom tre genomförda 
intervjuer med anställda på olika banker. De representeras av Swedbank, 
Handelsbanken och SEB. För att skapa en förståelse och utifrån denna beskriva hur 
lagändringen påverkar kreditbedömningen så krävs ett utarbetat tillvägagångssätt. Jag 
valde därför att angripa mina frågeformuleringar med en intervju för att knyta an med 
min kvalitativa metod och för att få en mera detaljerad förståelse av det valda 
undersökningsobjektet. Denna studie gav mig möjlighet att utföra undersökningen på 
djupet samt att jag fick tillfälle att få respondenterna att agera i sin naturliga miljö. Det 
är svårt att via oberoende källor kontrollera informationen, och därför finns det alltid en 
risk för snedvridna resultat43. Min förhoppning var att de valda respondenterna var 
professionella och väl insatta i de frågor som utgjordes av intervjuguiden. I och med 
detta har undersökningen haft som mål att få så sanningsenliga svar som möjligt.  

2.4.1 Urval av intervjurespondenter 

 
De tre valda bankerna representerar de tre storbankerna i Sverige vad gäller utlåning.44 
Därför anser jag att dessa även är väl representativa för Söderhamn och Hudiksvall när 
det gäller att fungera som intressanta objekt. De är dessutom väl etablerade på 
bankmarknaden och har flerårig erfarenhet när det gäller kreditgivning till företag. 
Urvalet av dessa banker var tillräckligt när det gäller både bredd och täckning av 
kreditmarknaden för små och medelstora företag. Mitt önskemål var att få intervjua 
personer som hade kunskap inom det område jag ville undersöka och 
intervjurespondenterna valdes därmed ut med hänsyn till vilka som arbetar med denna 
typ av frågor. Därför representeras detta av företagsrådgivare. 
 
Att låta svaren vara konfidentiella kan få respondenterna att öppna sig och ge mer ärliga 
svar. En risk som annars kan finnas när de som intervjuas namnges är att intervjun blir 
mer ytlig.45 Jag valde därför att låta respondenterna vara anonyma till namn och kontor. 
Dessa respondenter fick beteckningarna A, B och C för att läsaren skall kunna urskilja 
och jämföra delarna i empirin och analysen. 

2.4.2 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

 
Innan intervjuerna genomfördes skickade jag ett intervjubrev via mail till samtliga 
respondenter där den avtalade intervjudagen och tiden bekräftades. I detta brev 
informerade jag även respondenterna om vad intervjun skulle beröra för områden (se 
bilaga 1), och bifogade en intervjuguide (se bilaga 2).  Samtliga intervjuer genomfördes 
sedan på respektive bankkontor i ett avskilt rum där endast jag och intervjurespondenten 
var närvarande. Jag utgick från intervjuguiden och kompletterade denna med följdfrågor 
vid behov. Intervjuerna var därmed semistrukturerade och en fördel med detta är att 
respondenterna kan tala fritt utöver de ställda frågorna och detta gör att andra idéer eller 

                                                 
41 Patel, R. & Davidson, B., s. 16 
42 Patel, R. & Davidson, B., s.44 
43 Bell, J., s. 44 
44 Svenska bankföreningen, 2007-11-20, kl. 13:00, http://www.bankforeningen.se/upload/bank-
ochfinansstatistik_2004_002.pdf 
45 Ejvegård R., (2003) Vetenskaplig metod, s. 51 



 

 10 

uppfattningar kan ersätta eller fördjupa frågorna i intervjuguiden46. Frågorna ställdes i 
samma ordning i samtliga intervjuer, men undantag fanns på grund av att 
respondenterna redan lämnat svar tidigare i intervjun genom egna kommentarer. Jag 
gjorde ett medvetet val vid formuleringarna av frågorna genom att dessa formulerades 
öppet. Detta för att respondenterna skulle få större chans att utifrån sina erfarenheter och 
fria åsikter kunna lämna sina svar. 
 
Intervjuerna pågick mellan 70 och 90 minuter och spelades in på bandspelare för att jag 
som intervjuare skulle få med så fullständiga svar som möjligt. Karakteristiskt för 
kvalitativa studier är att lägga stor vikt vid individers perspektiv inifrån det som 
studeras och att presentera undersökningsresultatet i form av citat med respondenternas 
egna ord47. Därför användes detta verktyg och därmed har jag kunnat återge 
intervjuerna med kommentarer i form av citat från respondenterna, något som ger 
empirin kött och märg. Min avsikt under intervjuerna var att undvika att påverka 
respondenternas svar med ledande frågor. Vissa frågeställningar gav dock en större 
karaktär av diskussion än andra frågor, men detta ser jag inte som något negativt utan de 
har i positiv bemärkelse ökat min förståelse för de ämnesområden som jag tagit upp i 
min uppsats. 
 
De svar som jag sedan fick av varje respondent skrevs ned för hand direkt efter 
intervjun. Dessa skrevs ned ordagrant för att undvika tolkning från min sida. Nästa steg 
blev sedan att med hjälp av materialet utarbeta empirikapitlet i uppsatsen utifrån 
intervjuerna och även där har jag undvikit att tolka materialet och istället endast återgett 
detta för läsaren i en mer läsarvänlig form. Därefter analyserade jag empirin med hjälp 
av den presenterade referensramen och utifrån detta drogs sedan slutsatser. 

2.5 Kvalitetskriterier 

 
Generalisering innebär att vi kan fråga oss hur säkra vi kan vara på att det som vi finner 
i primärstudien kan anses gälla en hel population av personer, grupper, miljöer, 
procedurer etcetera.48 Jag är medveten om att empiridelen endast belyser tre utvalda 
representanter för de olika bankerna och deras syn på problemet. Det går därför inte att 
hävda att materialet är representativt för varken bankväsendet eller ens för dessa banker 
generellt. På grund av den nivå som denna uppsats befinner sig på anser jag att det 
skapas en så pass bra bild av området så att det beskrivna syftet kan besvaras. Dessutom 
syftar uppsatsen mera till att ge en anvisning på hur de olika bankerna agerat efter 
förändringarna och det går därför inte att dra några generella slutsatser kring 
lagförändringarnas påverkan på bankernas agerande.  
 
När det handlar om en undersöknings validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet) 
gäller det främst kvantitativa undersökningar. Detta har inte samma centrala plats i 
kvalitativa undersökningar. Syftet med kvalitativa studier är att få fram en bättre 
förståelse av vissa faktorer och då kommer inte den statistiska representativiteten i fokus 
(reliabilitet). Det är praktiskt omöjligt att förena detta med en djupgående studie av 
personens upplevelser och medvetenhet av sig själv. Problemet med att få fram giltig 
information (validitet) är normalt mycket mindre i kvalitativa undersökningar än i 

                                                 
46 Holme, I. M. & Solvang, B., s.101 
47 Svensson, B., s.75 
48 Backman, J., Rapporter och uppsatser, s. 70 
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kvantitativa, eftersom forskaren ofta har en större närhet till det som studeras i 
kvalitativa undersökningar.49  
 
Jag har därför valt att diskutera kvaliteten på min valda undersökningsmetod utifrån de 
fyra kvalitetskriterierna tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. 
 
Tillämplighet har att göra med val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i 
förhållande till frågeformuleringen och den tänkta undersökningsuppläggningen. Både 
den teknik och den undersökningsgrupp som väljs måste uppvisa största möjliga 
användbarhet för att forskaren ska få den önskade informationen. För att samla in data 
använde jag mig av intervjuer och vad som är viktigt vid denna typ av metod är att 
intervjuaren väljer respondenter som kan lämna den information som behövs. De 
personer som jag intervjuade hade alla det gemensamt att de var väl insatta i det som 
skulle undersökas och de kunde därmed lämna utförliga svar, vilket ökade 
tillämpligheten i undersökningen. Jag utgick även från relevanta frågor för att täcka min 
frågeställning och frågorna var utformade på så sätt att respondenterna skulle kunna ge 
sina svar på mina frågor i problemformuleringen. Därmed anser jag att relevansen och 
tillämpligheten uppfylls genom att rätt frågor ställs utifrån mina frågeställningar. 
 
Informationen som samlas in ska stämma överens med det som forskaren har haft som 
avsikt att undersöka. Vid kvalitativa metoder är därför överensstämmelsen av vikt för att 
skapa rimlighet i informationssamlandet. Det kan emellertid vara svårt för intervjuaren 
att genomföra detta eftersom det är respondentens personliga förhållande till den 
faktiska situationen som skall bedömas. Intervjuaren måste därför ta ställning till om 
den information som lämnats stämmer överens med den verklighet som han/hon 
verkligen vill fånga. Jag anser att intervjuerna hade en hög standardiseringsgrad då jag 
använde samma frågor till samtliga respondenter och att frågorna ställdes i samma 
ordning. För att detta skulle vara möjligt använde jag mig av en intervjuguide som 
byggdes utifrån litteraturen. Svaren jag fick ökade därmed överensstämmelsen eftersom 
det fanns likheter mellan respondenternas lämnade material samt att svaren var utförliga 
och konsekventa. 
 
Med pålitligheten menas i vilken utsträckning forskaren undviker faktorer som kan 
försvåra informationsutbytet. Sådana faktorer kan exempelvis vara störande miljö under 
en intervju eller svårtydda frågor. Intervjuerna ägde rum på respondenternas kontorsrum 
för att undvika störande faktorer och respondenterna hade möjlighet att utveckla svaren 
och föra en diskussion så att jag fick ut så mycket information som möjligt. Jag 
klargjorde även innan intervjuerna ägde rum att undersökningen skulle sammanställas 
konfidentiellt; detta för att jag skulle få så sanningsenliga svar som möjligt samt att öka 
informationsutbytet. Innan intervjuerna fick även respondenterna frågorna mailade till 
sig så att de i lugn ro kunde titta på frågeställningarna innan själva intervjun. De hade 
därmed möjlighet att kontakta mig ifall det var något som var oklart.  
 
Vad gäller noggrannheten slutligen så avser detta att forskaren i sin undersökning måste 
vara medveten om att han/hon inte förvränger eller förfalskar informationen under 
insamlandet, bearbetningen och analysen. Jag använde mig av bandinspelningar för att 
kunna bearbeta materialet. Detta förfarande tycker jag lämpar sig bra vid intervjuer så 
att inte missuppfattningar uppstår, något som lätt kan hända eftersom det är svårt att 

                                                 
49 Holme, I. M. & Solvang, B., s. 94 
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hinna anteckna allt som sägs. Att jag i efterhand kunde lyssna av vad som sagts var till 
stor hjälp för att eliminera risken för förvrängningar. 50  
 

2.6 Käll- och metodkritik 

 
För den som skriver är källkritik en urvalsmetod; forskaren bedömer det material som 
samlas in, rensar bort det som inte är bra och behåller det som åtminstone är 
acceptabelt.51  
 
Granskningen av källorna har jag valt att dela upp i fyra delar nämligen källobservation, 
ursprung, tolkning och användbarhet.  
 
Det viktiga med en källobservation är att skaffa sig en överblick över de källor som 
finns tillgängliga och vilka som kan vara relevanta för undersökningen.  
Jag har i inledningen av mitt arbete aktivt sökt källor och information som rört mitt 
arbete. Dessvärre upptäckte jag att det fanns relativt liten mängd litteratur inom mina 
specifika frågeformuleringar. Kritik kan därmed riktas mot att källorna styrs mer av 
tillfälligheter. Tidsfaktorn är också en riskfaktor eftersom det varit en begränsad tid som 
gett utrymme till en snabb sållningsprocess. Det kan även nämnas att de intervjuade 
respondenterna är placerad inom ett begränsat område, det vill säga Söderhamn och 
Hudiksvall. Detta kan leda till en viss snedvridning i det empiriska värdet av 
informationen.  
  
Vad gäller bestämning av ursprung så kan problem uppstå när det skall bestämmas vem 
eller vilka som varit upphovsmän, när och var källan blev till, vilka dess primära syften 
var, hur forskaren funnit eller fått tag på källan. Huvuddelen av mina källor har hämtats 
från litteratur ur högskolans databaser. Därför anser jag att äktheten ej behöver 
ifrågasättas. En avvägning som jag däremot stod inför var att bedöma vilka källor som 
kunde anses som relevanta och aktuella för min referensram. De sekundärdata som jag 
använt mig av, det vill säga, litteratur, doktorsavhandlingar och artiklar har kritiskt 
granskats. Jag har utgått från tidigare studier och sett vilken litteratur som regelbundet 
använts. Dessvärre upptäckte jag att den litteratur som fanns var av äldre upplaga. Med 
detta menar jag litteratur skriven i början eller under mitten av 1990-talet. Man kan då 
fråga sig om detta beror på att kreditbedömningsprocessen inte har förändrats under 
åren eller om intresset för forskning inom området inte är tillräckligt intressant? Jag 
kunde dock finna att forskare som skrivit om de små företagens finansiering menar att 
detta ämne inte fått tillräcklig uppmärksamhet men att det har ökat under de senaste 
åren. Det positiva är att författarna till litteraturen verkar vara av samma åsikt och detta 
anser jag ger en ökad trovärdighet. Det negativa kan vara att litteraturen kan vara 
vinklad eftersom författarna har ett egenintresse i frågorna, men jag har så långt som 
möjligt försökt göra en objektiv värdering av åsikterna. Detta gör att jag har haft ett 
kritiskt förhållningssätt när jag läst materialet. Det negativa kan även vara att mina 
frågeformuleringar är ganska outforskade vilket kan ge luckor i kunskapsmassan. 
Sammantaget kan jag ändå tycka att de artiklar samt facklitteratur som jag har använt 
mig av är skrivna av väl ansedda och kunniga personer inom området och vid kända 
förlag vilket gör att jag anser att dessa upprätthåller en hög tillförlitlighet. Jag anser 

                                                 
50 Patel, R, & Tebelius, U., s. 68ff 
51 Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, P., (2001) Att utreda, forska och rapportera, s. 150  
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också att uppsatsen ej tappar i trovärdighet då de teoretiska begreppens innebörd är 
desamma nu som tidigare. 
 
Tolkningen innebär att innehållsbestämma källan. Mycket av den litteratur som skrivits 
inom detta ämne utgår från bankernas kreditbedömning. En liten del av litteraturen är 
inriktad på vad lagändringen har inneburit och det som är skrivet behandlar vad som 
generellt efterfrågas utifrån kreditgivarnas perspektiv. Jag har haft som avsikt att 
undersöka hur lagändringen påverkar kreditgivarnas bedömningar. Detta har ställt krav 
på att använda källor med olika utgångspunkter för att få en överblick över ämnet. Detta 
har dessvärre inte varit lätt med tanke på att ämnet är ganska outforskat. Jag anser dock 
att litteraturen ligger inom ramen för min avgränsning och mitt syfte med uppsatsen, 
även om den ger en snävare bild genom att jag har haft min teoretiska bas utifrån 
proposition och lagtext. 
 
För att kunna få en heltäckande bild och för att empiriskt testa mina frågeformuleringar 
har det varit nödvändigt med primärdata i form av intervjuer. Respondenterna kan ha 
påverkat studien på olika sätt genom deras olika synsätt, viss förförståelse och 
standardsvar. De är vidare styrda av bankernas kreditpolicy vilket kan ha en påverkan 
på de svar som lämnas. Jag kan inte heller vara helt säker på att respondenterna lämnat 
sanningsenliga svar, och hur detta kan ha påverkat undersökningen är svårt att fastställa.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna har jag strävat efter att förhålla mig objektivt, likaså 
till den litteratur jag har läst. Att respondenterna kan ha svarat på ett subjektivt sätt 
utifrån deras egna upplevelser, anser jag har bidragit med en mer personlig prägel och 
gjort att fakta, som inte skulle ha kommit fram annars, nu fått en möjlighet att göra det. 
Min strävan har varit att få en bild av hur kreditgivare har påverkats av lagändringen när 
små och medelstora företag söker kredit i bankerna och för att uppnå detta har det varit 
av stor betydelse att få del av respondenternas syn. Jag anser också att utrymmet för 
förvrängning av det datamaterial jag fått fram av respondenterna är relativt liten 
eftersom jag använt bandspelare under samtliga intervjuer. 
 
När det slutligen gäller bestämning av användbarhet så värderas denna beroende på de 
frågeformuleringar som det arbetas med. Jag har i huvudsak använt mig av källor som 
behandlar det som är uppslaget till mina frågeformuleringar. Det jag har upptäckt är 
problemet att finna källor, som har ungefär samma problematik som det jag har velat 
undersöka. Det enda material som jag har funnit behandla detta ämne, är en antologi av 
doktorsavhandlingar i ämnet småföretaget och kapitalet. Denna ligger dock nära både i 
tid och innehåll och därför anser jag att den är relevant för användbarheten. 
 
Eftersom jag valt att endast intervjua ett fåtal respondenter, kan deras personliga åsikter 
till viss del nyansera resultatet. För att motverka detta skulle ett större antal banker 
kunnat kontaktas. Som en kompensation har jag valt att ställa mig kritisk till det 
inkomna resultatet och beakta det med hänsyn till respondenternas intressen och 
ställning. Jag kan dock påstå att eftersom jag valt att intervjua de olika bankernas 
företagsrådgivare, som har goda kunskaper inom det valda området, blir användbarheten 
hög. 52   

                                                 
52 Holme, I. M. & Solvang, B., s. 130ff 
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3 REFERENSRAM 
 
 
I detta kapitel har jag valt att beröra mer djupgående utvalda bitar som anses relevanta för 
uppsatsens problemformulering och syfte. Inledningsvis beskrivs den nya Förmånsrättslagen 
och dess syften samt företagsinteckning som säkerhet. Därefter följer en beskrivning av 
bankernas riskbedömning, kreditbedömning, krav på säkerheter och kredituppföljning för att 
läsaren skall kunna få sig en uppfattning av bankernas kreditbedömningsprocess. Slutligen 
följer en beskrivning av alternativa finansieringsformer, konkurs och företagsrekonstruktion 
och ackord.  
 

 

3.1  Den nya Förmånsrättslagen 

 
En av avsikterna med förmånsrättsreglerna är att göra kreditgivningen lättare. Ett 
företag kan till exempel lättare få en kredit och få bättre kreditvillkor när de kan ge 
borgenären säkerhet i viss egendom.53 När det sker utmätning eller konkurs finns en 
inbördes turordning för disponering av konkursboets tillgångar. Förmånsrättlagen 
fastställer i vilken ordning en gäldenärs borgenärer ska få sina fordringar betalda, när 
tillgångarna inte räcker till för att täcka företagets alla skulder. I lagen regleras vilken 
rätt fordringsägarna har till utdelning ur en viss egendom och turordningen till rätten av 
utdelningen i form av särskild och allmän förmånsrätt (prioriterade fordringar). Särskild 
förmånsrätt går före allmän förmånsrätt. De särskilda förmånsrätterna utmärker sig 
genom att de gäller i viss bestämd egendom, medan de allmänna förmånsrätterna gäller i 
all egendom, vilket betyder att de allmänna förmånsrätterna alltid konkurrerar inbördes. 
Förmånsrättsordningen, eller snarare turordningen, följer paragrafordningen i 
Förmånsrättslagen och de fordringar som ingår i samma paragraf i den allmänna 
förmånsrätten har sinsemellan lika rätt. Det som komplicerar bilden något är 
förekomsten av konkurskostnader och eventuella massafordringar54. Konkurskostnader 
uppkommer alltid i samband med en konkurs och betalning till konkursförvaltaren utgår 
enligt Konkurslagens 14 kapitel 2§ alltid före alla andra skulder som företaget har 
ådragit sig. Därmed går dessa före både den särskilda och allmänna förmånsrätten. 
Syftet med detta är att om denna förtur saknades skulle ingen vilja åta sig 
konkursförvaltningen. De övriga fordringarna som är utan förmånsrätt kallas 
oprioriterade fordringar och innehavare av sådan fordran har tidigare vanligtvis varit 
förlorare på grund av att då gäldenären kommit på obestånd så har utdelningen endast 
räckt till de prioriterade fordringarna.55  
 
Förslag till nya förmånsrättsregler kom 1999 och var ett resultat av 
förmånsrättskommitténs utredning. Reformen förde med sig tre centrala ändringar, 
nämligen ett slopande av statens förmånsrätt för skatter och avgifter, en mera 
fördelaktig löneförmånsrätt samt en omvandling av företagshypoteket till en ny 
företagsinteckning med allmän förmånsrätt.  I det här arbetet är det enskilt den 
sistnämnda ändringen som har beaktats men de övriga nämns eftersom de gemensamt 

                                                 
53 Adlercreutz, A., (2004) Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 78 
54 En skuld som uppkommit under handläggningen av konkursen. 
55 Zetterström, s. 89ff 
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berör ändringen av Förmånsrättslagen. Dock är ändringen till företagsinteckning den 
viktigaste ändringen för uppfyllandet av reformens önskade effekter.  
 
Företagshypotek användes i stor utsträckning som säkerhet vid kreditgivning till små 
och medelstora företag.56 Den omfattade endast panträtt i delar av den lösa egendomen 
som användes i en rörelse. Denna lösa egendom omfattade kundfordringar och andra 
fordringar, maskiner och inventarier, varulager, patent och goodwill, hyresrätt samt 
byggnad på annans fastighet, så kallad byggnad på ofri grund. Företagshypoteket som 
säkerhet var en särskild förmånsrätt och gällde till 100 procent i ovanstående lösa 
egendom både vid utmätning och vid konkurs.57  I sitt betänkande gjorde utredningen 
bedömningen att en större tonvikt på företagets återbetalningsförmåga vid kreditgivning 
skulle åstadkommas genom en försvagning av företagshypoteket.58  
 
Den 5 juni 2003 beslutades det i riksdagen om ändrade förmånsrättregler och en ny lag 
om företagsinteckning infördes via en proposition som hade utformats i 
överensstämmelse med kommitténs förslag. Dessa förändringar infördes den 1 januari 
2004 genom Lag om ändring i förmånsrättslagen.59 Dessutom ersattes Lag om 
företagshypotek60 med en ny Lag om företagsinteckning61. Jag kommer nedan att 
presentera de syften med reformen som är intressant för denna uppsats. 

3.1.1 Syften med de nya förmånsrättsreglerna 

 
Reformens huvudsakliga syfte är att förmånsrättsordningen skall kunna erbjuda större 
möjligheter till fler lyckade företagsrekonstruktioner istället för att försätta ett företag i 
konkurs. Lagstiftaren vill med detta syfte skapa sundare konkurrensförhållanden för 
företagandet, med möjlighet till fler växande företag och därmed ökad sysselsättning. 
Vidare är syftet att kreditgivningen i första hand ska grundas på återbetalningsförmågan 
och mindre på säkerheter vilket gör att en rekonstruktion kan underlättas eftersom 
kreditgivaren har färre bra säkerheter och därmed flyttas fokus från säkerheterna till 
kredittagarens möjligheter att kunna betala tillbaka krediten. Det skulle göra att 
kreditgivaren får ett större incitament att vara mer aktiv och att reagera snabbare mot en 
kredittagare som kommer i ekonomisk svårighet genom att förbättra 
kredituppföljningen. Konkurrensen mellan borgenärerna har därmed skapat ett 
påtryckningsmedel till att de måste vara väl insatta i kredittagarens rörelse vad avser 
affärsidé, ekonomiska utsikter och så vidare. Detta ligger i att det är de själva som 
förlorar på en eventuell konkurs när företagsinteckningen har blivit en allmän 
förmånsrätt och därmed blivit en svagare säkerhet.62 
 
Utgångspunkten för lagändringen har således varit att ge bättre förutsättningar för 
företagsrekonstruktioner. Ändringarna antas också ge större utdelning till de 
oprioriterade borgenärerna, vilket gör att borgenärerna blir mer intresserade av att i en 
insolvenssituation gemensamt finna rekonstruktionslösningar av olika slag. För en 
borgenär som har en säker ställning finns det i regel ingen anledning att medverka 

                                                 
56 Ekonomisk debatt 
57 Edström, m fl. s. 154 
58 Ekonomisk debatt 
59 SFS 2003:535 
60 SFS 1984:649 
61 SFS 2003:528 
62 Proposition 2002/03:49, s. 68 



 

 16 

särskilt aktivt för att åstadkomma en företagsrekonstruktion. I händelse av en 
avveckling har ju den borgenären inte mycket att vinna på att gäldenärens problem löses 
på något annat sätt. Även en borgenär som i en konkurs inte kan räkna med någon 
utdelning överhuvudtaget eller i vart fall bara en mindre utdelning kan vara ointresserad 
av en rekonstruktionslösning. Det sammanhänger med att eventuella fördelar med en 
sådan kan kräva en stor arbetsinsats av borgenären och ändå vara svåruppnådda, och 
ofta ligger också borgenärens vinster med en rekonstruktionslösning långt fram i tiden. 
En ordning med ett mer jämställt borgenärskollektiv kan däremot öka borgenärernas 
samlade intresse av att medverka till företagsrekonstruktioner.63 
 
Hur detta resultat skall kunna utföras, hör ihop med de tre tidigare nämnda centrala 
ändringarna. Dessa tjänar syftet genom att möjliggöra så goda förutsättningar som 
möjligt för rekonstruktion av livskraftiga företag, genom att tvinga fram ändrade 
beteenden hos borgenärerna. Avskaffandet av förmånsrätten för skatter och avgifter 
samt begränsningen av den nya företagsinteckningen ger exempelvis effekten att 
borgenärskollektivet blir mer jämställt. Detta eftersom den allmänna förmånsrätten och 
de oprioriterade fordringarna i fortsättningen får dela på samma egendomsunderlag. 
Vad gäller lönegarantin så har den före lagändringen utbetalats till anställda vid en 
konkurs men inte vid företagsrekonstruktion. Detta har medfört att konkurser ofta har 
föredragits, eftersom företaget då har sluppit ifrån lönekostnaderna. Detta har gjort att 
ett företag i konkurs, där konkursförvaltaren har drivit företaget vidare, inte har 
konkurrerat med andra företag på lika villkor. Genom lagförändringen ska denna 
snedvridna konkurrensfördel för konkursbo elimineras. Detta har skett genom att 
arbetstagarnas löneskydd förändrats om arbetsgivaren går i konkurs. Det är numera 
konkursboet som får betala arbetstagarens löneskydd, istället för den statliga 
lönegarantin.64 
 
Avseende ändringen av företagsinteckningen anses det vidare att detta inte bara ger 
starka incitament för banker som kreditgivare att hindra att en insolvenssituation 
uppstår, utan också att själva kreditgivningen utgår enligt samma princip om insyn. En 
bättre insyn antas leda till att krediter mer varsamt delas ut, med den fördelen att 
krediter då lämnas ut till främst ekonomiskt hållbara projekt.65  
 

3.2 Företagsinteckning 

 
Företagshypotekets omvandlig till företagsinteckning, och därmed förvandlingen från 
särskild förmånsrätt till allmän förmånsrätt, är en grundsten i reformen. Det är samtidigt 
den del av reformen som blivit mest omdiskuterad och kritiserad, vilket inte minst 
framgår av antalet remissinstanser från bland annat Sveriges Riksbank, 
Finansinspektionen och Sveriges advokatsamfund som avstyrkte förslaget. Ändringen 
har medfört stora förändringar för den aktuella säkerheten, särskilt vad avser dess 
ställning vid konkurs samt när det gäller frågan om vilken egendom som skall 
motsvaras av säkerheten. Som huvudsakligt skäl till kritiken framfördes att ändringen 
skulle inverka negativt på kreditgivningen till små och medelstora företag genom att 
bankerna skulle bli mindre benägna att låna ut pengar till dessa typer av företag. Detta 
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hörde ihop med att bankerna inte trodde sig kunna leva upp till den ökade kontrollen 
och aktiviteten som förslaget innebar, till rimliga kostnader.  Det riktades också kritik 
mot att en försvagning eller avskaffande av företagshypoteket skulle försämra 
kapitalförsörjningen till mindre företag och att krediter skulle kanaliseras till större och 
väletablerade företag med bättre tillgångsmassa. Sammanfattningsvis skulle detta leda 
till en ineffektivare kreditmarknad eftersom svårigheterna att låna pengar av banker gör 
att småföretag skulle tvingas söka alternativa finansieringsformer såsom leasing- och 
factoringaktiviteter. Dessa aktiviteter ansågs öka företagens finansieringskostnader. 
Effekten tros även leda till att banker i alltför hög grad kommer att kompensera 
bortfallet av säkerhet med alternativa säkerheter. 66 Kritik har även riktats mot att 
småföretagare har fått pantsätta privat egendom när företagsinteckningens värde har 
minskat. En annan effekt av småföretagarnas svårighet att låna pengar av bankerna är att 
den statliga utvecklingsfonden ALMI företagspartner67 har fått allt fler ansökningar om 
lån. Detta anses bero på att de som söker kredit i banken blir nekad lån men 
rekommenderas att vända sig till ALMI.68    
 
Sammantaget anser lagstiftaren att denna förändring och de möjliga nackdelar som detta 
kan föra med sig, överbryggs av reformens positiva effekter.  Reformen önskar råda bot 
på tre negativa effekter som företagshypoteket fört med sig. Företagshypoteket anses 
vara en för stark säkerhet, vilket fört med sig att kreditgivare har kunnat förlita sig på 
säkerheten i allt för hög grad och därmed inte gjort tillräckligt ingående prövningar av 
kredittagarens återbetalningsförmåga. Detta har i sin tur fått den konsekvensen att 
kreditgivare inte tillräckligt aktivt bidragit till att företag i kris rekonstruerats. En tredje 
orsak är att företagshypoteket har medfört att kreditriskerna har fördelats ojämnt hos 
borgenärerna, vilket fått den effekten att de oprioriterade borgenärerna fått nästintill 
ingenting vid konkursutdelningar. Genom att ändra förmånsrätten avseende 
företagshypotek/inteckning kommer oprioriterade borgenärer i en bättre situation än 
tidigare. Regeringen tror inte att banker kommer att kompensera bortfallet av säkerhet 
med alternativa säkerheter. Kreditgivning ska grundas på återbetalningsförmågan och 
inte på säkerheten, vilket gör att kreditgivare inte kommer att vara lika beroende av 
säkerheter längre. Dessutom tror kommittén att nystartade företag inte berörs av 
lagförändringen särskilt mycket utan företagsinteckningen används oftast av äldre 
företag i samband med expansion.69 
 
Från den 1 januari 2004 infördes, som nämnts tidigare, denna förändring och den nya 
företagsinteckningen omfattar nu värdet av all sökandes egendom, både fast och lös. 
Detta innebär att även kassa/bank, värdepapper och övervärden i fastighet numera ingår. 
Företagsinteckningen inträder som ett viktigt komplement eftersom den erbjuder en 
säkerhet i företagets allmänna och föränderliga egendom. Underlaget för säkerheten 
behöver med andra ord inte specificeras till vissa individuella objekt. Som säkerhet har 
dock företagsinteckningen omvandlats till att gälla endast i 55 procent av värdet av den 
egendom som återstår sedan borgenärer med en bättre förmånsrätt fått betalt som 
exempelvis panträtter. Dessutom gäller att en företagsinteckning ger företräde i 
förhållande till en annan företagsinteckning utifrån den tidsföljd i vilken inteckningen 

                                                 
66 Prop. s. 94ff 
67 Ett statligt bolag vars uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 2008-
01-12, kl. 13.00 http://www.almi.se/om_almi.html  
68 Flores, J., (2007)  Svårare för småföretag att låna, Dagens nyheter, s. 1 
69 Prop. s. 93ff 
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sökts. Om fordran inte blir fullt betald, betraktas den återstående delen av fordran som 
oprioriterad. Avsikten med detta är som nämnts tidigare att stärka de oprioriterades 
ställning, främst då leverantörer. Det bör dock nämnas att inte ens de som har särskild 
förmånsrätt alltid får full utdelning vid konkurs. 
 
Företagsinteckningen grundas på ett registerförfarande vid Bolagsverket och 
näringsidkaren kan, då han upplåtit en företagsinteckning som säkerhet för en fordran, 
behålla egendomen som motsvarar säkerheten. Detta förhållande är praktiskt både för 
näringsidkaren (pantsättaren) och banken (panthavaren). Egendomen kan stanna kvar i 
pantsättarens besittning, säljas vidare eller nyttjas på det sätt som önskas, och detta 
tryggar självklart rörelsens utveckling. Egendomen som ligger till grund för det 
intecknade beloppet är ju i själva verket den egendom som skall generera kapital så att 
amorteringar och räntor skall kunna betalas tillbaka. För kreditgivaren innebär det ett 
förenklat system för erhållandet av säkerhet eftersom någon besittningsövergång aldrig 
behöver äga rum. Det vore mycket otympligt för kreditgivaren att behöva lagra all 
egendom, såsom vid handpanträtter, för att säkra deras kreditförhållanden.  
 
Företagsinteckningen är vidare en lämplig säkerhetsrätt då näringsidkaren inte har 
någon specifik fast eller lös egendom som kan tjäna som pantobjekt. Näringsidkaren 
kanske inte bedriver sådan verksamhet som betyder att tillräckligt värdefull lös 
egendom finns till hands såsom exempelvis maskiner och fordon. Om värdefull 
egendom finns i verksamheten kanske den är av sådant slag att den inte kan fungera 
som pantobjekt, exempelvis råvaror och färdigvaror. Näringsidkaren kan vidare bedriva 
rörelse i hyrd lokal eller i byggnad på ofri grund och kan av den anledningen inte ställa 
fast egendom som säkerhet eftersom sådan egendom tillfaller fastighetsägaren. 70    
 
Näringsidkaren får normalt tillbaka företagsinteckningsbrevet när lånet är betalt och kan 
använda det igen som säkerhet för en ny kredit. Att ta ut företagsinteckningen kostar 1 
procent av inteckningsbeloppet i stämpelskatt plus kostnader för gravitationsbevis samt 
expeditionsavgift.71 
 
Nedan kommer jag att presentera de delar som ligger till grund för min uppsats 
problemformulering och som enligt den nya lagstiftningen, som beskrivits ovan, 
kommer att påverkas. 
 

3.3 Kreditrisk 

 
Banken måste i sin riskbedömning ha en långsiktig syn på kredittagarens förhållanden 
och kan därför inte bara titta på kredittagarens aktuella ekonomiska ställning eller hur 
företaget har skött sina betalningar under den senaste tiden.72 Det vilar därmed ett stort 
ansvar på kreditbedömaren att kunna göra en allsidig bedömning av kreditsökaren. 
Detta medför att det blir nödvändigt att metodiskt utveckla redskap och professionella 
arbetsrutiner för att underlätta det interna bankarbetet vad gäller bedömning och 
hantering av krediter.73 Dessutom måste det finnas en trygghet för inlåningen och 
betalningsförmedlingen och det måste finnas ett förtroende överhuvudtaget för 

                                                 
70 Adlercreutz, s. 140 ff 
71 Bolagsverket, 2007-12-16, kl: 13.00 http://www.bolagsverket.se/foretagsinteckningar/ 
72 Ekonomisk debatt 
73 Svedin, J., s. 8f 



 

 19 

bankerna, vilket är av yttersta vikt samhällsekonomiskt. Därför regleras och övervakas 
bankverksamheten genom Bankrörelselagen, Sveriges Riksbank och 
Finansinspektionen.74 
 
Banken bedömer kredittagaren utifrån två aspekter: dels kundens 
återbetalningsförmåga, dels de säkerheter som kan ställas mot krediten. Dessa två 
moment överlappar varandra på det sättet att den tänkbara kundens 
återbetalningsförmåga normalt kommer att förstärkas om denne har en värdefull 
försäljningsbar egendom.75 Enligt de tre storbankerna är kundens återbetalningsförmåga 
den viktigaste och oftast den mest svårbedömda aspekten i kreditgivningen. Med 
låntagarens återbetalningsförmåga menas att låntagaren rimligen måste kunna betala 
tillbaka det aktuella lånet eller krediten enligt de villkor som bestämts. Villkoren 
omfattar ränta, amorteringar och återbetalningsperiod. Säkerheternas värde vid en 
eventuell betalningsinställelse kan skilja sig avsevärt från det värde de hade då krediten 
beviljades. Detta beror på att marknaden för de tillgångar som erbjuds som säkerhet, 
som till exempel fastigheter, aktier och andra värdepapper, kan komma att påverkas av 
den ekonomiska marknadens konjunkturläge. Att ta över säkerheten och realisera dess 
värde medför dessutom en kostnad för banken. Säkerheter har dock ett värde genom att 
de kan minska förlusterna vid en betalningsinställelse varför krediter utan säkerheter 
bedöms hårdare. Risken i en kredit kan även påverkas av villkoren i det låneavtal som 
banken och kunden kommer överens om. Låneavtalet kan nämligen innehålla vissa så 
kallade covenants, det vill säga klausuler som innebär att specifika åtgärder utlöses vid 
olika kredithändelser som exempelvis att ägarförhållanden förändras. Om en 
kredithändelse inträffar kan det utgöra grund för omförhandling av lånekontraktet. 76  
 
I syfte att i möjligaste mån begränsa bankernas riskexponering har lagstiftaren ansett sig 
tvingad att på olika sätt styra bankernas verksamhetsinriktning så att dessa inte riskerar 
såväl sitt egna som insättarnas medel. Bankrörelselagen 2 kap. 13 § ligger till grund för 
bankernas kreditgivning och skall ses som en yttre ram inom vilken bankerna ska hålla 
sig inom.77 Denna lag uttrycker att; ”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda 
grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet 
i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå sådan säkerhet 
om den kan anses obehövlig eller om det föreligger särskilda skäl för att avstå från 
säkerhet”.78 
 
Kreditriskbedömningen kan därför sägas bestå av en bedömning eller analys av två 
olika sorters risker, nämligen risk för fallissemang, samt risk vid fallissemang. Med risk 
för fallissemang avses risken att kredittagaren inte kommer att leva upp till sina 
förpliktelser att betala ränta, amorteringar, leasingavgifter etcetera. Bedömningen av 
risk för fallissemang grundar sig på en djupare företagsanalys av bland annat företagets 
affärsidé och ägarnas/ledningens kompetens. Denna analys kommer jag nedan att 
presentera under rubriken kreditbedömning. 
 
Att bedöma risken vid fallissemang innebär att bedöma hur säkerhetens värde utvecklas 
under kredittidens löptid och vilket reellt värde säkerheten har efter realisation av 

                                                 
74 Andrén, N., m fl, (2003) Finansiering, s. 109f 
75 Funered, s. 46 
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77 Funered, U., s. 48 
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egendomen. Denna värdebedömning skall jämföras med kredittagarens åtaganden under 
kredittiden och risken vid fallissemang kan variera under en kredits löptid.79  
 
Då banker måste ha egen lönsamhet som mål, gäller det att skaffa lönsamma kunder. De 
kunder som är skickliga förhandlare och som anses som låga risker kommer att kunna 
förhandla sig till låga räntor. De lägre räntorna ger sämre lönsamhet för kreditgivaren. 
Därför måste kreditgivarna lära sig att bedöma risker för att kunna ta ut högre ränta 
gentemot de kunder som på grund av hög risknivå hänvisas till högräntemarknaden. Ett 
sätt för bankerna att underlätta riskbedömningen är att inrätta interna normsystem för 
”rating” av företag. Olika företag tilldelas genom rating olika grader av risk och får 
därmed skilda räntesatser på sina krediter.80 I riskklassificeringen används både 
kvantitativa och kvalitativa faktorer och riskbetyget omprövas minst en gång per år. 
Den kvantitativa analysen utgår från företagets resultat- och balansräkning samt 
nyckeltal, medan den kvalitativa analysen baseras på exempelvis affärsidé, företagens 
konkurrenskraft och ledningens kvalitet.  
 
De interna metoderna för riskklassificering av kunderna är tämligen likartade i de tre 
storbankerna. Utgångspunkten är olika ekonomiska och affärsmässiga bedömningar 
men som ett komplement av den interna kreditbedömningen använder sig bankerna av 
oberoende externa kreditbedömare. De svenska bankerna äger gemensamt 
Upplysningscentralen AB (UC), som gör uppskattningar av konkurssannolikheter på två 
års horisont för i stort sett samtliga svenska företag. Denna kreditupplysning ger sedan 
kreditbedömaren en snabb uppfattning om företagets betalningsmoral, ägartillhörighet 
och annan intressetillhörighet genom information om styrelserepresentation. Med hjälp 
av denna information kan en tillräckligt bra bild uppnås av företaget, som motiverar ett 
ställningstagande att utvärdera krediten vidare eller avslå den. 81 
 

3.4 Bankernas kreditbedömning 

 
Nya belägg växer ständigt fram i forskningen angående individens viktiga roll vid 
kreditbedömning. Små och medelstora företag karaktäriseras av en begränsad 
marknadsandel och en informell företagsledning som oftast är delägare. Dessa företag är 
dessutom sällan börsnoterade vilket innebär att det inte är möjligt att följa deras 
affärsutveckling och finansiella situation över tiden. Detta har gjort att kreditbedömning 
av små och medelstora samt nystartade företag leder till att den som bedömer och den 
som bedöms har stor betydelse. Kreditbedömningen baseras därför oftast på förtroendet 
för företagaren som person eftersom det finns lite objektiv information på dessa typer av 
företag. Förtroendet som ofta kallas personkemi eller intuition blir därför en viktig 
aspekt i kreditbedömningen.82   
 
Eftersom långivaren tar en risk med utlåningen så används mycket övervakning i form 
av kreditbedömning, säkerhetsanalysering samt lånövervakning och en erfaren 
kreditbedömare använder intuitivt olika kriterier för att bedöma ett företag eftersom 
varje företag är unikt. För att kreditgivarna skall kunna bedöma återbetalningsförmågan 
måste de titta på företagets styrkor, svagheter, marknadsförutsättningar och 
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tillväxtmöjligheter och omsätta företagets siffror till substans och ord. Kreditgivaren 
måste därmed väga in både kvantitativa faktorer i form av resultat- och balansräkning 
samt nyckeltal och kvalitativa faktorer som exempelvis företagets affärsidé, 
ledningskapacitet och marknadssituation. Vid kreditbedömningen krävs därför en 
beskrivning av företaget, bedömning av företagets omvärld och framtagande av 
relevanta nyckeltal, något som kan beskrivas utifrån begreppen affärsidé, resursanalys, 
omvärldsanalys och ekonomisk analys.83 
 
Företagets affärsidé ska beskriva det behov som företaget avser att fylla på marknaden. 
Detta sker i flera dimensioner med avseende på företagets kunder, kundernas behov 
samt företagets möjligheter att tillgodose behovet. För kreditbedömaren är det viktigt att 
dels bedöma företagets kunder och de tillväxtmöjligheter som de kan medföra. Dels 
gäller det att bedöma om företagets kompetens, produktion och organisation är 
tillräckliga för att uppnå uppsatta mål.84 Det måste även finnas en överensstämmelse 
mellan företagaren som person och affärsidén, vilket innebär att personliga egenskaper 
och kompetenser måste kunna jämföras med de krav som den speciella affärsidén 
ställer. För kreditbedömaren kan det vara svårt att ha en ingående kännedom om 
samtliga branscher, vilket innebär att det personliga förtroendet blir direkt avgörande 
om inte affärsidén är helt orimlig. För att göra en bedömning av affärsidén så använder 
sig kreditbedömaren av informationskällor som exempelvis nätverk utanför banken, 
vilket kan bestå av andra kunder som kan ge information. Konsulter kan anlitas om 
affärsidén är svårbedömd och kompetenta organ som exempelvis NUTEK och 
utvecklingsfonden kan ge värdefull information. Vidare är nätverket inom banken 
viktigt, där informationsflödet kan utvecklas genom att ansvaret mellan bankmännen 
kan delas upp mellan dessa, för att de ska kunna hålla sig à jour med 
händelseutvecklingen inom flera branscher.85  
 
Resursanalysen omfattas av de redskap som fungerar som resurser i ett företags 
verksamhet och därmed kapaciteten att återbetala lånet. Dessa resurser består bland 
annat av företagets ledning, ägare, styrelse, organisation, produkter och produktion. 
Bankens granskning av företagets ledning är ett viktigt exempel och det kan vara 
avgörande för om banken överhuvudtaget beviljar företaget kredit. Vad som är viktigt 
att granska är ledningens kompetens och förmåga att leda företaget och det blir i sin tur 
avgörande för om de kommer att lyckas i framtiden och därmed vara kreditvärdiga.86 
Detta innebär att banken bör se till det lånesökande företagets kassaflöde och om 
kassaflödet har kapacitet att täcka återbetalningen av krediten. Bedömningen innefattar 
även en utredning av den ekonomiska situationen och hur företagets verksamhet kan 
förväntas se ut i framtiden.87 Ett annat exempel är att en kreditgivare måste känna till 
produktsortiment och fördelningen mellan produkter vad gäller kostnader och 
intäktsflöde.88 Något som också är viktigt att ta med i resursanalysen är låntagarens 
karaktär. Detta innebär att kreditgivaren måste beakta viljan hos låntagaren att betala 
tillbaka lånet. En person som har god karaktär brukar kännetecknas av ärlighet, 
integritet och moral. En viktig del i att bedöma en lånesökandes kreditvärdighet är att 

                                                 
83 Svedin, s. 24 
84 Svedin, s. 25f 
85 NUTEK, s. 24f 
86 Svedin, s. 26 
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undersöka hur företagaren har fullgjort sina skyldigheter historiskt sett. Detta görs bland 
annat genom att ta referenser från exempelvis revisionsbolag som känner till det 
kreditsökande företaget. Banken bör dock skapa sig en egen bild och inte enbart lyssna 
på referenserna. Risken kan annars vara att negativa signaler ignoreras av referenserna 
när det gäller företag som tidigare har gått bra.89  
 
Omvärldsanalysen utgår från företagets kunder och produkter och ska ge en bild av den 
marknad företaget är verksamt på. Banken bör bland annat känna till företagets 
kundstruktur där omsättningens fördelning mellan olika kunder ger en vägledning om 
företagets risk. Vidare är företagets tillväxtmöjligheter avgörande för vilken 
lånesituation de kan försätta sig i. Utifrån dessa faktorer ska banken kunna få en bild av 
marknadens storlek, trender och prisbild.90 Dessutom skall sårbarheten för det 
lånesökande företagets känslighet inför ekonomiska nedgångar mätas. Kreditgivaren bör 
uppskatta företagets känslighet för lågkonjunktur, tillväxt, livscykeln för branschen och 
räntor.91 Slutligen skall omvärldsanalysen upplysa kreditgivaren om företagets 
konkurrenssituation. Denna talar om hur företaget har positionerat sig och vilken 
strategi de har i jämförelse med sina konkurrenter. Vidare kan kreditgivaren bedöma 
detta genom att titta på antalet aktörer på marknaden eller om det finns någon aktör som 
dominerar marknaden och därigenom se företagets framtidsutsikter.92 
 
Den ekonomiska analysen ger banken en bild av företagets resultatmässiga och 
finansiella situation. Hjälp med detta får kreditgivaren genom att analysera och granska 
företagets årsredovisning. Genom relevanta nyckeltal avseende resultatmått och 
finansiella mått får kreditgivaren en bild av företagets ekonomiska stabilitet. Detta 
fungerar som ett hjälpmedel för bedömning av företagets framtida möjligheter och för 
att se om kredittagaren har tillräckligt med medel för att driva företaget.93  
 
Något som har en dominerande ställning vad gäller kreditbedömningen är kundens 
historik. Därför skiljer banken mellan granskning av befintliga kunder och nya 
kredittagare. Befintliga kunder har banken redan en långvarig relation med, varigenom 
banken har kunnat införskaffa lämplig kunskap såsom senaste årsredovisningen, 
kassaflöde med mera som skall kompletteras med den senaste informationen.94 
 
Nya kunder däremot kommer att bedömas utifrån extern information som kan vara 
begränsad.95 Vid bedömning av nya kunder saknar kreditgivare oftast tidigare 
erfarenhet. Det är också viktigt att belysa att en ny kund kan vara företag som är 
nystartat, där kreditgivaren saknar tidigare erfarenhet och viktig ekonomisk information. 
För sådana företag som saknar substans försöker banken istället avgöra företagets 
framtidsutsikter, där tilltron på bland annat ägaren och affärsidén från kreditgivarens 
sida har en stor inverkan.96 
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3.5 Säkerheter vid kreditgivning 

 
Återbetalningsförmågan är med andra ord det primära och därefter kontrolleras om 
betryggande säkerhet finns för den önskade krediten. Säkerhet används för att 
kreditgivaren i möjligaste mån ska kunna hållas skadeslös om kredittagaren kommer på 
obestånd. När bankerna lämnar kredit skall de, som nämnts ovan, enligt lag bevilja den 
mot ”betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen”. Numera har 
bankerna även en allmän möjlighet att avstå från sådan säkerhet ”om den kan anses 
obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl”.97 
 
En säkerhet för en kredit skall som allmän riktpunkt kunna bestå av allt som har ett 
ekonomiskt värde men en försäljning från ett konkursbo ger oftast mindre intäkter än 
om försäljningen hade skett under mer ordnade former. Därför är det viktigt för 
kreditgivaren att kunna bedöma risken med säkerheterna utifrån tidsrisken samt 
realisationsrisken. Tidsrisken innebär dels svårigheten att göra en korrekt bedömning av 
tillgångsvärdena i framtiden, dels urholkningen av tillgångar som sker perioden närmast 
före en eventuell förlust. Detta beror på att ofta så har företaget redan sålt tillgångar som 
är lätta att realisera i likvida medel för att kunna förbättra en dålig likviditet. 
Realisationsrisken är den risk kreditgivaren löper att i samband med konkursen få ut ett 
mer ofördelaktigt pris än om tillgångarna hade sålts under normala förhållanden.98 
Vidare har säkerheterna en rangordning som bygger på förmånsrättsordningen vilket 
avgör hur bra säkerheten är.99 
 
Vid kreditgivning uppstår två värderingsproblem när en viss säkerhet skall användas, 
nämligen tillgångens marknadsvärde och hur mycket av tillgångens marknadsvärde som 
kan anses utgöra ett fullgott säkerhetsvärde. Procentsiffran för att uppskatta ett 
belåningsvärde av en tillgångs marknadsvärde varierar mellan olika tillgångar och olika 
tillgångar utgör olika risk för kreditgivaren.100  
 
Av vikt för denna uppsats är huvudsakligen företagsinteckningen, som har behandlats 
tidigare i arbetet, men för att sätta in företagsinteckningen i sitt sammanhang tar jag 
nedan upp de övriga formerna av säkerheter såsom pant och borgen som bankerna 
vanligtvis använder sig av. 

3.5.1. Pant 

 
I ett företag finns en mängd tillgångar som kan användas som säkerhet till banken vid 
kreditgivning. En av kreditväsendets viktigaste säkerhetsformer är den fasta egendomen 
i form av fastighetspanträtten, vilken är en särskild förmånsrätt som går före den 
allmänna förmånsrätten i prioritetsordningen. Panträtten grundar sig på pantbrev som 
fastighetsägaren har pantförskrivit och överlämnat till banken. Ett pantbrev är ett bevis 
om en inteckning som har beviljats av inskrivningsmyndigheten. Fastighetspanträtten är 
en hypotekarisk panträtt, vilket innebär att fastighetens ägare kan ha kvar besittningen 
till fastigheten trots att denna är pantsatt. Fast egendom kan inte handpantsättas på det 
sätt som vanligtvis kan göras med lös egendom. Det finns ingen begränsning av hur 
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många inteckningar som får tas ut i en fastighet. Det är i stället upp till kreditgivaren att 
avgöra att de intecknade värdena inte överstiger fastighetens reella värde. Vid uttagande 
av inteckningar utgår stämpelskatt på två procent av inteckningsbeloppet och om flera 
inteckningar har uttagits i en fastighet gäller som utgångspunkt att inteckningarna gäller 
efter varandra i datumordning. 101 Exempel på panträtter är bostadsfastigheter vilka har 
visat sig mindre priskänsliga än rent kommersiella fastigheter. Tomtmark och 
industrifastigheter är andra exempel, där obebyggd tomtmark under lågkonjunktur kan 
vara i det närmaste värdelös men under högkonjunktur vara mycket värdefull. 
Industrifastigheter kan vara mycket svårsålda beroende på var de ligger och om de är 
specialbyggda för ett visst ändamål.102 Panträtt i lös egendom används inte i lika 
utsträckning men det är aktier, obligationer och övriga värdepapper som kan bli aktuell i 
sådana fall.103 Börsnoterade aktier belånas enligt speciella normer, vilket oftast innebär 
att de medräknas med en betryggande marginal.  Icke börsnoterade aktier bör undvikas 
som pant och i varje fall inte åsättas något värde. Obligationer utgivna av svenska staten 
eller av en svensk kommun anses normalt som fullgoda. Obligationernas 
marknadsvärde kan fluktuera ganska mycket beroende på ränteläget men kreditgivare 
har alltid möjligheten att behålla obligationen till den förfaller för inlösen och den vägen 
tillgodogöra sig det nominella beloppet.104 Till skillnad mot panträtt i fast egendom så 
måste för att en sakrättsligt giltig panträtt i lös egendom skall uppkomma, pantobjektet 
överlämnas (traderas) från pantsättaren till panthavaren.105 

3.5.2 Borgen 

 
Borgen är en vanlig säkerhetsform som bankerna använder sig av. Med borgen menas 
att en person (borgensmannen) förbinder sig i ett avtal med en annan person (borgenär) 
att prestera till borgenären istället för en tredje person (gäldenär), om denne inte fullgör 
sina förpliktelser mot borgenären enligt avtal mellan gäldenären och borgenären.106 Med 
detta menas att borgensmannen har ett primärt betalningsansvar vid en förfallen kredit 
formulerat ”såsom för egen skuld”, vilket betyder att det är en så kallad proprieborgen 
och det är endast denna form av borgen som bankerna använder sig av.107 Vid de fall det 
skulle finnas flera borgensmän för ett lån kan banken kräva vilken som helst av dem på 
pengar vid utebliven inbetalning från låntagaren. Att privatpersoner eller ägaren går i 
personlig borgen för företag är vanligast för mindre företag då privatekonomin kan 
motsvara företagets ekonomi.108 Det används därför ofta som ett sätt att låta företagaren 
känna ett större ansvar. Accepterar företagaren att ställa personlig borgen visar det att 
denne verkligen tror på sin affärsidé. Vidare så kan det anses som att borgen i hög grad 
ökar företagarens samarbetsvilja i händelse av kris.109  
 

3.6 Kredituppföljning  
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På grund av bankernas risktagande är det viktigt att banken som borgenär regelbundet 
följer upp de företag som de lånat ut pengar till. Uppföljningsprocessen består av tre 
delar; normal uppföljning, hantering av krisföretag och kreditavveckling. 

3.6.1 Normal uppföljning 

 
Denna typ av uppföljning kan delas in i löpande kontakter, informella kontakter och 
årliga genomgångar.  Den löpande kontakten är mycket viktig för banken eftersom den 
bland annat kan bidra till ett ömsesidigt förtroende och en öppenhet i dialogen mellan 
bankmannen och kunden. Detta förhållande är en förutsättning för att banken snabbt 
skall få signaler och i tid kunna reagera/agera om företaget hamnar i svårigheter. De 
informella kontakterna genom exempelvis föreningsliv förekommer i synnerhet på 
bankkontor på mindre orter och dessa kontakter anses vara betydelsefulla som 
informationskanaler. Målsättningen med uppföljningsarbetet är att samtliga 
engagemang skall gås igenom minst en gång per år. Vid den årliga genomgången 
fokuseras intresset på årsbokslut. Förutom detta vill banken gärna ha prognoser för det 
kommande året.110 

3.6.2 Hantering av krisföretag 

 
När banken har, antingen löpande under året eller vid den årliga genomgången, 
uppfattat att ett företag har problem, eller att det uppstår problem i den bransch eller 
geografiska region det verkar, undersöker den kundansvarige omfattningen av dessa. I 
de fall bankmannen konstaterar att en kris har uppstått krävs att företagaren snarast 
arbetar fram en krisplan, där åtgärder för att komma ur krisen läggs fram. Banken 
arbetar i dessa fall också med en tätare uppföljning och kräver månatliga rapporter på 
bland annat resultat, omsättning och kassaflöde.111 
 
Omprövningar av krediter kan resultera i uppsägning av krediten. Eftersom en 
uppsägning kan leda till konkurs för företaget och banken på så sätt förlorar sin kredit så 
kan banken därför, som en rådgivare, begära att företaget gör vissa åtgärder i 
förebyggande syfte. Dessa åtgärder kan vara olika beroende på situationen och 
företaget. Det banken kan göra är att ge ytterligare kredit eller minska krediten till 
företaget. Banken kan även kräva ytterligare säkerhet för att minska risken för förlust av 
krediten.112   

3.6.3 Kreditavveckling 

 
Denna börjar ofta med en betalningsinställelse, det vill säga att företaget meddelar alla 
borgenärer att skulderna för närvarande inte kan betalas. Genom att samtliga betalningar 
tills vidare stoppas erhålls en frist, vilken kan användas till undersökning av tänkbara 
handlingsalternativ. Alternativ för ett företag, förutom konkurs, är en 
företagsrekonstruktion.113 Detta kommer senare i uppsatsen att beskrivas mer ingående. 
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3.7 Kreditformer 

 
Nedan presenteras de vanligaste finansieringsalternativen som passar små och 
medelstora företag och som erbjuds av banker idag.114 

3.7.1 Banklån 

 
Banker erbjuder finansiering till företag för att de skall klara av nya investeringar i 
verksamheten eller svackor i likviditeten. Reverslån är en form av investeringskredit 
som är lämplig när företaget behöver kapital för att exempelvis köpa en maskin. 
Rörelsefinansiering är en finansieringsform som är lämplig när företaget behöver 
finansiering som rör hela verksamheten och inte bara en specifik investering.115 Denna 
form benämns checkkredit och är en vanligt förekommande kortfristig kreditform hos 
företag. Det är inte endast ett sätt att täcka ett företags varierande rörelsebehov utan 
utgör också en likviditetsreserv. Vidare så är checkkredit ett effektivt sätt att hantera 
företagets in- och utbetalningar. För detta belopp betalar företagaren en årlig limitavgift 
på beviljat kreditbelopp. 116Banklån löper på längre tid än ett år och ofta har banken 
säkerhet för lånet genom företagsinteckningen.117 Banklån är den form av extern 
finansiering som sedan länge varit volymmässigt mest betydelsefull för småföretagens 
investeringar. Men den försämrade säkerheten i form av företagsinteckningen har gjort 
att bankerna kräver att ägarna skall gå in med större andel ägarkapital.118 Dock har 
forskningen visat att det ofta inte finns tillräckligt internt genererade medel för många 
småföretag. Vid sidan av de traditionella banklånen har banken därför även andra 
finansieringsformer att erbjuda företagen, vilka tas upp nedan.119  

3.7.2 Avbetalningskontrakt 

 
Avbetalningsköp har under lång tid varit ett vanligt sätt att finansiera inköp av lös 
egendom som till exempel fordon, maskiner och inventarier. Vid avbetalning köper 
banken objektet som företaget behöver för att sedan sälja det vidare till företaget på 
avbetalning. Oftast får företaget lägga en handpenning på egendomen och resterande 
belopp sätts upp som amortering, där ränta även ingår. Vid finansieringen behövs ingen 
kompletterande säkerhet eftersom egendomen utgör själva säkerheten. Detta beror på att 
banken har rätten att återlösa den sålda varan (separationsrätt), det vill säga att ta 
tillbaka den och på så sätt tillgodogöra sig det värde som den finansierade egendomen 
utgör, om företaget inte betalar. Detta kallas med ett annat ord för 
äganderättsförbehåll.120 

3.7.3 Factoring 

 
Belåning av fakturor kallas för factoring och är både en administrativ tjänst och en 
finansieringsform. De administrativa tjänsterna innebär att finansbolaget sköter visst 
bokföringsarbete åt företaget. Exempel på detta kan vara att finansbolaget bokför 
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inbetalningar i reskontran samt för statistik och sköter kravverksamhet och debiteringar 
av dröjsmålsräntor. Finansieringsformen innebär att finansbolaget belånar samtliga 
fakturor till kunder som godkänts av finansbolaget. Fakturorna belånas till en viss 
procentsats av fakturabeloppet, vanligtvis mellan 60 och 90 procent. Finansbolaget 
belånar fakturor upp till en viss limit som bestäms som en viss andel av företagets årliga 
fakturering och kan förändras om försäljningen minskar eller ökar. Finansbolag som 
sysslar med factoring finns det gott om i Sverige. Varje bank äger eller är delägare i 
något finansbolag, dessutom finns ett flertal fristående. Factoring kan ske på två sätt, 
dels kan finansbolaget belåna fakturan, vilket innebär att säljaren får kredit mot säkerhet 
i pantsatta fakturafordringar. Om köparen inte betalar står säljaren för denna risk och 
måste betala finansbolaget. Dels kan finansbolaget köpa fakturan för ett visst belopp, 
60- 90 procent av fakturabeloppet och tar därmed också över risken för att köparen inte 
betalar. Finansbolagen debiterar en viss ränta på utnyttjat lånebelopp och en limitavgift 
som vanligen uppgår till 1 procent av den beviljade limiten plus en hanteringsavgift per 
faktura.121 Den vanligaste formen av factoring i Sverige är fakturabelåning, och den har 
fått ett blandat mottagande. Många företagare är helt emot fakturabelåning främst på 
grund av att factoring sedan länge har ett dåligt rykte. Det finns en uppfattning om att 
factoring endast utnyttjas av ”dåliga” företag, av företag som har problem eller är 
finansiellt svaga. Oberoende av om detta är sant eller ej innebär denna uppfattning att en 
säljares relation till kunderna kan komma att påverkas negativt när ett 
factoringsamarbete inleds.122 

3.7.4 Leasing 

 
För att inte behöva anskaffa fordon, maskiner eller kontorsutrustning kan företag välja 
att hyra objektet under en bestämd tid av en leasinggivare. Dock kan leasetagaren vid 
avtalets slut förhandla om att förlänga hyrestiden eller köpa objektet. Inom leasing 
skiljer man på finansiell leasing och operationell leasing. Operationell leasing 
förekommer i liten skala i Sverige och där avses att leasingavtalet, förutom 
finansieringsmomentet, också inkluderar service och underhåll av den leasade 
egendomen. Detta kan röra sig om leasing av bilar, kontorsmaskiner, kontorsväxter och 
akvarier. Bankerna använder dock i större utsträckning finansiell leasing som betraktas 
mera som en ”ren” finansieringsform och innefattar inte service och underhåll utan detta 
får leasetagaren själv stå för.  
 
Vid en leasingaffär är det leasetagaren som väljer leverantör och förhandlar om kontrakt 
och villkor gällande utrustningen. Bankernas finansbolag köper sedan utrustningen och 
hyr ut den till leasetagaren. Leasegivaren måste dock väga risken att leasetagaren inte 
ska klara av avgiftsutbetalningarna mot en eventuell förlust vid återlösen av objektet 
och försäljning av den. För finansbolaget finns fördelar med leasing eftersom 
leasingobjektet utgör en utmärkt säkerhet för krediten och inga kompletterande 
säkerheter krävs eftersom banken finansierar och äger egendomen. Eftersom 
leasegivaren äger egendomen så har den separationsrätt i leasetagarens konkurs och är 
därmed skyddad mot konkursboets borgenärer. Företaget i sin tur erhåller finansiering 
med högre belåningsgrad.123 Leasing kan även vara ett intressant alternativ för ett 
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företag på grund av att leasingavgiften är avdragsgill och att avgiftens fördelning mellan 
olika år är förhandlingsbar.124     
 
På grund av att företagsinteckningen genom den nya Förmånsrättlagen har gett 
bankerna en svagare ställning vid konkurs så ställs det striktare regler vid kreditgivning. 
En effekt av den nya lagen är att banken försöker omvandla lånefinansiering till 
factoring eller leasing. Factoring och leasing kan i vissa situationer vara utmärkta 
finansieringsmetoder, men många mindre företag upplever att factoring och leasing är 
dyrt och att bankerna marknadsför dem bara för att öka sina egna marginaler.125 
Dessutom anser småföretagare att leasing som finansieringsform kan bli dyrt om de vill 
avbryta avtalet i förtid.  Detta kan göra att det är olämpligt för småföretag att leasa 
objekt som ofta byts ut.126 
 

3.8 Konkurs 

 
En gäldenär som är på obestånd kan på egen eller på borgenärs ansökan bli försatt i 
konkurs. För att det ska vara en obeståndssituation ska denna oförmåga att betala inte 
vara tillfällig. Antalet konkurser har under tidigare år varit mycket hög och en orsak till 
konkurs kan bero på kapitalbrist som är en följd av minskad försäljning, stor 
lageruppbyggnad och stora investeringar. En annan orsak kan bero på företagarens 
okunskap om bland annat ekonomi och bokföring. Vidare kan konkurser bero på 
ohederlighet.127 Viktigt att notera här är att antalet konkurser i Sverige har minskat och 
under åren 2006 till november 2007 minskade konkurserna med sex procent.128Vid en 
konkurs övertar en konkursförvaltare ansvaret för företaget och det innebär därmed att 
gäldenären förlorar rådigheten över sin egendom. Gäldenären får inte heller åta sig 
några nya förbindelser och om så ändå sker kan dessa inte göras gällande i konkursen. I 
samband med konkursbeslutet ”föds” en ny juridisk person som benämns konkursbo. 
Konkursförvaltarens uppgift är att förvandla företagets tillgångar till likvida medel, 
vilket sker genom försäljning av gäldenärens egendom. Vidare har han som uppgift att 
upprätta ett utdelningsförslag som, efter att fordringsägarna har kunnat invända mot 
förslaget, fastställs av tingsrätten. Överskottet som uppstår efter försäljningen av 
egendomen delas ut efter ett utdelningsförslag och det är enbart vid konkurs som 
företagsinteckningen kan bli aktuell att ta ut som lämnad säkerhet. 129 

3.8.1 Krissignaler 

 
För att det skall bli aktuellt att ta lämnade säkerheter, som exempelvis 
företagsinteckningen, i anspråk krävs att företaget och banken går in i det tidigare 
beskrivna stadiet kreditavveckling. Signaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i 
företaget, bör en kreditgivare vara speciellt uppmärksam på och det är viktigt att 
signalerna tidigt föranleder åtgärder. För att banken ska kunna uppfatta problem i ett 
företag på ett tidigt stadium krävs dels att det finns en öppenhet i relationen mellan bank 
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och kund, dels att den kontinuerliga uppföljningen fungerar.130 De signaler som visar sig 
kan till en del förklaras av interna förhållanden i företaget och det kan vara svårt för en 
extern kreditgivare att uppfatta dessa om de inte har omfattande kontakter med 
företaget. Givetvis finns också andra orsaker till företagskriser som exempelvis ändrad 
lagstiftning, snabba opinionsförändringar, ökad eller oförutsedd konkurrens som ökar 
svårigheterna för företaget och leder till kris.131 Med hjälp av kreditupplysningar och 
bokslut kan åtskilliga negativa signaler utläsas. 
 

• Kreditupplysning: Exempel på negativa signaler är företag som ådragit sig 
betalningsanmärkningar. Dessa är antingen svaga betalare eller på annat sätt 
besvärliga att ha att göra med. Betalningsanmärkningar är alltid ett 
varningstecken. När det i en kreditupplysning finns många förfrågningar om ett 
företag kan det tyda på att detta sökt krediter på många ställen. Täta namnbyten 
på ett företag kan tyda på att det kan ha förekommit mer ekonomiska 
transaktioner än direkt affärsmässiga transaktioner. Företag som har fordringar i 
andras konkurser kan själva drabbas hårt. I en kreditupplysning framgår om 
företaget har oprioriterade konkursfordringar. Oftast är det bara någon procent 
av de oprioriterade fordringsägarna som får utdelning i en konkurs. Dessa 
fordringar kan således i princip betraktas som förlorade pengar. 
 

• Bokslut: Har företaget gått med förlust kan det totala egna kapitalet bli lägre än 
aktiekapitalet, vilket är ett allvarligt varningstecken. Företaget bör ha en positiv 
riskbuffert, det vill säga avkastningen på det totala kapitalet ska vara högre än 
genomsnittlig skuldränta. Om det saknas bokslut eller endast gammalt bokslut 
finns hos PRV, kan detta tyda på att företagets administration sköts slarvigt eller 
att ekonomin är svag. Om det inte finns en ren revisionsberättelse i 
årsredovisningen är detta ett allvarligt tecken på att företaget har problem. 
Förutom att det saknas aktuella bokslutshandlingar är avsaknad av styrelse ett 
varningstecken. Det går inte att rättshandla med ett företag som saknar styrelse. 
Avsaknad av revisor är också ett tecken på att allt inte är som det ska. Ett 
ekonomiskt svagt företag som ingår i en i övrigt kreditvärdig koncern är ingen 
garanti för att krediterna återbetalas utan problem. Förlitar kreditgivaren sig på 
koncernen och dess moderbolag vid kreditgivning, bör det också finnas garantier 
från moderbolaget. 132 

3.9 Företagsrekonstruktion och ackord 

 
Lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1996 och är ett förfarande där företag, som 
har en långsiktig överlevnadsförmåga men har tillfälliga betalningssvårigheter, 
rekonstrueras istället för att gå i konkurs. Det krävs därmed inte att företaget är på 
obestånd. Vid en konkurs sker ofta en nedläggning av verksamheten, vilket bland annat 
leder till att arbetstillfällen går förlorade och kreditgivare går med förlust. Ur 
samhällsekonomisk synvinkel sker därmed en kapitalförstöring till nackdel för berörda 
parter. Rekonstruktion är mest lämpad för medelstora och stora företag som har 
möjlighet att omstrukturera sitt företag samt finna ytterligare finansiering.133 
Förfarandet inleds genom att näringsidkaren själv, eller någon av företagets borgenärer, 
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ansöker om företagsrekonstruktion i domstol. Om rätten beslutar om en 
företagsrekonstruktion utses en rekonstruktör, vars uppgift är att tillsammans med 
näringsidkaren undersöka om och hur en rekonstruktion av företaget ska åstadkommas. 
Företaget har full rådighet under rekonstruktionen. Dock krävs rekonstruktörens 
samtycke om företaget ska betala skulder, åta sig nya förpliktelser eller förfoga över den 
egendom som är av betydelse för verksamheten. Under denna tid råder ett principiellt 
förbud för borgenärerna att få gäldenären försatt i konkurs, liksom att tvångsvis genom 
exempelvis utmätning driva in sina fordringar. 
 
I företagsrekonstruktion ingår ackord i någon form. När gäldenären och borgenärerna 
träffar en överenskommelse, utan att en domstol eller någon annan myndighet kopplas 
in, handlar det om ett underhandsackord eller frivilligt ackord. Vid offentliga ackord 
eller tvångsackord är det tänkt att endast oprioriterade borgenärer skall delta. De 
prioriterade borgenärerna skall ha full betalning. Den ekonomiska situationen hos 
gäldenären är emellertid ofta sådan att om dessa principer skulle följas, skulle det vara 
omöjligt att genomföra ackord. Därför finns i 3 kap Lag om företagsinteckning en 
möjlighet för en prioriterad fordringsägare att helt eller delvis avstå från sin förmånsrätt. 
Fordringen blir då att betrakta som oprioriterad och borgenären deltar i 
ackordsförhandlingen.  
 
Det offentliga ackordet innebär att gäldenärens skulder skrivs ned med en viss procent 
och denna nedskrivning är bindande för de borgenärer som omfattas av ackordet. Om en 
majoritet av borgenärerna har röstat för ett förslag till offentligt ackord antas förslaget 
och är bindande även för de borgenärer som röstat mot förslaget. Det offentliga ackordet 
ska fastställas av domstol. En företagsrekonstruktion ska vanligtvis upphöra efter tre 
månader. Den kan upphöra tidigare när det inte längre finns förutsättningar att nå en 
rekonstruktion eller när rekonstruktionen har lyckats. 
 
Handläggningen av rekonstruktion i enlighet med företagsrekonstruktionslagens 
uppbyggnad har tyvärr blivit mycket formalistisk och har därför inte blivit det gångbara 
alternativ som man önskat till verksamhetsrekonstruktioner genom konkurs. Eftersom 
antalet rekonstruktioner är litet har det heller inte utvecklats någon 
”rekonstruktionssedvänja” och dessutom så är oklarheten och osäkerheten om hur 
företagsrekonstruktionslagen skall tillämpas stor, såväl bland tingsrätter som bland de 
rekonstruktörer som utses. 134 
  

                                                 
134 Folkesson, s. 95ff 
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4 EMPIRI 
 
 
Detta kapitels huvudsakliga syfte är att presentera det som framkommit vid de genomförda 
intervjuerna av företagsrådgivare på Swedbank, Handelsbanken och SEB. Av hänsyn till 
anonymiteten har bankerna respektive respondenterna tilldelats beteckningarna A, B och C. 
Intervjuerna har jag bearbetat och skrivit med egna ord, med undantag för kommentarer av 
respondenterna som återgetts ordagrant i form av citat. Jag återger intervjuresultatet genom att 
följa strukturen som finns i intervjuguidens uppbyggnad i bilaga 2 samt referensramen. Dessa 
svar har jag valt att väva samman och sammanställa gemensamt under rubriker i syfte att ge 
läsaren överblick av respondenternas åsikter. 
   
 

4.1 Kreditbedömning och kreditrisk 

 
Samtliga respondenter säger att kreditbedömningen skiljer sig åt beroende på om det är 
nya eller befintliga kunder men att de viktigaste faktorerna i båda fallen är affärsidén 
och företagaren. Utan förtroende för kredittagaren och dennes affärsidé så lånar banken 
aldrig ut pengar. Två av respondenterna påpekar dock att det inte är säkert att den som 
har en bra affärsidé är den som är lämplig att driva företaget. Det är därför viktigt att det 
tas hänsyn till båda faktorerna samtidigt. Vid bedömning av kunder tar alla bankerna 
även med analyser av historiska fakta men framförallt så analyserar de numera framtida 
prognoser och planer mer än det gjordes före lagändringen. Detta görs med hjälp av 
bland annat finansiella nyckeltal från budgetar och prognoser, bokslut, riskanalys, 
marknadsanalys, räkenskapsanalys, resultat- och balansräkning och likviditetsflöden. 
Respondent B påpekar att det är viktigt att kunna bedöma trovärdigheten i de 
framåtriktade analyserna. Respondenterna påpekar också att det är viktigt med ett 
kontinuerligt flöde av information som banken får ta del av löpande för att se hur det går 
för företaget. Det samtliga respondenter säger är att hos befintliga och etablerade 
företag har de historisk information som redan finns inlagd i kreditgivningssystemet och 
dessa fakta ger en bra bild på vad företaget har presterat så här långt och det fokuseras 
därför mer på kommande förändringar. Respondent C säger att ”hos etablerade företag 
har vi en historik att gå på och vissa bolag är relativt stabila över tiden. Vi kanske 
ställer lite mindre krav på analysen för där har företagaren inte lika mycket att bevisa 
utan de har hållit på i tio år och de har en någorlunda jämn omsättningstillväxt och 
resultaten är stabila över tiden. Det är klart, då krävs det mindre analys om de skall 
göra en investering.”  
 
Samtliga respondenter anser att det vid en kreditbedömning krävs en kombination av 
både kvantitativ och kvalitativ information för att få en helhetsbild. Den kvantitativa 
informationen har de alltid med i bedömningen och de frågar alltid efter den. 
Respondent A uttrycker att ”vi bankmän tittar alltid i backspegeln, det är en 
självklarhet att den ska finnas med för visar företaget upp bra siffror historiskt sett då 
tyder det också på att de har en bra affärsidé och att det är en bra företagare”. Samme 
respondent säger samtidigt att vad gäller kvantitativ och mer hårda värden så fokuseras 
det idag mer på likviditetsbudget, prognoser och kassaflödesanalyser för att kunna 
analysera lönsamheten. Framtida kassaflöden är en viktig faktor vid kreditbedömning 
som ökat ytterligare då det i allra högsta grad beskriver och påverkar 
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återbetalningsförmågan. Det är här tyngdpunkten ligger idag, att försöka bedöma vad 
företaget ska göra nästa år, vilka investeringar de står inför, vad de tror om marginaler 
och så vidare. Denne respondent säger att ”om man ser tillbaka bara fem år i tiden så 
förekom i stort sett inte kassaflöden. Detta kan ha berott på att det inte fanns bra 
verktyg för det men att det gör det nu i form av modeller. Det är användbart och vi kan 
sätta oss ned med företagaren och bolla olika siffror och exempelvis se hur olika siffror 
påverkar likviditeten och hur bruttomarginaler kan slå på resultat. Vidare hur olika 
investeringar och lån påverkar likviditeten som då kan visas på ett väldigt enkelt och 
överskådligt sätt”.  
 
Två av respondenterna påpekar dock att den kvalitativa informationen i form av 
mjukare värden har blivit mycket viktigare nu och att det läggs mer fokus på den efter 
lagändringen. Respondent C menar att ”vi kan se att den kvalitativa informationen har 
blivit viktigare eftersom säkerhetsmassan i form av företagsinteckningen har blivit 
svagare. Säkerheterna är egentligen bara till för fall där det havererar och blir 
konkurs. Fram till dess är den oväsentlig egentligen. Men i takt med att 
säkerhetsmassan blivit svagare så är det viktigt att fokusera mer på den kvalitativa 
bedömningen och titta på företagets mjukare delar som företagaren och affärsidén samt 
lönsamheten i branschen och marknaden i sig, vilket i sin tur påverkar 
återbetalningsförmågan”. Samme respondent fortsätter med att säga att historik som 
exempelvis resultat- och balansräkningar kan användas i stabila verksamheter men 
historiken är oväsentlig om en verksamhet genomgår en kraftig förändring av en 
lagändring. Då spelar det ingen roll hur bra det har gått tidigare och därför är det av vikt 
att analysera framtiden och de kvalitativa värdena. Respondent A fortsätter med att ”de 
mjuka bitarna har blivit mycket viktigare nu och vi har utbildning i kundmötesträning 
och säljmetodik. Det utgår ju mycket från att vi ska ställa rätt frågor till företagaren för 
att få reda på rätt saker och för att förstå olika behov samt att förstå kunderna”.    
 
Det samtliga respondenter dock påpekar är vikten av att bedöma ett nystartat företag. 
Där finns ingen historisk information att tillgå och det blir därför mycket svårare att 
bedöma ett sådant företag. Det samtliga respondenter anser om nystartartade företag är 
att affärsidén kan vara svårbedömd. Bankerna måste kunna bedöma om företagets 
affärsidé har potential, konkurrenskraft och om företaget kan tjäna pengar på sin 
verksamhet. Det blir därför mycket viktigt att även bedöma företagaren och dennes 
karaktär. Detta är givetvis även viktigt när redan etablerade företag söker kredit. 
Respondent A säger att ”80-90 procent av bedömningen består av själva affärsidén och 
sedan att vi tror på själva företagaren”. Respondent B utrycker att ”företagaren är 
nyckeln, så är det ju. Många gånger är det ju så att det lilla företaget står och faller 
med den personen”. Och respondet C fortsätter med att ”karaktären på företagaren är 
A och O. Det spelar egentligen ingen roll hur bra affärsidén är om vi inte bedömer att 
det är rätt företagare som ligger bakom. Min erfarenhet är att den bästa affärsidén och 
den bästa ekonomiska förutsättningen, men med fel företagare, den lyckas inte”. 
Respondent B berättar vidare att deras affärsidé som bank är att verka på den lokala 
marknaden. ”Då är det av vikt att vi kan marknaden. Utifrån det så kan vi ha en känsla 
för om företagets affärsidé funkar på marknaden. Där har vi referenser på så vis att vi 
har många olika kunder i olika branscher och vi kan då se hur stor konkurrensen är. 
Har någon däremot en affärsidé och vill in i en bransch och en marknad som inte finns 
här idag så får vi försöka utnyttja vårt kontorsnät”.  
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Samtliga respondenter anser att kreditbedömningen avgörs av företagets 
återbetalningsförmåga. Det påpekas att det enligt Bankrörelselagen måste finnas 
dokumentation över företagets återbetalningsförmåga. Annars får banken inte låna ut 
pengar. Alla bankerna anger att det lånesökande företagets kapacitet att betala tillbaka 
lånet är av mycket stor vikt. En av respondenterna anser dock att det inte har blivit 
någon förändring efter införandet av den nya lagen angående fokuseringen på själva 
återbetalningsförmågan. Den har enligt denne alltid varit väsentlig. Respondent C säger 
att ”i den här banken har vi fokuserat mycket tidigare än själva nya lagstiftningen på 
återbetalningsförmågan. Ser man exempelvis på panten som säkerhet så fokuserade inte 
många så mycket på återbetalningsförmågan utan de tittade mer på panten i sig. 
Pantens värde förändras ju och det är därför det är så viktigt med 
återbetalningsförmågan och kassaflöden”. Två av respondenterna nämner däremot att 
fokuseringen på återbetalningsförmågan har blivit ännu viktigare efter lagändringen 
eftersom den viktigaste säkerheten för bankerna har fått ett sämre värde. Respondent A 
säger att ”ändringen av Förmånsrättlagen har gett mer fokus på 
återbetalningsförmågan i form av affärsidén och företagaren i sig och det märks både i 
vårt kredit-pm skrivande men även i systemen i form av vilka nyckeltal som det tas 
hänsyn till. Det har skett en relativ stor förändring de senaste två åren”. Samme 
respondent säger även att det tas mer hänsyn till de mjukare värdena nu i form av en 
SWOT-analys, där både verksamheten och företagarens starka och svaga sidor 
analyseras noggrant vad gäller marknad, konkurrenssituation, kunder och så vidare.  
 
Samtliga respondenter berättar att i samband med att bankerna skall kunna bedöma ett 
företags återbetalningsförmåga så måste de göra en riskbedömning. Denna görs genom 
att kombinera kvalitativa och kvantitativa mått. De utgår från olika nyckeltal i bokslut 
och prognoser för framtiden men att de mjuka delarna som företagaren och affärsidén 
har blivit viktigare att ta med nu i och med lagändringen. Respondenterna förklarar 
vidare att arbetet kring riskbedömningen görs med hjälp av olika 
riskklassificeringsmodeller, så kallad rating eller scoring. Respondent A säger att ” vi 
använder oss av en rating där termen risk för fallissemang är utgångspunkten och 
beroende på vad vi får för utfall så måste vi göra olika åtgärder eller ta olika 
ställningstaganden. Men vi ska alltid ta ett aktivt ställningstagande oavsett 
riskklassificering”. Om de exempelvis bedömer att ett företag har dålig 
återbetalningsförmåga, så kategoriseras företaget bland de högre riskklasserna. 
Respondenterna nämner också att de löpande får bevakningslistor från 
Upplysningscentralen. Så fort det kommer en händelse eller en avvikelse på ett bolag så 
får de detta rapporterat via mail. De tar dessutom del i rapportering av olika 
branschanalyser. Angående om riskbedömningen förändrats efter lagändringen så säger 
respondent A att ”redan innan lagändringen så hade det plockats fram en modell för 
bedömning av de mjuka sidorna, men de var inte implementerade i systemet på något 
sätt. Vi ser nu mer och mer att vi måste ta ställning till flera av de här mjuka sidorna 
också och det har gjorts på ett bättre sätt. Detta just på grund av att det är så viktigt 
med den här biten och det är där som fokus har förändrats”. Överlag så anser bankerna 
att de måste vara mer observanta och agera snabbare utifrån rapporter från 
Upplysningscentralen. Den nya lagen kan medföra en ökad kreditrisk för bankerna, men 
i och med att kreditrisken har ökat så har även utlåningen ofta begränsats till kunder 
med en bedömd god återbetalningsförmåga. Två av respondenterna uttrycker dessutom 
att kreditrisken minskar genom att komplettera säkerheterna och därmed minskar risken 
vid fallissemang. 
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4.2 Säkerheter  

Samtliga respondenter tillägger att banken i sin kreditbedömning styrs av 
Bankrörelselagen vad gäller uppställande av säkerheter. Alla banker uppger att 
säkerheter i sig inte kan rättfärdiga ett lån, däremot vägs de ofta in i den totala 
bedömningen, men är samtidigt det sista bankerna tittar på eller tar hänsyn till. 
Respondent A säger att ”främst börjar vi med att bedöma företagaren och affärsidén 
och ser detta bra ut så är det säkerheterna som är den sista begränsningen för om vi vill 
vara med”. Respondent A påpekar dock att fokus på säkerställandet var större innan 
lagändringen. Samme respondent berättar att den nya Förmånsrättslagen har orsakat 
förändringar på så vis att externa finansiärer måste till när företagaren inte har 
tillräckligt med egna medel att skjuta till. ”Eftersom vi inte kan gå in fullt ut när det 
blivit begränsningar säkerhetsmässigt så behövs hjälp av exempelvis ALMI 
företagspartners. De kan vara till hjälp som medfinansiärer men de kan dessutom 
hjälpa företaget att utveckla verksamheten och strukturera upp en bra affärsplan. Det 
är mycket den här biten vi behöver ha klart för oss innan vi går in och lämnar kredit. 
Jag tror att kunderna uppskattar det här också så att de inte kör igång någonting och 
sedan börjar problemen och sätter käppar i hjulen”. Respondent B menar att ”ofta 
kommer säkerheterna in om det är problem eller om det är ett nystartat företag. Med 
bolag som tuffar och går så fokuserar vi inte på säkerheterna lika hårt”.   
 
De vanligaste säkerheterna som respondenterna använder sig av är pantbrev i 
fastigheter, företagsinteckning som tidigare var företagshypotek samt borgen från främst 
ägarna. Dessa säkerheter är vanligt förekommande även efter lagändringen, men både 
pant och borgen har ökat i betydelse efter lagändringen, eftersom företagsinteckningen 
inte är en lika bra säkerhet för banken längre. Framförallt har borgen blivit den 
vanligaste kompletterande säkerheten till företagsinteckningen och någon form av 
ägarborgen finns i nästan alla företag. I möjligaste mån vill bankerna förbättra sin 
säkerhetssituation med kompletterande säkerheter. Dock är den största skillnaden att 
bankerna i större utsträckning har övergått till andra kreditformer såsom factoring, 
leasing och avbetalningskontrakt. Respondent A berättar att även så kallade covenants 
har ökat i användning och att detta är ett resultat av lagändringen. Denne förklarar att 
covenants inte är någon riktig säkerhet i sig men den fungerar som ett styrmedel på så 
vis att vissa nyckeltal skall uppfyllas för att vissa åtgärder skall kunna göras. Ett 
exempel kan vara att företagaren först måste gå in med en ägarinsats men när det egna 
kapitalet kommer över en viss nivå så får de ansöka om ett banklån istället. På så sätt 
måste företagaren först prestera innan banken går in och presterar. Vidare berättar 
respondenten att det innan lagändringen fokuserades betydligt mer på säkerheterna 
istället för hur verksamheten fungerade. Det räckte med att företaget hade rätt slags 
säkerheter och inte på hur drivkraftigt det var. Två av respondenterna påpekar att 
småföretagare nu i allt större utsträckning måste skjuta till privata säkerheter som 
exempelvis fastigheter. Anledningen till detta är att bankerna vill föra över ansvaret till 
företagaren och dennes möjligheter att få företaget att fortleva. Lagändringen har 
därmed gjort att det ställs högre krav på företagarna men även att bankerna måste kunna 
bedöma vad företagarna har för möjlighet att skjuta till kapital om det skulle behövas. 
 
Samtliga respondenter påpekar att de enligt lag måste ha viss säkerhet i botten för deras 
utlåning och detta har inte förändrats i och med den nya förmånsrätten. Respondent A 
säger att ett säkerställande för lån alltid måste göras eftersom de inte kan ta full risk 
själva. På frågan om säkerheterna blivit mer eller mindre viktig efter lagändringen 
skiljer sig svaren åt mellan de olika respondenterna. Respondent A anser att 
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säkerheterna inte spelar lika stor roll som tidigare utan att de fokuserar mer på hur 
verksamheten fungerar nu och i framtiden. ”Kan företagen prestera pålitliga siffror, 
bra budgetar och prognoser. Då är det ett säkerställande i sig. Det är mer den biten vi 
tittar på. Finns inte återbetalningsförmågan, då är det snarare så att vi säger upp 
krediterna eller säger till företagaren att de måste avveckla bolagen om det inte finns 
bärkraft och då spelar det ingen roll att de har bra säkerheter. De måste ju ha ett visst 
kassaflöde och återbetalningsförmåga för att driva företaget vidare ”. Respondent B 
däremot säger att säkerheterna är lika viktiga nu som innan lagändringen. ”Det är mera 
hur vi värderar och kompletterar säkerheterna som har förändrats”. Respondent C 
påpekar att det har blivit viktigare att strukturera kreditgivningen på rätt sätt och att det 
därmed är viktigt att de tittar på och kombinerar säkerheter med de 
finansieringsalternativ som finns. Denne respondent säger även att konsekvenserna av 
lagändringen är branschspecifik. Respondenten tar som konkreta exempel först upp en 
butik som behöver finansiera sitt varulager. ”Vad gör vi där? Det finns egentligen ingen 
annan finansieringsform än rörelsekredit. De har kontantförsäljning så det fungerar 
inte med fakturabelåning. De har ingenting i maskinväg som kan säkerställas med pant. 
Där har lagstiftningen bara gjort att man fått en sämre säkerhet och inte kan täcka upp 
det på ett annat sätt än med en företagsinteckning. Där har lagstiftningen fått 
konsekvenserna att det ställs högre krav på företagaren där denne får gå in med större 
egna insatser och större personliga åtaganden. I exempelvis ett åkeri däremot är ju 
största investeringen i lastbilar och de har alltid till största delen finansierats via 
finansbolag och direktpant i lastbilarna. Det är egentligen bara själva rörelsen som 
finansierats på annat sätt. Deras möjligheter att finansieras har varit lika som innan 
och de har inte påverkats av den nya lagstiftningen”. 
 
Respondenterna anser att det är främst mindre företag som behöver använda 
företagsinteckning som säkerhet. Detta beror på att dessa typer av företag köper lite 
äldre modeller av diverse verktyg, maskiner eller bilar och då kan bankerna inte utnyttja 
dem vid factoring eller leasing. Respondent A påpekar även att finansiering av 
likviditetskrävande verksamheter som exempelvis de med större varulager såsom 
butiker och affärer använder sig av företagsinteckning. Det finns egentligen inget annat 
säkerställande än företagsinteckning att tillgå för dessa typer av företag. 
Respondenterna tycker inte att kontrollen av företagets tillgångar görs mer noggrant nu 
efter lagändringen. De menar att de däremot är intresserade av att se tillgångarna och 
uppdatera värdet på dem. De vill dessutom fokusera mer på de likviditetsdrivande 
tillgångarna som kundfordringar och varulager som finns med som säkerheter i 
företagsinteckningen. Där gäller det att de inte skall binda så mycket kapital. De 
fokuserar på de delar som gör att bolaget kan skapa eget kapital istället för att växa med 
lånade pengar. Respondent C påpekar dock att de måste tänka till över vad det 
egentligen är de finansierar. Denne tar upp ett exempel gällande varulager. De måste 
veta vad det är för typ av varulager och om det är omsättningsbart samt om det finns en 
andrahandsmarknad för det. Respondenten nämner också att övervärde i exempelvis 
fastigheter numera ingår i företagsinteckningen men att det endast i undantagsfall blir 
till någon glädje.    
 
Samtliga respondenter anser att företagsinteckningen inte är en bra säkerhet för 
bankerna vid händelse av en konkurs eftersom den har ett sämre värde. Det har i sin tur 
gjort att belåningsvärdet har sänkts. Respondent A säger att de räknar på ett 
belåningsvärde utifrån det bokförda värdet som de har i det senaste bokslutet eller att de 
har en reviderad alternativt väl genomgången rapport eller lagerinventering. ”Det värde 
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vi har brukar vi ha ett belåningsvärde på 20 procent. Det tycker ju företagarna är lågt, 
men låna ut en miljon och få tillbaka 200 000. Vem står risken för de resterande 
800 000?” Respondent B säger att ”beträffande företagsinteckningen så vet man aldrig 
om den finns på plats när det smäller. Även om det nu räknas in mer i 
företagsinteckningen som exempelvis kassa och bank så vet man att i företag som har 
det kämpigt så finns det ingen kassa och därför räknar vi inte heller in den. En säkerhet 
som exempelvis pantbrev i fastighet finns ju däremot där”. Respondent C tar också upp 
att belåningsvärdet beror på hur andrahandsmarknaden ser ut. ”Är det specialmaskiner 
så finns det ingen andrahandsmarknad och det är den som styr och då är de ju 
värdelösa. Då är det enormt viktigt att titta på återbetalningsförmågan”. Att 
företagsinteckningen har ett sämre värde tar respondenterna hänsyn till vid deras 
kreditbedömning och de poängterar även här att återbetalningsförmågan har blivit ännu 
viktigare eftersom säkerheterna blivit sämre. 
 
Respondenterna anser att syftet med den nya företagsinteckningen är att jämställa olika 
borgenärer. Respondent C påpekar dock att denne tycker att det är tveksamt om syftet 
med lagändringen uppnåtts. ”Hur det än är så har det en annan sida av myntet och det 
är att man vill få igång näringslivet och hålla företag vid liv och en del av detta är att 
kunna finna bra finansiering. Det blir samtidigt svårt med en sämre säkerhet”. 
Respondent A anser vidare att syftet är att fokusera mer på livskraftiga företag och att 
bedömningen därmed skall styras mer till företagaren och affärsidén. ”Jag tycker att 
syftet att titta på dessa delar är vettigt. Det blir på det viset en bättre rådgivning för 
annars blir man en leverantör av pengar bara man får tillräckligt bra säkerheter. Sedan 
är det viktigt att kunna förmedla de här bitarna ut mot kund”. I och med att 
företagsinteckningen har blivit en allmän förmånsrätt så anser respondenterna att detta 
har haft stor betydelse för deras kreditbedömning. Kreditbedömningen har enligt 
respondenterna blivit mer restriktiv. Respondenterna anser att de nu analyserar 
kunderna i ett tidigare skede eftersom de hamnat längre ned i prioriteringsordningen. 
Respondent C tar upp att företagsinteckningen har fått konsekvenser genom att en annan 
aktör som exempelvis leverantörer kan gå före banken i prioritetsordningen. Om 
leverantörerna får ett utmätningsbeslut så kan de utvinna säkerheten före 
företagsinteckningen. Företagsinteckningen kan bara komma före i 
prioriteringsordningen vid konkurs. ”Då kan man verkligen fråga sig om inte 
lagstiftningen har fått helt fel konsekvenser. Konsekvensen av det kan vara att 
lagstiftningen istället blir konkursdrivande och det är ju verkligen inte meningen”. Det 
samtliga respondenter dock tar upp är att lagändringen gjort att de måste ligga steget 
före och agera och inte vänta tills det är för sent samt att de måste ha ett nära samarbete 
och en dialog med kunden och att de därigenom får den information de behöver.  
 
Endast respondent A tycker att det finns en fördel med lagändringen. Denne respondent 
tycker att fokuseringen på affärsidén och företagaren i sig gör att det inte startas så 
många företag som på sikt inte har någon överlevnadsförmåga. Dessa filtreras numera 
bort i ett tidigare skede och banken gör därmed dessa en tjänst. Denne respondent anser 
därmed att ändrade rutiner och fokus gör att de numera har rätt synsätt och att banken 
tar större ansvar. Vidare anser respondenten att den nya lagen innebär att det kommer 
att vara en lång och viktig process men att det samtidigt blir både intressant och 
utmanande. Två av respondenterna anser att nackdelen kan vara att bra företagare med 
bra idéer inte alltid kan genomföra sina planer på grund av att de inte har tillräckliga 
säkerheter samt att de nu måste gå in med en större ägarinsats än tidigare. Detta kan 
vara svårt för små och medelstora företag. Ett annat argument anser respondenterna vara 
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att det helt enkelt är svårare att låna ut, vilket är en direkt nackdel för nya företag samt 
vid expansion. Respondent B uttrycker detta med att säga ”nyföretagande och 
småföretagande bromsas av lagen då det blir svårare att få kredit, det kommer att vara 
en tuff situation för alla, även för staten”. Respondent C menar dock att ”det är inte 
lagen som påverkat antalet konkurser. Det är konjunkturen”.    
 
En av respondenterna berättar att det var mycket diskussion i början om att många små 
och medelstora företag skulle råka i svårigheter på grund av ökade krav på säkerheter. 
Något som denne respondent tycker är konstigt var att vid övergången så hade 
lagstiftningen gett banksystemet en möjlighet att begära tilläggssäkerheter utan något 
speciellt krav. Fanns inga tilläggssäkerheter så gav lagstiftningen en uppsägningsgrund 
på de engagemang som fanns. Respondenten tror inte att det var så speciellt vanligt att 
denna möjlighet utnyttjades men vet att det förekom. Respondenten säger vidare att 
denne också tycker att det är konstigt att företagens riksorganisation ställde sig bakom 
lagförslaget. Detta på grund av att det kunde ha fått förödande konsekvenser för små 
och medelstora företag eftersom det är dessa som i högre grad använder sig av 
företagsinteckningen. Samtliga respondenter anser att lagändringen istället gjort att de 
måste hitta andra lösningar och kreditformer och att företagaren får gå in med mer 
ägarkapital och att denne måste prestera mer för att skapa kapital och likviditet. 
Respondent B berättar också att ALMI företagspartners har fått en större betydelse och 
att de kan gå in med flera former av kapital utan alltför krångliga upplägg. 
Respondenten tycker därmed att marknaden har löst problemet. Respondent C säger att 
”i början var det lite restriktivare men sedan har man funnit en balans. Vår 
kärnverksamhet är ju att låna in och låna ut pengar och vi kan ju inte sluta låna ut. Men 
det gäller att hitta ett sätt att hantera risken. Agerar man tidigare så kan man 
kompensera en hel del av den risken som det innebär”.  

4.3 Kredituppföljning    

 
Kredituppföljningen är olika beroende av kreditrisk och kreditnivå, men det vanligaste 
är att det i normalfallet sker en uppföljning av företagen minst en gång varje år. 
Nystartade företag kan ha tätare uppföljning. Företag som har problem och utgör en 
större risk för banken kan undersökas varje månad eller kvartalsvis beroende på hur 
stort problemet är. Respondent A påpekar att det efter lagändringen har blivit mer fokus 
på risk för fallissemangtalen. Respondenten säger vidare att kunder med sämre rating 
får med automatik en högre uppmärksamhet. Respondenterna anser också att 
lagändringen har gjort att de selekterar kredituppföljningen utifrån hur bolaget 
egentligen går mer än volymer och säkerheter som det var tidigare. Det som har hänt är 
att de har skaffat sig bättre rapporteringssystem där de dagliga rapporterna från 
Upplysningscentralen har blivit än viktigare. Respondent B och C påpekar att det kan ha 
betydelse för vad för sorts lån det är vad gäller uppföljningen. Respondent B säger att 
fastighetslån kan vara ett sådant exempel eftersom det där blir betydande volymer. 
Uppföljningen är viktig om det gäller en hyresfastighet. Exempel på detta är 
vakansgrader och hyresnivåer där bankerna gör en årlig kassaflödesvärdering vid 
uppföljning av lånet.   
 
Samtliga respondenter menar att det har blivit en förbättrad kredituppföljning. De 
betonar främst vikten av god återbetalningsförmåga. Respondent A uttrycker detta 
genom att säga ”eftersom vi inte har samma säkerheter som tidigare så blir det en 
nödvändighet att både återbetalningsförmågan och uppföljningen blir bättre”. 
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Respondenterna anser att de har blivit bättre på att följa upp företaget löpande. De anser 
även att de nu har en mer öppen dialog och ett närmare samarbete med kunden. På det 
viset kan de upptäcka signaler tidigt och att just tiden är den enskilt viktigaste faktorn. 
Ju tidigare de upptäcks, desto tidigare kan åtgärder vidtas och därmed är möjligheterna 
att undvika förlust större.  Samtliga respondenter påpekar också att det är av stor vikt att 
de arbetar på en lokal marknad där de känner till företagen väl och kan på så sätt utbyta 
information och att detta behövs även i storstäder på grund av lagändringen. 
Respondenterna säger att banken har flera rutiner för att övervaka kreditrisker och att de 
har många instrument för att upptäcka signaler. Dessa signaler får de bland annat från 
Upplysningscentralen i form av rapporter och verktyg.  
 
I och med att bankerna har blivit mer observanta och noggranna med 
kredituppföljningen så observerar de ändringar och signaler tidigare för potentiella 
begynnande betalningsproblem. Detta beror enligt respondenterna på att de vid konkurs 
har fått en sämre ställning. Exempelvis säger respondenterna att övertrassering är en 
varningssignal. Något som banken även reagerar på är en oväntad ökning av 
limitutnyttjandet och ett ovanligt betalningsbeteende. Respondent C påpekar att konsten 
är att lära sig reagera på scenarier och veta när de skall reagera. Respondenterna 
reagerar tidigt främst på likviditetsproblem. Respondent B uttrycker att ”det är oftast 
vid likviditetsproblem som vi ser att det börjar hända något. Företaget kanske vill ha ett 
tillfälligt kreditöverdrag på sin checkkredit och det är ju ofta en varningssignal att 
något är på gång”. Respondent A säger att säkerställandet numera bygger uteslutande 
på återbetalningsförmågan och ser de att företaget har betalningsförelägganden och 
betalningsanmärkningar så har företaget troligtvis krångel med likviditeten och 
resultatet och då går de in i ett tidigare skede. Samme respondent säger vidare att de vid 
betalningsproblem måste reagera och analysera företagaren och affärsidén för att se om 
någon har gjort en felbedömning. Då måste de göra en fördjupad analys och stämma av 
med budgetar och prognoser som har gjorts och hur väl de stämmer överens och varför 
det inte har gått som det var tänkt. Det kan även ha skett en unik händelse som har gjort 
att företaget har fått problem. Detta kan enligt respondenten bero på att företaget har 
tappat en stor och viktig kund.  
 

4.4 Kreditformer 

 
Två av respondenterna anser att färre lån har beviljats efter lagändringen, framförallt 
vad gäller nya företag. Respondent A påpekar att detta beror på att de fokuserar mer på 
affärsidén. Respondenten förklarar att affärsidén inte håller om företaget inte har gjort 
en grundlig genomlysning av exempelvis marknaden eller en tillräckligt bra budget för 
framtiden. Vad gäller nya företag så säger respondenten att företagaren måste jobba 
hårdare och visa att denne har tänkt till och gjort en grundlig bearbetning. Vad gäller 
existerande företag, som exempelvis skall göra ett inköp av maskiner, så kan de 
finansieras via finansbolag. Med dessa har det inte blivit några större begränsningar 
utan problemen uppstår numera med likviditeten när de expanderar. Det blir vid sådana 
fall svårt att finansiera med en företagsinteckning som säkerhet. Kundfordringar kan de 
pantsätta med en fakturabelåning via ett finansbolag men respondenten anser att det 
snarare är så att de istället för utlåning arbetar mer med bolaget för att de skall förbättra 
sitt likviditetsflöde, så kallat cash-management. Respondenten berättar att det tidigare 
var så att företagen lånade upp i banken istället för att göra en ansträngning i bolaget 
och förbättra likviditeten. Det har visat sig att utlåningen i form av checkkredit har 
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minskat och främst på mindre belopp än tidigare. Vidare har det blivit svårare att 
använda företagsinteckningen och den används i mycket mindre utsträckning än det var 
tänkt. Respondent A och C säger att en effekt av lagändringen har gjort att 
belåningsvärdet har förändrats.  
 
På frågan om respondenterna tror att möjligheterna till bankfinansiering för små och 
medelstora företag har påverkats av lagändringen så svarar respondent A att framförallt 
företag med stora varulager har påverkats. Där måste de titta på andra lösningar eller på 
helt andra nivåer än vad de skulle önska. Denne säger att ”vi kan inte finansiera ett stort 
varulager utan det måste företaget göra med egna flöden. Det får inte finnas några 
hyllvärmare som ligger där. Hyllvärmarna får de finansiera själva”. De övriga 
respondenterna menar vidare att det är svårare med lagerfinansiering eftersom de inte 
kan ha lagret under ständig bevakning och inte vet hur mycket som lämnats ut till kund. 
Vidare på frågan hur små och medelstora företags finansieringsmöjligheter har 
påverkats så svarar respondent B att ”det har blivit så att banken har blivit lite mer 
restriktiv vid utlåning till företag eller att vi lånar ut mindre eller avstår att låna ut till 
företag i större utsträckning än tidigare”. Dock påpekar samtliga respondenter att 
avsikten inte är att avstå från utlåning utan att de måste hitta nya kreditformer. 
Respondent C anser att kundfordringar har blivit lättare att hantera med hjälp av 
factoring men att lagerfinansieringen är den svårare biten. Två av respondenterna tar 
även upp att de ibland numera i större utsträckning kompletterar med alternativa 
finansiärer som ALMI företagspartners och Norrlandsfonden. Dessa ser bankerna mer 
som samarbetspartners än konkurrenter och de är ett bra alternativ när det behövs hjälp 
för företag som har svårt att få krediter. Dessa finansiärer har inte samma säkerhets- och 
avkastningskrav som bankerna och kan därför gå in med ett större risktagande.  
 
Samtliga respondenter ser en ökning av alternativa lånemöjligheter och de anser att det 
är kreditformerna leasing och avbetalning som har ökat i och med lagändringen. Detta 
beror på att det har blivit svårare att erhålla lån med företagsinteckning. Respondenterna 
menar därför att dessa kreditformer har blivit mer attraktiva för banken eftersom 
företagsinteckningen endast ger 55 procents utdelning. Dessutom anser de att fördelarna 
med dessa är att det låntagande företaget inte behöver ställa upp med kompletterande 
säkerheter på samma sätt. Vidare anser bankerna att dessa är de effektivaste 
finansieringsformerna så länge det handlar om objekt som har en andrahandsmarknad 
och är lös egendom. I båda fallen utgör objektet fullgod säkerhet. Ytterligare en fördel 
som bankerna poängterar är att banken har äganderätt till objektet vilket är en tillräcklig 
säkerhet i sig och att detta gör att kostnaden för säkerheten blir låg och sammantaget 
blir det billigare än ett traditionellt lån. Respondent C berättar vidare att en 
rörelsekredit, det vill säga när exempelvis kundfordringar, lager och maskiner skall 
finansieras, har påverkats av lagändringen. Tidigare var det vanligare att de säkerställde 
detta med ett företagshypotek. I och med att förmånsrätten ändrades så har det blivit 
mer påtagligt att säkerställa detta på ett annat sätt istället för en företagsinteckning. 
Respondenten berättar att de vill strukturera en kredit på rätt sätt och detta kan göras 
med hjälp av olika modeller. Vid en rörelsekredit så kan de i högre utsträckning 
använda factoringlösningar istället för checkkrediter och respondenten anser att 
checkkrediter har minskat. Vad gäller maskiner och bilar så har investeringar ersatts av 
leasing och avbetalning och de får på så sätt en direktpant i objektet, en så kallad 
objektfinansiering. Genom detta påverkas de inte av den nya förmånsrätten eftersom de 
kommer åt 100 procent istället för 55 procent med en företagsinteckning. Samme 
respondent påpekar också att exempelvis avbetalningskontrakt är en bättre säkerhet för 
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banken och det är samtidigt en billigare lösning än företagsinteckning vilken kostar 1 
procent i stämpelskatt.     
 
Respondenterna berättar att det är svårare att komma igång med factoring. Detta kan 
bero på att factoring inte passar alla utan det beror på hur kundstrukturen ser ut i 
bolaget. Dessutom har factoring historiskt sett haft en dålig stämpel. Det har ansetts att 
det enbart är företag med problem som utnyttjar factoring. Respondent A uttrycker detta 
med att ”vissa säger att de måste gå över många lik innan de börjar med factoring, för 
då anses de mer eller mindre konkursmässiga. Då blir det för oss att ha en pedagogisk 
och lång genomgång för hur man skall hantera situationen”. Dessutom påpekar 
respondenten att de har ett högre belåningsvärde vid factoring än vad det är vid 
företagsinteckningen. Factoring kan ge ett belåningsvärde på mellan 60-70 procent i 
jämförelse med 20 procent vid företagsinteckning. Dock påpekar samtliga respondenter 
att det numera har blivit mer vedertaget med factoring eftersom det för många företag är 
den enda förutsättningen för att kunna få en finansiering. Dessutom kommer kraven att 
öka både vad gäller att skapa och finansiera likviditet. Respondenterna påpekar också 
att factoring och leasing är bra för banken genom att det vid en eventuell konkurs 
minskar osäkerheten för banken eftersom banken äger de köpta fakturorna och 
maskinerna som leasas ut. Kronofogden kan inte heller ta dessa vid en eventuell 
utmätning eftersom banken genom finansbolagen har äganderättsförbehåll.  

4.5 Företagsrekonstruktion  

 
 Respondenternas inställning till företagsrekonstruktioner är att de tycker att det gäller 
att se vad det kan leda till. Det måste finnas en hållbar möjlighet att rekonstruera 
företaget och få det att fortleva så att det inte enbart blir ett utdraget lidande. Det viktiga 
enligt respondenterna är att se vilka möjligheter företaget har och analysera varför 
företaget har dålig ekonomi. Har företaget till exempel blivit utsatt för en stor 
kundförlust så kanske det är värt att rekonstruera företaget då det förmodligen inte 
berodde på själva företaget i sig. Om banken bedömer att bolaget till exempel har gjort 
en felsatsning men ändå tror på bolaget så kan en rekonstruktion vara ett bra alternativ. 
Vidare kommer bankerna att bedöma om huruvida det är värt att genomföra en 
rekonstruktion om företaget är litet sett till den tid och de resurser det kostar banken att 
genomföra en rekonstruktion. Respondent A tillägger att banken skall hjälpa företagaren 
och inte stjälpa dem. Om det dock har gjorts en felbedömning av affärsidén och 
företagaren och att detta gjorts av antingen företagaren eller av banken så kan det vara 
bättre att avveckla än att det ställs mer säkerheter och att det riskeras mer pengar både 
för företagaren och för banken. Respondent A uttrycker detta genom att säga ”för ett 
långvarigt samarbete och för att vara förtroendegivande så kan man inte sitta och låna 
ut pengar bara man kan säkerställa och tjäna pengar på det. Det är bättre för alla 
parter att man får en kontinuerlig tillväxt”. Respondent B uttrycker att ”det är av vikt 
att vi bedömer att det finns en möjlighet, så är det ju. Annars får vi försöka släcka ned 
det på bästa sätt”.  
 
Två av respondenterna poängterar att de inte har varit med om en rekonstruktion under 
den tid som de har arbetet i respektive bank.  De anser båda att antalet rekonstruktioner 
efter lagändringen kan bero på konjunkturläget och att detta har gjort att det har blivit 
både färre konkurser och rekonstruktioner och därmed har syftet med reformen inte 
visat sig än. Respondent A uttrycker dock att ”men man får inte sitta och klappa sig på 
magen och tro att allt är bra med det, utan vi måste hela tiden ha fokus på affärsidén 
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och entreprenören så att de har en drivkraft och framförhållning”. De anser vidare att 
de inte tror att full effekt och konsekvenser vad gäller rekonstruktioner har visat sig än 
på grund av högkonjunkturen men att när konjunkturen vänder så kommer det att bli 
mer fokus på factoring och fakturabelåning. Då kommer de inte att kunna finansiera 
likviditet och varulager med företagsinteckning och följden blir att det kommer att 
stramas åt ytterligare. Respondent A tar också upp att antalet rekonstruktioner kan öka i 
antal på grund av ett stort antal generationsskiften som kommer att ske i framtiden.  De 
gamla ägarna har arbetat upp en bra lönsamhet och ett bra eget kapital och där har 
banken kanske inte krävt mycket säkerheter. Problemet uppstår när det kommer in en ny 
ägare och det måste fokuseras mer på återbetalningsförmågan. De gamla krediterna 
kommer att skiftas mot de nya och de kommer inte att ha samma upplägg som de gamla. 
Respondent C poängterar att denne anser att den nya rekonstruktionslagen är en 
komplicerad lag och att det är en lång process och att den kräver ett stort antal 
åtaganden från olika intressenter. Denne respondent påpekar än en gång att denne anser 
att det finns en risk för att den nya lagstiftningen istället är konkursdrivande. Vid en 
konkurs så stängs böckerna och sedan skiftas det ut och processen går lite snabbare i 
motsats vid en rekonstruktion där det är många aktörer som först måste säga ja. Denne 
respondent anser även att den stora bromsen med rekonstruktioner är att det blir svårt att 
få finansiärer att gå in med mera pengar.  
 
Respondent B har varit med om en rekonstruktion för tre år sedan och denne upplevde 
att formen för rekonstruktion inte var riktigt satt. Denne berättar att de inte visste vad 
som gällde och hur det skulle fungera. Respondenten upplevde också att det var stora 
kostnader för bolaget med en rekonstruktion. Dessutom visste inte rekonstruktören vad 
denne hade för befogenheter. Respondenten säger vidare att om konjunkturen viker och 
eftersom det nu har gått ytterligare några år sedan lagändringen så hoppas denne att det 
vid en rekonstruktion har arbetats fram bättre rutiner.           
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5 ANALYS  
 
 
I detta kapitel jämförs referensramen och empirin. Analysen utgår från min problemformulering 
och görs för att få en koppling mellan referensramen och de intervjuer som jag genomfört i min 
empiriska undersökning. Analysen ligger till grund för de slutsatser som presenteras i nästa 
kapitel. 
 
  

5.1 Kreditbedömning och kreditrisk 

 
Enligt referensramen är ett av syftena med förändringarna i Förmånsrättslagen och 
införandet av företagsinteckningen att kreditbedömningen i första hand skall grundas på 
återbetalningsförmågan istället för att förlita sig på den goda säkerhet som 
företagshypoteket utgjorde. Både referensram och empiri ger stöd för detta och behovet 
av att respondenterna skall kunna bedöma återbetalningsförmågan är uppenbar även om 
detta innebär att de skall fatta beslut som påverkar företagets framtid. 
Återbetalningsförmågan har enligt respondenterna alltid varit viktig men i och med att 
den viktigaste säkerheten i form av företagsinteckning har fått ett sämre värde så har 
bedömningen av återbetalningsförmågan enligt två av respondenterna blivit ännu 
viktigare efter lagändringen. Detta beror på att risken med företagsinteckning som 
säkerhet har ökat och sannolikheten att banken får tillbaka hela sin fordran vid konkurs 
har minskat avsevärt. 
 
För att bedöma återbetalningsförmågan säger referensramen att vid kreditgivning krävs 
en beskrivning av företaget, bedömning av företagets omvärld och framtagande av 
relevanta nyckeltal. Detta görs genom företagets affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys 
och ekonomisk analys. Kreditbedömningen är därför en stegvis process där den 
kvalitativa informationen som exempelvis affärsidé och företagarens karaktär hjälper till 
att bedöma företagets vilja att återbetala lånet och den kvantitativa informationen som 
resultat- och balansräkning samt nyckeltal förutsäger förmågan att återbetala lånet.  
 
Empirin visar att de viktigaste faktorerna vid kreditbedömningen av både nya och 
befintliga kunder är den kvalitativa informationen i form av företagets affärsidé och 
karaktären hos företagaren och detta har enligt två av respondenterna blivit viktigare 
efter lagändringen. Två av respondenterna poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till 
båda faktorerna samtidigt eftersom det inte är säkert att den som har en bra affärsidé är 
den som är bäst lämplig att driva företaget. Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till vid 
bedömningen av nystartade företag eftersom affärsidén där kan vara svårbedömd.  
Fungerar inte företagarna tillräckligt bra så fungerar inte företaget och eftersom 
bankernas synliga säkerhetsmassa har blivit mindre efter lagändringarna så måste 
bankerna lägga ännu mera ansvar på företagarna. Företagarnas karaktär kan enligt 
respondenterna överväga om kunden får kredit eller inte. Detta är ännu viktigare idag 
eftersom belåningsmöjligheterna har försämrats för banken då de bara får 55 procent av 
tillgångsmassan vid en eventuell konkurs.  
 
Den empiriska undersökningen visar dessutom att kvantitativa mått är otillräckliga för 
att bedöma kreditvärdigheten och identifiera goda entreprenörer. Dock krävs det enligt 
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respondenterna en kombination av både kvantitativ och kvalitativ information för att få 
en helhetsbild. De använder i sin kreditbedömning analyser av historiska fakta men 
framförallt så analyserar de numera framtida prognoser och planer. Respondent A 
poängterar att det idag vad gäller kvantitativ information fokuseras mer på 
likviditetsbudget, prognoser och kassaflödesanalyser för att kunna analysera den 
framåtriktade lönsamheten. Detta beror bland annat på att framtida kassaflödesanalyser 
beskriver och påverkar återbetalningsförmågan och därmed företagets kapacitet att 
återbetala lånet.     
 
Kreditriskbedömningen grundar sig enligt referensramen på kundens 
återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. Kreditrisken består i sin tur av bedömning 
eller analys av risk för fallissemang och risk vid fallissemang. Bankerna måste dessutom 
ha sin egen lönsamhet som mål och därför är det viktigt att kreditgivarna lär sig bedöma 
risker för att kunna ta ut högre ränta gentemot de kunder som har hög risknivå. För att 
underlätta riskbedömningen kan bankerna enligt referensramen använda sig av ”rating” 
av företagen. De använder i sin riskklassificering både kvalitativa och kvantitativa 
faktorer. Dessutom använder de sig av Upplysningscentralen som gör uppskattningar av 
konkurssannolikheter.  
 
Empirin stämmer i stora drag överens med referensramen. Det som poängteras av 
respondenterna är att efter lagändringen så har det blivit viktigare att även vid 
kreditriskbedömningen ta med faktorerna affärsidé och företagaren. Dessutom har 
respondenterna insett att de måste vara mer observanta och agera snabbare utifrån de 
rapporter de får. De bedömer dock att den ökade kreditrisken har gjort att utlåningen 
begränsats till de kunder som har god återbetalningsförmåga samt att kreditrisken 
minskar genom att de kompletterar säkerheterna. Detta har gjort att riskbedömningen 
har förändrats efter lagändringen genom att bankerna fokuserar mer på risk för 
fallissemang och risk vid fallissemang.  
 
Detta sammantaget tyder på att återbetalningsförmågan ses som det primära och därefter 
följer de alternativa lösningarna på säkerheter. Det tyder också på att en bra relation 
med företagaren förhoppningsvis bidrar till ärlighet från företagarens sida och banken 
får den information de behöver. En bra relation leder i sin tur till att båda parter jobbar 
mot samma mål. 
 

5.2 Säkerheter 

 
Säkerheter har enligt referensramen visserligen stor betydelse för kreditgivningen men 
bör aldrig vara avgörande för ett kreditbeslut. Detta beror på att marknaden för de 
tillgångar som erbjuds som säkerhet, som till exempel fastigheter, aktier och andra 
värdepapper, kan komma att påverkas av den ekonomiska marknadens konjunkturläge. 
Finns det en risk för att företaget som söker kredit skall hamna i betalningssvårigheter 
hjälper det inte hur goda säkerheterna är. Först när kreditgivaren funnit att risken för 
betalningsinställelse är låg och är beredd att bevilja krediten blir säkerhetsfrågan aktuell.  
 
I empirin klargörs att samtliga respondenter anser att säkerheter i sig inte kan rättfärdiga 
ett lån men att de däremot ofta vägs in i den totala bedömningen och kan vara ett 
komplement. Respondent A påpekar dock att fokus på säkerställandet var större innan 
lagändringen.  



 

 44 

 
Enligt Bankrörelselagen så krävs betryggande säkerhet i form av fast eller lös egendom 
eller i form av borgen om inte särskilda skäl föreligger och banken anser att sådan 
säkerhet inte är nödvändig. Dessutom var ett av syftena med den nya Förmånsrättslagen 
att skifta fokus från säkerheterna till kredittagarens möjligheter att kunna betala tillbaka 
krediten. Regeringen trodde heller inte att bankerna skulle kompensera bortfallet med 
alternativa säkerheter. Företagsinteckningens försämrade värde vid en konkurs har dock 
gjort att kritik riktats mot att det skulle leda till en ineffektivare marknad eftersom 
svårigheterna att låna pengar av banker gör att småföretag tvingas söka andra 
finansieringsformer såsom leasing och factoring. Detta skulle i sin tur öka företagens 
finansieringskostnad. Effekten tros även leda till att banker i alltför hög grad kommer att 
kompensera bortfallet av säkerhet med alternativa säkerheter. Kritik har även riktats mot 
att småföretagare har fått pantsätta privat egendom när företagsinteckningens värde har 
minskat. En annan effekt har blivit att ALMI företagspartner har ökat sin utlåning när 
småföretag blir nekad finansiering hos banker.  
 
Empiriskt sett är företagsinteckningen fortfarande vanlig eftersom många små och 
medelstora företag måste använda sig av denna säkerhet, framförallt de 
likviditetskrävande och lagerintensiva företagen, men de har i större utsträckning efter 
lagändringen börjat använda sig av alternativa säkerheter såsom pant och framförallt 
ägarborgen. Enligt referensramen så uppstår värderingsproblem av bland annat hur 
mycket av marknadsvärdet som kan utgöra fullgott säkerhetsvärde när en viss säkerhet 
skall användas. Respondenterna anser inte att kontrollen av tillgångarna numera görs 
mer noggrant men de är intresserad av att se tillgångarna och uppdatera värdet på dem. 
De vill dessutom fokusera mer på likviditetsdrivande tillgångar som kundfordringar och 
varulager och just varulagrets beskaffenhet är en viktig faktor för om 
företagsinteckningen kan anses vara bra. Respondent C menar, vilket även nämnts i 
referensramen, att det är skillnad på att ha speciella varulager där det finns väldigt få 
köpare och ett varulager som är lätt att sälja på en andrahandsmarknad. Dessutom måste 
företagarna i större utsträckning skjuta till privata säkerheter som exempelvis 
fastigheter. Detta beror på att bankerna vill föra över ansvaret till företagaren och 
dennes möjlighet att få företaget att fortleva. Enligt respondenterna vill de i möjligaste 
mån förbättra sin säkerhetssituation med kompletterande säkerheter men de har i större 
utsträckning övergått till andra kreditformer såsom factoring, leasing och 
avbetalningskontrakt. Respondent A påtalar även att de använder sig av avtal i form av 
så kallade covenants för att försäkra sig om att inte göra kreditförluster. Dessa avtal är 
att se som styrmedel. Samme respondent säger att lagändringen har gjort att externa 
finansiärer såsom ALMI måste till eftersom bankerna inte kan gå in med lika stor risk 
när det har blivit begränsningar säkerhetsmässigt. Detta kan jag sammantaget tyda som 
att de faktorer som riktats som kritik mot lagändringen till viss del har besannats.  
          
Enligt respondenterna har förändringen av att företagsinteckningen blivit en allmän 
förmånsrätt gjort att kreditbedömningen blivit mer restriktiv. I referensramen om den 
nya lagstiftningen förklaras att när företagsinteckningen omvandlas till allmän 
förmånsrätt kommer den att innefatta hela gäldenärens egendom vid en eventuell 
konkurs. Respondenterna var relativt entydiga över vilka effekter detta skulle ge. Att 
även kassa och bank innefattas tillmäter inte respondenterna någon större positiv effekt. 
Detta på grund av att det vid konkurs oftast inte finns några likvida medel. I 
referensramen förklaras problemet. Där står att en kreditgivare bör utgå från att det vid 
den tidpunkt då säkerheterna skall tas i anspråk är mycket troligt att företaget redan har 
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sålt de tillgångar som är lätta att realisera. En konsekvens av att detta och att 
företagsinteckningen har fått ett sämre värde är enligt respondenterna att 
belåningsvärdet har sänkts markant. Kreditgivning med företagsinteckning som säkerhet 
har blivit mer riskfylld eftersom bankerna sannolikt inte får ut hela sin fordran vid 
konkurs, vilket medför att den numera har ett lägre belåningsvärde när 
företagsinteckning används som säkerhet. Respondenterna tar därför hänsyn till detta 
vid kreditbedömningen och de poängterar att återbetalningsförmågan har blivit ännu 
viktigare eftersom säkerheterna blivit sämre. Vidare visar empirin att respondenterna 
anser att syftet med den nya företagsinteckningen är att jämställa olika borgenärer och 
att fokusera mer på livskraftiga företag. Båda dessa syften går att finna i referensramen. 
Viktigt att poängtera här är att respondent C anser att det är tveksamt om syftet med 
lagändringen uppnåtts. Detta grundas på att samtidigt som företagandet skall stimuleras 
så har möjligheterna till finansiering försämrats i och med företagsinteckningen. 
Dessutom anser respondenten att lagändringen kan bli konkursdrivande eftersom andra 
aktörer idag går före i prioritetsordningen. Endast respondent A ser en fördel med 
lagändringen. Denne anser att företag som inte har någon överlevnadsförmåga filtreras 
bort i ett tidigt skede när det nu fokuseras betydligt mer på affärsidén och företagaren. 
Det två av respondenterna ser som en nackdel är att företag inte startas eftersom de inte 
har tillräckliga säkerheter eller ägarinsats. Ett annat argument är att det blir svårare att 
låna ut. Här kan jag då ifrågasätta om inte reformen har gjort att företagare tvingas 
avveckla istället för utvecklas när banken kräver fler säkerheter. 
 

5.3 Kredituppföljning    

 
Ett ytterligare syfte med den nya Förmånsrättslagen är att kredituppföljningen bland 
bankerna skall bli bättre. Avsikten är att försöka minska antalet konkurser och istället 
försöka få företagen att genomföra en företagsrekonstruktion.  
 
Att ha en bättre kredituppföljning är något som bekräftas i empirin där respondenterna 
anser att detta har blivit allt viktigare efter reformen. Enligt empirin följer 
respondenterna upp sina krediter tätare hos företag som har större risk i och med 
lagändringen eftersom riskexponeringen har blivit högre. Det är främst 
likviditetsproblem som de tidigt reagerar på och detta är oftast i form av 
betalningsanmärkningar och betalningsförelägganden.  De har skaffat sig bättre 
rapporteringssystem och de anser även att de observerar ändringar och signaler på 
betalningsproblem tidigare och just tiden är en avgörande faktor. Uppföljningen görs 
enligt respondenterna genom kontinuerliga, löpande kontakter och kan bero på att de 
efter lagändringen tvingats ha en mer öppen dialog och ett närmare samarbete med 
kunderna. De poängterar också att de verkar på en lokal marknad och i små städer är det 
lättare att leva närmare företaget och ständigt utbyta information och att detta är något 
som borde göras även i storstäder som en effekt av lagändringen. 
 
Den nya lagstiftningen sätter press på banken att se negativa signaler i så god tid som 
möjligt. Detta kan komma att leda till fler företagsrekonstruktioner och färre onödiga 
konkurser då banken vid en tätare uppföljning ser negativa signaler tidigare och har 
större möjlighet, samt större intresse av att hitta lösningar för företaget så att de inte går 
i konkurs. Då företagsinteckningen som säkerhet värderas lägre idag, torde det även här 
betyda att fler företag får en tätare uppföljning än tidigare 
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5.4 Kreditformer 

 
Referensramen anger att de vanligaste finansieringsalternativen, som erbjuds av 
bankerna idag och som passar små och medelstora företag, är traditionella banklån i 
form av reverslån och checkkredit, avbetalningskontrakt, factoring och leasing. Enligt 
referensramen så har den nya Förmånsrättslagen gjort att bankerna har en svagare 
ställning vad gäller företagsinteckningen. Kritik framfördes om att ändringen skulle 
inverka negativt på kreditgivning till små och medelstora företag genom att bankerna 
skulle bli mindre benägna att låna ut pengar till dessa typer av företag.  En effekt av den 
svagare förmånsrätten har gjort att bankerna försöker omvandla lånefinansieringen till 
factoring och leasing istället. Dessa kan i vissa fall vara bra finansieringsformer men 
kritik har riktats från småföretagare som upplever dessa former som dyra, framförallt 
om företagen vill avbryta avtalen i förtid. Att dessa former upplevs som fördyrande 
skulle i sin tur leda till en ineffektivare kreditmarknad. Det empiriska resultatet visar att 
två av respondenterna anser att färre lån har beviljats efter lagändringen och det är 
framförallt till företag med stort varulager samt nya och expanderande företag. Det kan 
sättas mot referensramen där propositionen i vilken det står att det är främst äldre 
företag i expansionsfas som kommer att drabbas av lagändringen. Kommittén är av 
åsikten att nya företag inte kommer att drabbas i lika stor utsträckning, medan empirin 
visar att dessa företag är en av de typer av företag som kommit att drabbas hårdast. 
Vidare visar empirin att det fokuseras mer på affärsidén och då kan lån avslås när det 
visar sig att företagaren inte har gjort en tillräcklig genomlysning av exempelvis 
marknaden. Respondent B visar också med sitt svar att långivningen har blivit 
restriktivare. Dock säger samtliga respondenter att de numera kompletterar med externa 
finansiärer som bland annat ALMI företagspartners i de fall det behövs hjälp med 
företag som har svårt att få kredit.    
 
Empirin visar att kreditformerna avbetalning och leasing ökat i och med försvagningen 
av företagsinteckningen. Därmed har också checkkrediter minskat både i användning 
och beloppsmässigt. Respondent C tar upp att rörelsekredit, det vill säga finansiering av 
maskiner, kundfordringar och lager, har förändrats efter lagändringen. Dessa 
säkerställdes tidigare vanligtvis med företagshypotek men numera används i större 
utsträckning factoring, leasig och avbetalning. En av fördelarna med dessa anser 
respondenterna är att företagen inte behöver ställa upp med kompletterande säkerheter 
och en fördel för banken är att de har äganderättsförbehåll vid de fall det skulle bli 
konkurs. Respondenterna anser att det är svårare att komma igång med factoring. Detta 
kan enligt dem bero på att det inte passar alla företag, men dessutom på grund av att 
factoring historiskt sett haft en dålig stämpel för att den har varit ihopkopplad med 
företag på obestånd. Dock påpekar respondenterna att factoring har blivit mer 
vedertaget eftersom det för många företag är den enda möjligheten för att få 
finansiering. 
 

5.5 Företagsrekonstruktion 

 
Reformens huvudsakliga syfte är att förmånsrättsordningen skall kunna erbjuda större 
möjligheter till fler lyckade företagsrekonstruktioner istället för att försätta ett företag i 
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konkurs. Enligt referensramen är rekonstruktioner mest lämpad för medelstora och stora 
företag som har möjlighet att omstrukturera sitt företag samt finna ytterligare 
finansiering. Ändringarna antas ge större utdelning till de oprioriterade borgenärerna, 
vilket gör att borgenärerna blir mer intresserade av att i en insolvenssituation 
gemensamt finna rekonstruktionslösningar av olika slag.  
 
Det som visar sig empiriskt är att samtliga respondenters inställning till 
företagsrekonstruktion grundar sig på att de måste veta vad rekonstruktioner leder till. 
De måste se vilka möjligheter företaget har och de gör en bedömning av bakomliggande 
faktorer till företagets illikvida ställning. Om exempelvis företaget har gjort en 
felsatsning men banken trots det tror på bolaget så kan det vara värt med en 
rekonstruktion. Har det dock gjorts en felbedömning av affärsidén och företagaren så 
kan det istället vara bättre att avveckla företaget än att ställa mer säkerheter och riskera 
mer pengar både av banken och av företagaren. Två av respondenterna poängterar att de 
inte har varit med om en rekonstruktion under deras tid i respektive bank. De anser att 
antalet rekonstruktioner efter lagändringen beror på konjunkturläget vilket har gjort att 
både rekonstruktioner och konkurser har blivit färre och därmed har syftet med 
reformen inte visat sig än. De tror dock att när konjunkturen vänder så kommer det att 
bli ännu mer fokus på factoring som kreditform eftersom företagsinteckningen inte 
kommer att kunna användas vid finansiering av likviditet och varulager. Respondent A 
påpekar också att denne tror att antalet rekonstruktioner kommer att öka genom 
generationsskiften i bolagen. Respondent C upplever att den nya rekonstruktionslagen 
är komplicerad och att det är en lång process med ett stort antal åtaganden innan en 
rekonstruktion kan komma på tal. Detta bekräftas av både referensramen och av 
respondent B som är den ende av respondenterna som varit med om en rekonstruktion. 
Denne respondent upplevde också att rekonstruktionen innebar stora kostnader för 
bolaget. Dock tror respondenten att det har arbetats fram bättre rutiner idag eftersom det 
har gått några år sedan lagändringen infördes.  Respondent C påpekar dock att det finns 
en risk för att den nya lagstiftningen istället är konkursdrivande och att den stora 
bromsen med rekonstruktioner är att det blir svårt att få finansiärer att gå in med mera 
pengar.  
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6 SLUTSATSER 
 
 
Jag vill med detta kapitel redogöra för de slutsatser som jag kan dra från de föregående 
kapitlen referensram, empiri och analys. De slutsatser som jag drar kan återkopplas till 
uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion och 
förslag på fortsatt forskning.  
 
 
Den nya lagstiftningen innebär bland annat att bankerna får sämre förmånsrätt vid 
konkurs när de har företagsinteckning som säkerhet. Lagförändringar kan innebära att 
aktörerna som påverkas av lagen förändrar sina handlingsförfaranden på ett sätt som 
inte var lagstiftarens avsikt. Detta leder in på uppsatsens problemformulering och syfte, 
vilket är att beskriva och undersöka hur bankernas agerande vid kreditgivning till små 
och medelstora företag har påverkats av de förändringar i den nya Förmånsrättslagen, 
med särskilt fokus på företagsinteckningen som säkerhet. Avsikten är även att 
undersöka om lagstiftarens syften som berör kreditgivning har uppfyllts med avseende 
på ändringarna i Förmånsrättslagen.  
 
Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att bankernas kreditgivning till små 
och medelstora företag har förändrats efter lagändringen. De syften med lagändringen 
som respondenterna anger stämmer i viss mån överens med lagstiftarens syfte som berör 
bankernas kreditgivning. 
 
Jag har funnit att lagstiftarens uppfyllande av syften och bankernas 
kreditgivningsprocess till små och medelstora företag har påverkats av lagstiftningen på 
följande sätt:  
 

6.1 Bankernas förändring av kreditbedömning 

 
Ett av lagstiftarens syfte är att det vid kreditbedömning skall läggas större vikt vid ett 
företags återbetalningsförmåga. Detta vill lagstiftaren uppnå genom att bland annat ge 
bankens säkerhet företagsinteckning ett sämre värde. Empirin har visat att det redan 
innan lagändringen har varit viktigt för bankerna att fokusera på återbetalningsförmågan 
och reformen får här således ingen dramatisk effekt då återbetalningsförmågan redan 
tidigare har varit det primära i bankens kreditgivning. Jag menar här att reformen 
däremot har förstärkt detta ytterligare.  
 
Det som framkommit i empirin är att det måste fokuseras betydligt mer på affärsidén 
och företagarens karaktär och kapacitet efter lagändringen för att kunna avgöra 
företagets återbetalningsförmåga. Enligt min mening är det inte så konstigt att en av de 
viktigaste faktorerna vid kreditbedömning är företagarens karaktär eftersom banken 
förmodligen inte vill låna ut pengar till någon som de inte litar på. Om banken skapar en 
bra relation med kunden så minskar också risken för att banken inte får betalt eftersom 
kunden då förmodligen är ärligare mot banken. Att som kund inge förtroende hos 
banken anser jag kunna avgöra om lån blir beviljade eller inte. Dock kanske inte ett 
lånesökande företag får en kredit hos banken om de har negativa resultat, dåligt 
kassaflöde och svag balansräkning. Jag anser även att då karaktären på företagaren nu 
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väger tyngre så kan det få konsekvensen att ett företag som har bra kassaflöde men inte 
inger förtroende kanske inte får kredit.  
 
Jag tror att det faktum att bankerna koncentrerar sig mest på återbetalningsförmågan har 
en relativt stor biverkning, nämligen att det numera enligt empirin är svårare för 
nystartade företag att få kredit från banken. Dessa företag har ingen historik att utgå från 
när de gör sina kassaflödeskalkyler, vilket innebär att säkerheten är det enda underlaget 
för lånet som är någorlunda pålitligt. De företag, som endast har en företagsinteckning 
att erbjuda som säkerhet, har idag ett mycket sämre utgångsläge eftersom säkerheten är 
mindre värd, vilket troligen gör att de inte har samma kreditmöjligheter som före 
lagändringen. Den nya lagen kan därför vara hämmande för nyföretagandet i Sverige. 
Även de företag, som inte använder företagsinteckning som säkerhet, kan drabbas om 
de har en relativt osäker återbetalningsförmåga, då säkerheten numera kommer i andra 
hand. Jag tror att i de fall banken anser att kunden har en hög riskklass så lånar de ut till 
en högre ränta och därmed ökar lönsamheten för deras vidkommande. Jag anser 
däremot att bedömningen av företagets kapacitet att betala tillbaka lånet har ökat i 
betydelse efter lagändringen och därmed måste banken i högre grad förlita sig på dem 
som styr företaget. Det är fråga om en balansgång mellan bankernas 
lönsamhetsmöjligheter och samhällets näringsliv, men många företag, som saknar 
förtroende och kapacitet från bankernas sida, går i konkurs och på så sätt får det svenska 
näringslivet ta stryk, medan bankerna inte har förlorat så mycket på själva affären när de 
tagit ut högre ränta.  
 
Jag anser vad gäller lagändringen att bedömningen av sårbarheten inför ekonomiska 
nedgångar kommer att analyseras i större skala. Detta beror på att säkerheterna har ett 
sämre värde och bankerna måste därför gardera sig för att få pengarna tillbaka. Jag 
anser också att det är anmärkningsvärt att bankerna inte i sin riskbedömning nämner de 
olika omvärldsfaktorer som gör företaget känsligt. Dessa faktorer, som exempelvis 
ränteläget och konkurrenssituationen, bör enligt min mening analyseras i stor 
utsträckning efter lagändringen eftersom det är viktigt för banken att veta vilken risk de 
tar nu när säkerheterna har fått ett sämre värde. Om räntan höjs kan det bli svårt för små 
och medelstora företag att betala tillbaka lånet och därmed ökar bankerna sin risk för 
fallissemang. Vad gäller risk vid fallissemang så anser jag att bankerna har kommit runt 
detta problem eftersom de idag i större utsträckning använder sig av alternativa 
kreditformer istället för säkerställande genom företagsinteckningen. Jag kan dock 
utifrån min undersökning anse att risken för fallissemang har minskat efter lagändringen 
eftersom de undersökta bankerna idag är noggrannare vid en kreditbedömning. Detta då 
bankerna i större utsträckning fokuserar på kundens återbetalningsförmåga.  
 
Sammanfattningsvis så kan jag här se att den nya bedömningsprocessen med 
återbetalningsförmågan i fokus nu genomsyrar all kreditbedömning, inte bara när 
företagsinteckning utgör säkerhet. Kreditbedömningen har därmed i viss mån påverkats 
av lagändringen. Enligt reformen var detta ett av syftena med lagförändringarna och 
därmed kan jag tyda att det syftet har uppnåtts. Här kan noteras att i Bankrörelselagen 
har det redan innan reformen sedan tidigare funnits en vilja att bankerna först skall 
bedöma återbetalningsförmågan och sedan utkräva säkerhet för krediten. Detta tidigare 
implementerande kan tyda på att bankerna redan innan reformen har haft ett ändrat 
synsätt där återbetalningsförmågan har haft stort fokus och därför inte är en direkt 
påverkan av själva lagändringen.   
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6.2 Bankernas förändrade krav på säkerheter 

 
Reformens syfte var som nämnts tidigare att ändra fokus från säkerheterna till kundens 
förmåga att återbetala lånet genom att försämra företagsinteckningens värde. Eftersom 
lagändringen har medfört att banken endast har förmån till 55 procent av 
företagsinteckningen så kan jag se att den direkta effekten har blivit att banken endast 
kan låna ut mindre pengar eller till högre ränta, om inte andra kreditformer som 
factoring och leasing används istället. Vidare så kan jag se att effekten, när bankerna 
endast har rätt till 55 procent av företagsinteckningen, blivit att de lånar ut till andra 
säkerheter som exempelvis pant och ägarborgen där de kan få ut 100 procent i 
utdelning, för att deras kreditrisk skall minska. Detta kan innebära en stor risk för 
företagen nu när bankerna istället kräver säkerhet i exempelvis pant i kundens egendom. 
Om banken ser signaler på betalningsproblem hos företaget och därmed kategoriserar 
företaget i en högre riskklass, så kan alltså banken gå in och kräva exempelvis 
företagarens hus som säkerhet. Företaget får då satsa mycket mer till sitt företag och 
ökar dessutom risken för personlig konkurs. Jag tror att de företagare, som har en osäker 
återbetalningsförmåga och som inte har någon kompletterande säkerhet, har förlorat på 
den nya lagen då de kommer att få svårighet att få krediter, om de nu får några alls. 
Följden blir att de som vill ta lån måste riskera mer av sina personliga tillgångar än 
tidigare. Detta tror jag i sin tur kommer att leda till att många kommer att låta bli att 
starta eget eftersom de inte vill riskera att förlora allt. Enligt min mening så har 
bankerna, även om säkerheterna inte varit avgörande, säkerligen på något vis tagit 
hänsyn till vilka säkerheter en lånesökande kan ställa. Det är klart att bankerna vill 
kunna få tillbaka en del av sina pengar om det inte skulle gå så bra för företaget. 
Samtidigt anser jag att lagändringen har förstärkt företagsinteckningen mindre 
betydelse. Detta bygger på att utdelningen i säkerhetsmassan har minskat för den 
viktigaste säkerheten, samt att bankens ställning då det blir aktuellt att realisera denna 
säkerhet har blivit sämre. Detta har i sin tur lett till att bankerna istället vill strukturera 
sin kreditgivning till att använda andra kreditformer än de som säkerställs med en 
företagsinteckning. 
 
Det har empiriskt visat sig att bankernas syn på syftena med lagändringen stämde 
överens till viss del. Jag kan dock tycka att det är anmärkningsvärt att ingen av 
respondenterna nämnde ökat fokus på återbetalningsförmågan och bättre 
kredituppföljning som syften, då detta berör bankernas verksamhet i allra högsta grad. 
Kanske är det så att åtminstone ökat fokus på återbetalningsförmågan är ganska givet 
eftersom bankerna inte vill göra kreditförluster och därför har det inte uppfattats som ett 
syfte. Något som också har visat sig, enligt en av respondenterna, är att bankerna i större 
utsträckning idag tycks använda sig av avtal med företagaren i form av så kallade 
covenants. Att arbeta med avtal mot företagaren anser jag vara ett bra sätt att komma 
närmare kunden. Genom dessa avtal torde risken för fallissemang minska då bankerna 
ges större möjlighet att påverka kundens verksamhet.  
 
Vad gäller lagstiftarens syfte med säkerheter och företagsinteckningens försämrade 
värde, så har det visat sig att bankerna istället försöker hitta alternativa lösningar. I 
referensramen påstås att regeringen inte anser att bankerna kommer att kompensera för 
en försämrad företagsinteckning med alternativa säkerheter. Här kan jag dock se en 
tydlig förändring och jag har också fått motsatsen bevisad. Det kan även här påpekas att 
det i Bankrörelselagen skrivs att banken skall säkra sina fordringar genom att begära 
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säkerheter för de lån de beviljar. Därmed anser jag att reformens syfte med att 
säkerheter är det sekundära vid kreditbedömning inte är uppfyllt.  

6.3 Bankernas förbättrade kredituppföljning 

 
För att en ökning av antalet företagsrekonstruktioner istället för konkurser skall ske så 
är ett annat av lagstiftningens syften att en förbättrad kredituppföljning skall göras. Vad 
gäller konkurser så innebär de ofta en oförutsedd kapitalförstöring och även ett starkare 
företagshypotek har varit otillräckligt när företag kommit på obestånd. Jag menar här att 
bankerna har velat få företag med potential att komma på fötter igen redan innan 
reformen. Idag när företagsinteckningen har ett sämre värde så tror jag att bankerna har 
fått ett större incitament att ytterligare förbättra sin kredituppföljning på grund av den 
nya lagstiftningen eftersom en konkurs väsentligt har försämrat utdelningen för 
bankerna.     
 
Jag anser att en förutsättning för att banken skall få tidiga varningssignaler på 
begynnande problem i företaget och därmed kunna agera i tid bygger på den öppna 
dialogen mellan bank och företag. Utifrån att båda parter jobbar mot samma mål så kan 
banken vara en rådgivare för företaget och komma med förslag om lösningar vid 
företagets ekonomiska problem. Jag kan också uttyda från empirin att banken hellre vill 
att företaget blomstrar och expanderar istället för att det går i konkurs.   
 
Syftet med att förbättra kreditgivares kredituppföljning har empiriskt visat sig genom att 
bankerna följer upp sina krediter mer kontinuerligt och löpande och deras nya system 
för kreditbedömning gör att kredituppföljningen blir mer noggrann. Detta sammantaget 
anser jag tyder på att uppföljningen har förbättrats efter lagändringen och därmed har 
lagstiftningen här fyllt sitt syfte. Det som kan tala emot detta är att effekten kan bli en 
annan vad gäller den förlorade säkerhet som skall göra att bankerna mer aktivt skall 
göra uppföljningar. Det krävs nämligen större satsningar från bankernas sida och frågan 
är om de är villiga att satsa dessa pengar när de vet att de kan få säkerhet på andra sätt. 
 

6.4 Förändring av kreditformer 

 
Istället för de traditionella finansieringsformerna som exempelvis kredit med 
företagsinteckning som säkerhet har bankerna i större utsträckning börjat använda sig av 
leasing, avbetalning och factoring. Det har empiriskt visat sig att användning av 
företagsinteckningen inte drastiskt kommer att minska, men i de fall det används 
kommer banken att kräva kompletterande säkerhet. Det kommer dock att finnas företag 
som inte kan använda sig av någon annan säkerhet än företagsinteckningen och därmed 
är inte denna säkerhet på väg att försvinna. Dock har lagändringen gjort att det blivit 
svårare för lagerintensiva företag att finna finansiering. Detta anser jag leder till 
incitament för bankerna och lagstiftningen att skapa nya låneformer som underlättar för 
lagerintensiva företag.    
 
I referensramen togs faktorer upp om att det bland annat måste skjutas till privata 
säkerheter och detta bekräftades i empirin. Att bland annat ALMI nu i större 
utsträckning går in som finansiärer ger en indikation på att bankerna har blivit mer 
restriktiva. Utifrån detta kan jag tolka att kreditformerna har ändrats genom att bankerna 
i större utsträckning har gått från det starkare företagshypoteket till alternativa 
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finansieringsformer såsom factoring, leasing och avbetalning. Med andra ord betyder 
det här att bankerna i större mån bedriver en belåning, eller rättare sagt en finansiering, 
styrd på ett fortsatt ägande från bankens sida med en säkerhet på 100 procent. För att 
uppnå detta skapar bankerna en säkerhet för krediterna som antingen ger mycket god 
säkerhet, som exempelvis pant, eller som ger bankerna separationsrätt i den egendom 
som finansieringen ligger till grund för, som exempelvis leasing. Jag kan vidare utläsa 
att omvandlingen av företagshypoteket till företagsinteckningen har medfört en 
huvudeffekt med efterföljande bieffekt. Huvudeffekten har blivit att bankerna är mer 
restriktiva i sin kreditbedömning och detta har i sin tur lett till att bieffekten blivit att 
bankerna i större utsträckning använder sig av andra finansieringsformer för att 
kompensera restriktiviteten. Hur den nya lagstiftningen verkställs i praktiken beror på 
hur bankernas valmöjligheter till kreditgivning ser ut. Om det hade varit så att bankerna 
i lika stor utsträckning varit tvungna att behöva använda företagsinteckningen för sitt 
säkerställande så hade nog lagstiftningens syfte slagit igenom. Nu har det visat sig att så 
är inte fallet. Dessutom har bankväsendet skapat en annan spelplan eftersom bankerna 
kan använda en alternativ kreditgivning genom exempelvis factoring, leasing och 
avbetalningsköp. På detta sätt kan banken komma runt problemen med ökade 
säkerhetskrav. Effekten kan således bli en annan än vad lagstiftaren har tänkt, eftersom 
den önskade effekten var anpassad efter ett annat förhållande, vilket var att skapa fler 
företagsrekonstruktioner. Övergången till att bankerna i större utsträckning efter 
lagändringen använder alternativa finansieringsformer anser jag är ännu ett tecken på 
rädsla för effekten av den förlorade säkerheten och därmed anser jag att lagstiftaren här 
inte har nått sitt mål och syfte. 
 
Jag anser dock att den negativa kritik som riktats mot alternativa finansieringsformer 
enligt min mening inte behöver stämma överens med verkligheten. Jag tror istället att 
det är ett måste för bankerna att förmå företagen att inse innebörden av dessa alternativa 
former, bland annat på grund av att företagen fortfarande tycks anse att factoring har en 
negativ klang. Helt klart är att finansieringsformerna måste ändras och det måste också 
till andra typer av säkerställanden eftersom företagsinteckningen visat sig vara en allt 
för dålig säkerhet för bankerna. Detta leder i sin tur till ett bättre företagsklimat när små 
och medelstora företag kan finansieras på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 
 

6.5 Bankernas syn på företagsrekonstruktion 

 
På längre sikt kan förhållandet mellan företagsrekonstruktioner och konkurser ändras på 
det sättet att det blir fler rekonstruktioner. Orsaken härtill är att banken efter 
lagändringen har större motiv att gå med på att ett företag genomför en rekonstruktion 
då den kan vinna på det när deras ställning vid en konkurs är sämre och risken finns för 
att konjunkturen vänder nedåt. Det som skulle kunna tala emot att antalet 
rekonstruktioner skulle öka är att företagets borgenärer med en allmän förmånsrätt idag 
ges en bättre ställning, vilket även bekräftas av respondent C. Detta kan öka deras 
anledning till att försätta företaget i konkurs, eftersom de idag har en större chans att få 
ut sina fordringar då 45 procent av inteckningsunderlaget är kvar till dem. Det kan 
också vara så att reformen kan medföra att utmätning ökar i omfattning eftersom 
exempelvis pant, som bankerna i större utsträckning idag använder som säkerställande, 
och som är en särskild förmånsrätt, får användas vid utmätning och går därigenom före 
den allmänna förmånsrätten. Vidare bör betänkas att borgenärer med särskild 
förmånsrätt kan få ut sina fordringar vid utmätning vilket kan innebära att 
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företagsinteckningens värde som säkerhet har sjunkit ytterligare. Vidare så var 
ändringen av företagshypotek till den svagare företagsinteckningen en orsak av att 
bankerna tidigare hade en allt för stark position vid konkurser. Det finns enligt min 
mening både för- och nackdelar med lagändringen. Jag anser att bankerna till viss del 
har haft en för stark ställning med hjälp av företagshypoteket men i och med 
lagändringen anser jag att bankerna ställning har blivit alltför svag vid en konkurs 
eftersom bankerna ofta är den intressent som i störst utsträckning finansierar små och 
medelstora företags verksamhet, vilka också är de som använder företagsinteckningen 
mer frekvent.  
 
Utifrån min analys och slutsats om kredituppföljningen så tror jag att banken har en 
möjlighet att upptäcka eventuella problem på ett tidigt stadium. Det gör att kreditgivare 
och kredittagare tillsammans försöker åtgärda problemen och därmed undvika större 
förluster och kanske även en konkurs. Jag anser att följden av allt detta kan bli att 
antalet konkurser kommer att minska bland de företag som har bankernas förtroende. 
Samtidigt tror jag dock att bankerna tidigare kommer att försätta ett företag i konkurs 
eller säga upp krediten när de märker att faran för konkurs är stor. Allt detta innebär i 
sin tur att det är bankernas bedömningar av företaget som avgör om företaget får en 
chans att reda upp problemen eller inte. Detta kan göra att konkurserna snarare kommer 
att öka på grund av att företagets övriga borgenärer, både de som är oprioriterade och de 
som har allmän förmånsrätt, kommer att vara snabbare med att ansöka om konkurs. 
Detta beror på att dessa borgenärer numera har en större chans att få ut sina fordringar 
vid en konkurssituation eftersom banken inte längre har särskild förmånsrätt med 
företagsinteckningen och 45 procent av inteckningsunderlaget därmed är kvar till de 
oprioriterade borgenärerna. Vidare tror jag inte att det blir fler företagsrekonstruktioner 
såsom lagstiftaren menade då företagets övriga borgenärer troligen inte skriver ner sina 
fordringar lika lätt som tidigare av ovan angivna skäl. Dessutom tror jag att det är en 
förutsättning för om rekonstruktioner skall kunna genomföras att förfarandet förenklas 
och att informationen förbättras. Jag anser också att det är svårt att se om reformen har 
gjort det lättare att omstrukturera företag i kris och jag har även funnit att det finns ett 
svagt förtroende från bankernas sida vad gäller reformen.       
 
Syftet med reformen att underlätta för företag att genomföra en företagsrekonstruktion 
istället för att gå i konkurs anser jag vara svårt att svara på då det varit högkonjunktur 
sedan reformen infördes och som gjort att även antalet konkurser minskat. Därmed är 
också syftet att oprioriterade borgenärer ska få bättre utdelning vid konkurser svårt att 
svara på då det inte har varit så många konkurser sedan lagändringen trädde ikraft. 
Numera när bankerna har en tätare uppföljning och kreditrisken har ökat i och med att 
företagsinteckningens värde har minskat kan bankerna säga upp sina engagemang i ett 
tidigare skede för att minimera sina förluster. Sammanfattningsvis är min bedömning att 
den nya lagen inte innebär fler företagsrekonstruktioner utan snarare fler konkurser. 
Dessutom påpekar referensramen att det är mest medelstora och stora företag som är 
värd att rekonstruera och jag tror att det kan bli för kostsamt för bankerna att 
rekonstruera småföretagen. 
 
Reformens huvudsakliga syfte är att förmånsrättsordningen skall kunna erbjuda större 
möjligheter till fler lyckade företagsrekonstruktioner istället för att försätta ett företag i 
konkurs. Genom att försämra bankernas säkerhet i form av företagshypotek till 
företagsinteckning så skall rekonstruktioner kunna åstadkommas genom att bankerna i 
första hand skall titta på företagens återbetalningsförmåga och mindre på säkerheterna. 
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Att företagsinteckningen har ett sämre värde skall vidare göra att bankerna förbättrar sin 
kredituppföljning. Jag anser att detta är direkt avhängigt hur kreditgivningen kan 
komma att förändras. Detta kan grundas på att det exempelvis blir svårt för den nya 
lagstiftningen att nå sitt önskade syfte om de alternativa kreditformerna ökar samtidigt 
som kreditgivningen blir mer restriktiv. Jag anser därför att så länge bankerna har andra 
alternativ att tillgå så kan inte reformens syfte om fler lyckade rekonstruktioner bli 
realitet. Det kan till och med vara så att kreditgivning till mer alternativa kreditformer 
kan leda till ännu mindre kontroll av låntagares finansiella utsikter. På detta sätt kan det 
uppstå en tydlig avvikelse mellan lagstiftarens syfte och dess effekt. Detta kan i sin tur 
göra att frekvensen av konkurser ökar istället för minskar. Vad händer egentligen när 
små och medelstora företag inte får tillgång till den kredit de behöver för att kunna nå 
tillväxt?    
 

6.6 Avslutande diskussion  

 
Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att säga att bedömningen av reformens resultat 
beror på frågan om hur kreditgivningen har kommit att förändrats. Ju större förändring, 
eller mer korrekt, ju mindre användning av företagsinteckningen gör att det blir svårare 
för reformens syfte att uppfyllas. Jag kan påstå att reformen står och faller med effekten 
av kreditgivningen istället för det motsatta, vilket borde vara fallet med denna typ av 
lagändring. Här kan man fråga sig om lagens önskade syfte har slagit igenom? Svaret på 
detta är att det antagligen inte har blivit så. Detta beror på att lagen ger upphov till en 
mer restriktiv kreditgivning, vilket i sin tur ger ökad användning av alternativa 
kreditformer såsom factoring, leasing och avbetalning istället. Detta skapar i sin tur, i 
motsats till lagstiftarens syfte, ett mindre likartat borgenärskollektiv. När det sker ett 
minskat användande av företagsinteckningen och istället blir ett ökat användande av 
alternativa kreditformer som nämnts ovan så skapar detta fler särskilda förmånsrätter än 
tidigare. Detta skapar i sin tur ett mer oenhetligt borgenärskollektiv. Det finns därmed 
en risk att den nya förmånsrätten motarbetar sina egna syften. Så länge bankerna kan 
kringgå en förlust med företagsinteckningen med utlåning via andra kreditformer blir 
det svårt för reformen att implementeras på önskat sätt.  
 
Slutligen kan sägas att bankens situation inte har försämrats i särskild stor utsträckning 
efter lagändringen. Den har däremot lett till att bankerna anpassat sin kreditgivning till 
de nya förutsättningarna. Jag har fått intrycket av att många möjliga konsekvenser av 
lagändringen inte fullt ut har tänkts igenom. De som enligt min mening har drabbats är 
nya små och medelstora företag, eftersom de har fått sämre 
kreditförsörjningsmöjligheter och detta var inte reformens syfte, vilken istället ville 
stimulera nyföretagandet.   
 

6.7 Fortsatt forskning  

 
Uppsatsen är skriven utifrån ett bankperspektiv. Det vore därför intressant att göra en 
undersökning av förändringen av Förmånsrättslagen och dess effekter utifrån ett 
företagsperspektiv. Ett alternativ är att undersöka hur småföretagen har hanterat 
bankens krav på ökad säkerhet.  
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Tanken med lagändringen var att öka frekvensen av företagsrekonstruktioner. Det är 
ännu för tidigt att säga något om utfallet har blivit som planerat eftersom det har varit 
högkonjunktur sedan reformen infördes. En studie som enbart fokuserar på 
företagsrekonstruktioner efter införandet av reformen är om några år ett tänkbart förslag 
på fortsatta studier.  
 
Det kan också vara intressant att följa upp konsekvenserna av lagändringen och se om 
lagen överhuvudtaget kommer att finnas kvar i det skick som den har idag.   
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BILAGA 1 
 

Intervjubrev 
 
Angående intervju 2007-xx-xx kl. xx.xx 
 
Jag vill med detta mail dels bekräfta den per telefon avtalade intervjun med Er, dels 
informera Er om vad intervjun i huvudsak kommer att beröra.  
 
Jag har valt att i min D-uppsats skriva om de nya förmånsrättsreglerna och hur dessa 
påverkar bankernas kreditgivning till företag. Intervjun med Er kommer i huvudsak att 
beröra: 

• Om bankernas kreditbedömning har förändrats 
• På vilket sätt bankernas krav på säkerheter har förändrats 
• Om bankernas kredituppföljning har förbättrats 
• Om bankernas kreditformer har förändrats 
• Hur bankerna ser på företagsrekonstruktion 

 
Jag bifogar en intervjuguide, så att Ni i förväg kan titta på den. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Helena Persson 
 
Tfn: xx eller mobil: xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 
Kreditbedömning och kreditrisk 
 

1. Vilka är de viktigaste faktorerna vid kreditbedömningen och har detta förändrats 
efter lagändringen och i så fall hur?  
 

2. Hur bedöms ett företags återbetalningsförmåga och kommer banken att fokusera 
mer på återbetalningsförmågan nu än tidigare? 
 

3. Hur stor vikt läggs vid: 
 
Kvantitativ information som BR, RR och nyckeltal respektive 
 
Kvalitativ information som exempelvis förtroende (intuition), affärsidé, 
företagens konkurrenskraft och ledningens kvalitet? Har detta förändrats efter 
lagändringen? 
 

4. Hur gör banken en riskbedömning av företag? Har rikbedömningen förändrats 
efter lagändringen? Blir det en ökad kreditrisk på grund av den nya lagen? 
 

Säkerheter 
 

5. Vilka är de vanligast förekommande säkerheterna och har detta förändrats efter 
lagändringen? Föredrar Ni andra former av säkerheter än innan lagändringen? 
(Pant, borgen) 
 

6. Har säkerheterna blivit mer eller mindre viktiga efter lagändringen? Har Er syn 
på säkerheter förändrats efter lagändringen?  
 

7. Vilka företag använder sig av företagsinteckning som säkerhet? Hur vanlig är 
denna form av säkerhet för små och medelstora företag?  
 

8. Görs det mer noggranna kontroller av företagets tillgångar nu än tidigare? 
 

9. Hur ser Ni på företagsinteckning som säkerhet? Skillnad mot innan 
lagändringen? 
 

10. Vad anser Ni att syftet är med den nya lagen om företagsinteckning? 
 

11. Har förändringen från särskild till allmän förmånsrätt haft någon betydelse? 
 

12. Tror Ni att många små och medelstora företag har råkat i svårigheter på grund av 
ökade krav på säkerheter? 
 

13. Har förutsättningen för små och medelstora företag förändrats vad gäller att 
ställa upp med tillräcklig säkerhet och få kredit beviljad? Och i så fall hur? 



 

  

Krävs ytterligare säkerheter? 
 

14. Vilka för och nackdelar anser Ni att den nya Förmånsrättslagen och 
företagsinteckning har? Har den fått någon effekt på kreditgivningen? 

 
Kredituppföljning 
 

15. Hur följer Ni upp era lån/krediter och har det förändrats efter lagändringen? Har 
kredituppföljningen förbättrats efter lagändringen? 
 

16. Har det någon betydelse vad det är för sorts lån och vilken säkerhet som ligger 
till grund vid uppföljningen av lånen? I så fall vilken? 
 

17. Hur reagerar banken när Ni märker att det finns en fara att ett företag hamnar på 
obestånd? Ingriper Ni i ett tidigare skede efter lagändringen? 
 

18. Vilka faktorer reagerar banken på när ett företag börjar få betalningsproblem? 
 

Kreditformer 
 

19. Hur har små och medelstora företags finansieringsmöjligheter påverkats? Vilka 
alternativa finansieringsmöjligheter finns för dessa företag?   
 

20. Vilka är de vanligast förekommande kreditformerna och har detta förändrats 
efter lagändringen? Vilka alternativa finansieringsmöjligheter har ökat i 
betydelse efter lagändringen? (factoring, leasing mm) 
 

21. Har färre lån beviljats till företag i och med lagförändringen? Har små och 
medelstora företags möjligheter till banklån påverkats av lagändringen?   
 

Företagsrekonstruktion 
 

22. Vad anser Er bank om rekonstruktioner av företag i kris? Tror Ni att förhållandet 
mellan antalet rekonstruktioner och konkurser kommer att förändras i framtiden? 
 

23. Syftet med reformen var att minska antalet konkurser och öka antalet 
företagsrekonstruktioner, anser Ni att detta har besannats? 
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