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Abstrakt 

Titel: En kartläggning av bankens utlåning till småföretag i Gävle. 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Pettersson, Henrick; Salvage, Darren 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: Juni 2010 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av kreditutgivningsprocessen mellan 

banker och småföretag i Gävle. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av fyra intervjuer med representanter för fyra 

av bankerna som finns representerade i Gävle. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering då 

respondenterna fick svara fritt på våra frågor. Vi har även valt en låg grad av struktur. Vi utgick ifrån 

ett antal förutbestämda frågor men fyllde även i med följdfrågor när det behövdes. Tanken med 

detta var att skapa avslappnade intervjuer där vi inte riskerade att gå miste om användbar 

information. 

Resultat & slutsats: Det resultat vi kommit fram till är att när det gäller att bedöma kreditpropåer 

för småföretag är det viktigt att företagaren som person inger förtroende eftersom stor vikt läggs vid 

personen. Historiska siffror är viktiga men det bankerna fokuserar mest på idag är framtida 

kassaflöden och likviditetsbudgeten. Vi kan också konstatera att bankerna fortfarande arbetar efter 

kyrktornsprincipen då det är ett effektivt sätt att minska den asymmetriska informationen.  

Förslag till fortsattforskning: Komparativ studie på kreditprocessen för små och stora städer 

Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att med denna uppsats kunna ge elever och företagare en bättra 

inblick i vad bankerna lägger störst vikt vid i en kreditansökan. På så vis hoppas vi att företagare som 

läser detta arbete ska kunna förbereda sig bättre innan de lämnar in en kreditansökan. 

Nyckelord: Kreditgivningsprocess, Småföretag, Asymmetrisk information, Kassaflöde, 

Företagsledning och Återbetalningsförmåga  

  



 
 

Abstract 

Title: An outline of bank lending to small businesses in Gävle 

Level: Bachelor thesis, 15 credits in Business Administration  

Authors: Henrick Pettersson, Darren Salvage 

Supervisor: Markku Penttinen 

Date: June 2010 

Aim: The aim of this report is outline the credit granting process between banks and small 

businesses in Gävle 

Method: We have used a qualitative method based on interviews with representatives from four of 

the banks located in the city of Gävle. The interviews had a low level of standardization given that the 

interviewees were given an opportunity to express themselves freely to our questions. There is also a 

low level of structure as, although we based our interviews on pre-prepared questions, follow up 

questions were introduced where we felt necessary. The rationale for this was to create a relaxed 

interview environment and thereby avoid the risk of useful information being omitted. 

Conclusions: The result of our study is that banks apply a great deal of significance to the qualities of 

the company director in evaluating credit application discussions and it is therefore important for 

this person to instill confidence into the proceedings. Historical figures are still important but banks 

these days focus more on future cash flows and liquidity budgets. We have also found signs that the 

clock-tower principle is still relevant in bank lending and used as an effective method in reducing 

asymmetric information. 

Suggestions for future research: A comparative study on the credit granting process for small and 

large cities. 

Contribution of the thesis: We hope that this report will provide an insight for students and 

company directors into what factors have most significance for banks in assessing credit applications. 

Company directors who read this report also have the opportunity to be better prepared ahead of a 

credit application. 

Keywords: Credit granting process, Small Business, Asymmetric Information, Cash flow, Company 

Director and repayment ability 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till varför vi valt att fördjupa oss i detta område. 

Vi kommer även presentera de banker som vi har byggt vår undersökning på. Slutligen kommer vi 

också presentera vårt syfte och de frågeställningar vi utgått ifrån. 

1.1 Bakgrund  

Näringsminister Maud Olofsson sa i december strax efter att det tagits ett beslut om att SAAB skulle 

läggas ner att hon inte var orolig för Trollhättan och dess invånare eftersom hon trodde mycket på 

den kunskap som fanns på orten. Hon ville istället satsa på småföretagarna i trakten samt att 

uppmuntra de anställda att starta eget (Expressen, 2009). Det är dock inte bara i Trollhättan som 

Regeringen vill att småföretagarna ska ta för sig mer utan det samma gäller i hela landet. Maud 

Olofsson var bland annat även på Högskolan i Gävle den 3/3-10 och hade ett litet föredrag om 

företagande och entreprenörskap där hon propagerade mycket för att fler borde skapa sitt eget jobb 

istället för att gå arbetslös. Främst tycker hon att ungdomar ska ta chansen att skapa något eget 

eftersom hon tror att den frihet som egenföretagandet innebär passar dagens ungdomar väldigt bra 

(Olofsson, 2010).   

Regeringens satsning på egenföretagande är ett av motiven till att staten gick in och stöttade 

bankerna i den finanskris som präglat samhället de senaste åren. Staten ville att bankerna skulle 

kunna fortsätta låna ut pengar till småföretag eftersom den sektorn är så beroende av bankerna som 

finansiär. (Eriksson, 2006) Införandet av de nya Basel II reglerna som innebär ett krav på bankerna 

om ett ökat kapitaltäckningsbehov vid mer riskfyllda krediter hade annars gjort att bankerna inte haft 

något annat val än att dra ner på sin utlåning. 

I och med denna satsning så hoppades regeringen på att företagarna skulle vara med och bidra till att 

konjunkturen började vända uppåt igen. Trots det så ser verkligheten ut att ha blivit en helt annan. 

Istället för att öka utlåningen eller bibehålla den så pekar en undersökning som gjorts av 

finansinspektionen på att bankerna minskat på utlåningen till företagen samtidigt som de har ökat 

utlåningen till hushållen. Detta tros grunda i att de efter finanskrisen är rädda för att dra på sig fler 

kreditförluster (Finans Inspektionen, 2010).  Det har med andra ord blivit lite av ett ”Principal-agent-

problem” då staten vill att bankerna lånar ut mer pengar men bankerna väljer att dra ner på 

utlåningen.  

Detta är vad som fångat vårt intresse och lockat oss till att se vad bankerna egentligen kräver av 

småföretagen för att de överhuvudtaget ska överväga att låna ut kapital till denna sektor. Vi valde att 
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ta kontakt med bankerna i Gävle för att höra vad det är som gäller. Vad kräver bankerna här i Gävle 

från företagarna för att de ska bevilja deras kreditansökningar? 

De banker vi har gjort intervjuer med är Swedbank, Nordea, Länsförsäkringar samt SEB. Dessa banker 

är några av de största aktörerna på kreditgivarmarknaden och det är till dem som företagen vänder 

sig när de är i behov av kapital.   

1.1.1 Swedbank 

Swedbank tidigare kallad FöreningsSparbanken har sitt ursprung i Sveriges första sparbank i 

Göteborg som bildades efter europeiska förebilder. Sparbanksidén växte i Sverige och år 1928 fanns 

498 sparbanker i landet. Efter det året började banker att gå ihop för att bli starkare och år 1992 

bestod banken av Sparbanken Sverige samt 90 fristående banker som samarbetade. 

Föreningsbanken delen har sitt ursprung i jordbrukskassorna och bildades för att kunna stödja 

jordbrukets kapitalbehov. Ett sammanhållet bankaktiebolag bildades 1992 av de tidigare 350 lokala 

Föreningsbanker. Dessa två banker gick samman och bildade FöreningsSparbanken 1997. Sedan dess 

har banken varit aktiv i sitt förvärvsarbete, Hansabank som var den största banken i de baltiska 

staterna förvärvades 2005. Två år senare 2007 förvärvas även den Ukrainska banken TAZ-

kommerzbank. Swedbanks företags utlåning uppgick till 547 miljarder SEK i december 2009. 

(Swedbank, 2010) 

1.1.2 Nordea 

Nordea koncernen är en nordisk bankgrupp som har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 

1820. Köpenhamns Sparekassen, Wermlandsbanken, Christiania Kreditkasse och Finska 

Föreningsbanker är de allra äldste enheter från de olika nordiska länderna och under åren har 

gruppen fusionerat cirka 250 banker för att bli den gruppen som den är idag. Namnet Nordea 

används först 2001 efter det slutliga samgåendet mellan den finska/svenska MeritaNordbanken, den 

danska Unibanken samt den norska Christiana Banken. Koncernen har även etablerat sig utanför 

Norden i länderna såsom Polen, Ryssland samt Baltikum och är nu den största bankkoncernen i det 

nordiska och baltiska området. (Nordea, 2010) Banken har en sammanlagt utlåning till företag på 160 

miljarder EUR, 2009. (Fakta, 2010) 

1.1.3 Länsförsäkringar bank 

Länsförsäkringsbolagens AB bildades först 1992 men har sitt ursprung i ett lokalt länsförsäkringsbolag 

som etablerades år 1801. Till slut skapades en gemensam koncern efter år av ombildningar och 

fusioner. Länsförsäkringar Bank startades 1996 med enbart in och utlåningsprodukter men har sedan 

dess utökade sitt sortiment. Länsförsäkringar Gävleborg som ingår i koncernen är ett självständigt 

bolag som ägs av sina kunder. Bolagets verksamhet, ledning samt styrelse finns i Gävleborg. 
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(Länsförsäkringar, 2010) Länsförsäkringars utlåning till icke finansiella företag uppgick till en miljard 

SEK december 2009. (SCB, 2010) 

1.1.4 SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken grundades år 1856 av André Wallenberg som Sveriges första 

privatbank och har idag efter ett antal fusioner blivit en av nord Europas största banker. Banken är 

verksam i Norden, de baltiska länderna, Tyskland och Ukraina och har en sammanlagt utlåning till 

företag på 365 miljarder kronor. (SEB, 2010) 

1.1.5 Bankernas utlåning 

Här nedanför har vi sammanställt ett diagram baserad på information tagen från Statistiska 

centralbyrån(SCB). Diagrammet visar och jämför hur utlåningen till icke-finansiella företag ser ut för 

de olika bankerna. Bankerna vi tagit med är de fyra banker som ställt upp på denna undersökning 

men vi har även valt att ta med Handelsbankens siffror för att ge en helhetsbild av marknaden. De 

fyra stora Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken lånar ut ganska mycket mer än 

Länsförsäkringar bank vilket främst beror på att LF bank fortfarande är väldigt nya på 

kreditgivningsmarknaden till företag.    

 
Figur 1: Bankernas utlåning till icke-finansiella företag i Sverige, 2005-2009 
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1.2 Problemformulering 

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små företag. (Ekonomifakta, 2009) Enligt 

siffror från 2009 som har framställts av SCB utgör den här gruppen 99,4% av alla företag om man 

bortser från den offentliga sektorn. (Statistiska Centralbyrån, 2009) 

  

 

 

 

 

 

  

Småföretagen som ofta benämns som Sveriges ryggrad inom näringslivet har enligt tidigare studier 

en betydelsefull roll att spela när det gäller ny tekniktillverkning, skapande av arbetstillfällen och 

tillväxt. Det kan även noteras att mindre företag spelar en stor roll för utveckling på ett regionalt 

perspektiv. (Eriksson, 2006 s 135) 

En viktig komponent inom företagande är finansiering eftersom kapital behövs vid många olika 

stadier under ett företags livslängd. Nystartade företag behöver kapital för att etablera sig på 

marknaden och beroende på vilken bransch företaget befinner sig i kan det vara avsedd för bl. a. 

inköp av inventarier, maskiner och marknadsföringsmaterial.  

Det finns olika sätt för företag att skaffa sig kapital idag med de många nya finansieringskällorna som 

har vuxit fram under senare år. Allt från företagsänglar, riskkapitalbolag och industriella partners till 

de traditionella bankerna. För de icke finansiella företagen är bankerna ännu den överlägset största 

finansiären (Eriksson, 2006). 

Denna finansiering är i grunden, och har alltid varit, lokalt baserad. Banken har genom hela sin 

utveckling ansett det nödvändigt att låna ut lokalt eftersom den tillgängliga informationen är bättre 

ju närmare kunden beslut om finansiering sker. Detta brukar beskrivas som kyrktornsprincipen vilket 

innebär att all utlåning ska ske inom ett avstånd som kan överblickas från det lokala kyrktornet. 

(Landström, 2003 s 151) 

Figur 2: Andel företag per storleksklass år 2009 (SCB, 2010) 
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Med dagens teknikutveckling och allt större bankkoncerner finns tecken som tyder på att flera 

banker emellertid håller på att ompröva denna idé om lokal finansiering. (Landström, 2003 s 151) Här 

anser vi att det kan uppstå ett problem i kapitalanskaffning för småföretag i området. Det finns en 

risk att bankerna tillämpar någon form av standardisering för att effektivisera sina rutiner.  Detta i sin 

tur kan leda till att metoder tas fram som sedan kan används för att utvärdera kreditansökningar 

oavsett region och minska rådgivarens inflytande trots stor lokalkännedom. Här menar vi att en 

större informationsasymmetri är en av konsekvenserna och kan innebära att kreditansökningar drar 

ut på tiden. I andra fall kan vissa ansökningar till och med avslås på grund av att kreditansökningen 

inte uppfyller de krav som ställs enligt en generell mall som skapas centalt i bankkoncernerna. 

I en undersökning som har gjorts på uppdrag av branschorganisationen Företagarna undersöks hur 

betalningstider ser ut för småföretag. Den tid det tar för ett företag att få betalt från sina kunder 

påverka företagets likviditet. En risk är att köparen dra ut på tid med betalning för att klara sin egen 

brist på likviditet och ser leverantörsskulderna som ett räntefritt lån i stället för en skuld som borde 

betalas så fort som möjligt. För exempelvis ett småföretag som är underleverantör till ett stort 

företag finns det inget att göra åt situationen än att försöka att täcka den kapitalbrist som uppstår på 

annat vis. Ställer då bankerna ännu högre krav än tidigare vid en kreditförhandling blir situationen 

ännu sämre för det ”lilla” företaget. (Företagarna, 2008)  

En annan undersökning som även den är gjord av branschorganisationen företagarna under 2009 

visar på en ökning med 5 procentenheter av företagen som har fått betalningssvårigheter på grund 

av ökade betalningstiderna från kunder. Denna undersökning visar att det är ett växande problem 

med ökade betalningstider och högre krav från kreditgivare. Undersökningen pekar också på att 

dubbelt så många företag har fått sina krediter uppsagda sedan december 2008 då siffran var 2 

procentenheter. Samtidigt anser allt fler även att banker ställer hårdare krav i samband med utlåning 

då många företag har fått kortare amorteringsplaner och/eller blivit tvungna att lämna större 

säkerheter för sina krediter. (SKOP, 2009)  

1.3 Frågeställning 

Hur ser kreditprocessen mellan bank och småföretag ut i regionen och vilka faktorer påverkar ett 

kreditbeslut.  

Hur motverkas informationsasymmetri och finns kyrktornprincipen kvar? 
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1.4 Syftet 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av kreditutgivningsprocessen mellan banker 

och småföretag i Gävletrakten. Vi vill få en klar bild över vilka faktorer påverkar kreditbeslut och 

undersöka hur informationsasymmetri hanteras. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till vilka krav bankerna här i Gävle ställer på småföretag när det gäller 

kreditansökningar. Vilka faktorer lägger de störst vikt vid när de behandlar en kreditansökan? Vi har 

däremot inte gjort någon avgränsning när det gäller olika typer av krediter som exempelvis leasing 

och belåning av kundfordringar för att nämna några. En annan avgränsning vi gjort är att nöja oss 

med att intervjua fyra av de banker som är verksamma här i Gävle. De vi kontaktat är Swedbank, 

Nordea, SEB och Länsförsäkringar bank. Anledningen till att det blev just dessa är att vi ville få så 

mycket information som möjligt för att kunna göra en så korrekt kartläggning som möjligt. Tyvärr 

hade inte Handelsbanken någon möjlighet att medverka i vår undersökning då de hade en hög 

arbetsbelastning för tillfället. Vi kommer heller inte att komma in något på hur räntan påverkas av de 

olika faktorerna i en kreditprocess. Räntesättningen är något som bankerna inte vill diskutera 

överhuvudtaget eftersom den informationen endast är till internt bruk.   

1.6 Definitioner 

1.6.1 Småföretag 

Eftersom vi har valt att inrikta oss mot vilka krav som ställs från bankernas sida på småföretag i 

regionen när det gäller kreditansökningar, kan det vara aktuellt med att förklara vad definitionen på 

just småföretag är. Enligt årsredovisningslagen och FAR, som är branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare så är definitionen för mindre företag (FAR SRS, 2009): 

 Medelantal anställda under 50 stycken de två senaste åren. 

 Redovisad balansomslutning för vart och ett av de två senaste åren understiger 25 miljoner. 

 Redovisad nettoomsättning för vart och ett av de senaste två åren understiger 50 miljoner. 

I Årsredovisningslagen så används inte samma termer som vi har valt att använda. FAR SRS använder 

sig utav mindre och större företag vilket vi tolkar som ett samlingsnamn för små- och medelstora 

företag.  

1.6.2 Bolagsform 

Det finns en rad olika bolagsformer i Sverige, vi valt att lyfta fram några samt att ge en definition av 

dessa. Definitionerna är hämtade från Nationalencyklopedin och direkt infogade här nedanför. 
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1.6.2.1 Enskild firma 

Enskild firma är den vanligaste företagsformen och innebär att en person på egen hand bedriver 

näringsverksamhet. Ägaren av en enskild firma, som även kallas enskild näringsidkare, svarar 

personligen för företagets åtaganden. (Nationalencyklopedin) 

1.6.2.2 Aktiebolag 

Aktiebolag är en företagsform för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från 

personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolaget blir genom registrering juridisk person. Det är 

endera ett privat eller publikt aktiebolag. I första hand regleras aktiebolag av aktiebolagslagen. Vid 

sidan av lagstiftningen bestäms det enskilda bolagets verksamhet av den av aktieägarna antagna 

bolagsordningen. 

Aktiebolagsformen har efter en blygsam start blivit den viktigaste formen för företagande i Sverige. 

Detta beror delvis på att det i Sverige till skillnad från i åtskilliga andra länder inte finns någon lämplig 

alternativ form för företagande utan personligt ansvar. Alltifrån mycket stora till mycket små företag 

fungerar därför som aktiebolag. De små bolagen är företrädesvis privata aktiebolag. 

(Nationalencyklopedin) 

1.6.2.3 Handelsbolag 

Handelsbolag är företagsform som karakteriseras av att två eller flera har avtalat att gemensamt 

utöva näringsverksamhet i bolag och att bolaget har förts in i handelsregistret. Ansvaret mot 

utomstående tredje man för uppkommande förpliktelser vilar, förutom på bolaget självt, på 

bolagsmännen, som svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. I förhållandet till tredje man kan 

enligt huvudregeln var och en av bolagsmännen företräda bolaget. (Nationalencyklopedin) 

1.6.2.4 Kommanditbolag 

Kommanditbolag kan man säga är en form av handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har 

förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att 

sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i 

kommanditbolaget kallas komplementär. För kommanditbolag gäller i stor utsträckning samma regler 

som för handelsbolag. I vissa avseenden förekommer dock särlösningar för kommanditbolag; en del 

regler är tvingande medan andra är dispositiva på det sättet att de gäller om inte bolagsmännen 

kommer överens om annat. (Nationalencyklopedin) 



 

8 
 

 

Figur 3: De olika bolagsformernas utveckling i Gävleborg, 2005-2009. (Bolagsverket) 

Här ovanför har vi sammanställt ett diagram med hjälp av information tagen från bolagsverkets  

hemsida. Diagrammet visar hur förändringen av de olika bolagsformerna har sett ut de senaste fem 

åren i Gävleborg. Det går med hjälp av detta diagram urskilja en ökning i antal företag som bedrivs 

som aktiebolag.  Även om ökningen av antal aktiebolag varit större än ökningen av enskilda firmor så 

är den enskilda firman fortfarande den mest vanliga företagsformen i länet. Kanske kommer det se 

annorlunda ut om 2-3 år i och med att kravet på lägsta insatta eget kapital i ett aktiebolag har sänkts 

från 100 000 SEK till 50 000 SEK från och med första april 2010. Antal företag som bedrivs som 

kommandit- och handelsbolag har legat på en jämn nivå under de senaste fem åren men det går att 

urskilja en liten minskning.   
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2 Metod 

I uppsatsens metoddel kommer vi att redovisa på vilket sätt vi har valt att angripa vår 

problemställning samt vilka ansatser vi har utgått ifrån. 

2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att studera något i dess naturliga miljö för sedan försöka gör det begripligt 

eller tolka det efter den mening som vi människor ger dem. (Ryen, 2004) Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod i form av intervjuer för att kartlägga vilka krav bankerna ställer på småföretagarna 

vid en kreditförhandling. Intervjuerna har ägt rum med anställda på bankerna som har god insyn i hur 

det går till när företagare ansöker om krediter här i Gävletrakten.  

2.1.1 Kvalitativ intervju 

Det finns ingen uttalad standardmetod för hur en kvalitativ forskning ska gå till. Det finns i stället en 

rad olika metod att välja bland. Exempel på dessa är intervjuer, observationer, analys av text eller 

dokument samt användande av visuella medier. Intervjuer spelar dock fortfarande en central roll när 

det gäller att använd sig utav den kvalitativa forskningsmetoden (Ryen, 2004 s 14-15).  

Att genomföra en kvalitativ intervju innebär så gott som alltid att intervjuaren använder sig utav en 

låg grad av standardisering vid själva intervjutillfället. Med detta menas att det inte finns några 

angivna svarsalternativ som respondenten kan välja bland. Respondenten har istället själv möjlighet 

att formulera sina svar. På så vis kan det sägas att både intervjuaren och respondenten är 

medskapare till samtalet. (Patel & Davidsson, 2003)   

När det kommer till intervjutillfället kan intervjuaren välja att antingen ha en hög grad av struktur 

eller en låg grad. Att ha en hög grad av struktur innebär att intervjuaren har en rad frågor som de 

ställer till alla respondenter och de fyller inte på med egna följdfrågor eftersom de kan bli olika till 

varje respondent. Det finns både för- och nackdelar med att ha en tydlig och förutbestämd struktur 

som följs under intervjun. Genom att följa en förutbestämd struktur finns risken att intervjuaren 

fokuserar för mycket på det förutbestämda att detaljer som skulle vara av vikt för undersökningen 

missförstås alternativt att de passerar obemärkta förbi. Att inte använda sig utav en förutbestämd 

struktur ökar respondentens möjlighet till att påverka interaktionen eftersom respondenten och 

intervjuaren lägger sig på samma nivå, detta medför i sin tur att intervjun kan upplevas som mindre 

mekanisk. Fördelarna med att använda sig utav en förutbestämd struktur vid intervjutillfället är att 

det lättare går att undvika att samla in överflödig information som enbart minskar analysens kraft, en 
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tydlig struktur är med andra ord att föredra när forskaren vet exakt vad det är han/hon söker. (Ryen, 

2004)     

I våra intervjuer har vi valt att använda en låg grad av struktur. Vi förberedde ett antal frågor som vi 

utgick ifrån vid samtliga intervjuer men vi låste inte upp oss vid dessa frågor utan använde de mer 

som riktlinjer i våra diskussioner. Vid varje genomförd intervju har vi lärt oss något nytt som vi har 

haft nytta av i nästa intervju för att exempelvis hjälpa respondenten att skapa ett sammanhängande 

resonemang vilket är en av intervjuarens viktigaste uppgift i samband med intervjutillfället (Patel & 

Davidsson, 2003 s 78).   

Vi valde även att ha en låg grad av standardisering i våra intervjuer då respondenten inte fick ett 

antal svarsalternativ att välja bland, respondenten har istället själv haft möjligheten att formulera 

sina svar. Anledningen är att vi ansåg att en mer avslappnad diskussion mellan oss och våra 

respondenter skulle ge oss mer att arbeta med. Vi ville heller inte riskera att låsa upp oss och kanske 

som en följd av detta gå miste om information (Ryen, 2004 s 10). Dessutom ansåg vi inte att vi hade 

tillräckligt bra vetskap om vad respondenterna skulle svara för att kunna utforma fasta 

svarsalternativ. 

När det handlar om att göra jämförelser mellan olika aktörer på en marknad ger det en högre 

validitet om intervjuerna följer en tydlig struktur i form av att samma frågor ställs samt att det finns 

färdiga svar som intervjuobjektet kan välja bland. (Ryen, 2004) Som vi tidigare nämnt använde vi oss 

av ett antal frågor som vi utgick ifrån vid samtliga intervjuer men vi valde att hålla oss flexibla trots 

att vi gjort flera intervjuer med olika banker. Anledningen till detta är att vi inte ville fokusera på 

jämförelsen mellan bankerna utan mer vill få en helhetsbild av vad som krävs av småföretagarna när 

det gäller kreditansökningar.  

Vi valde att spela in de genomförda intervjuerna för att kunna få med oss så mycket information som 

möjligt från dem. Därefter sammanfattade vi respondenternas svar skriftligt med hjälp av den 

bandade intervjun. Risken med att skriva ner en intervju i efterhand är att mycket av intervjun 

försvinner då det inte går att översätta gester, mimik, kroppsspråk och betoningar till ett papper. 

(Patel & Davidsson, 2003 s 104) Därför var vi noggranna med att sammanställa svaren från våra 

respondenter direkt efter att intervjun har ägt rum för att minska risken att vital information eller 

intryck glöms bort. På så sätt fick vi även en möjlighet att i lugn och ro lyssna och analysera vad 

respondenterna sa i intervjun. Vilket i slutändan gav oss en bättre förståelse av ämnet.  

Anledningen till att vi valde att intervjua fyra olika banker här trakten är för att syftet med 

forskningen var att kartlägga och beskriva vilka krav som ställs på småföretag här i kommunen vid 
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kreditansökningar. Genom att intervjua flera olika aktörer ville vi få input från flera olika helt 

oberoende källor. På så sätt kan vi triangulera vår information och försöka skapa en generell bild av 

hela kreditgivningsmarknaden i kommunen och på så sätt även öka validiteten i vår forskning.(Patel 

& Davidsson, 2003) 

2.2 Hermeneutik 

Den positivistiska tolkningsläran kommer ursprungligen från naturvetenskapen och strävar efter 

absolut kunskap. Denna kunskap uppnås endast genom att vi rensar bort allt vi tror oss veta om 

något och endast tar in den information vi får genom att iaktta med våra sinnen eller räkna ut med 

vår logik. (Thyrén, 2007, s. 16) Medan den hermeneutiska tolkningsläran i sin tur bygger på ett mer 

humanistiskt synsätt. Hermeneutiken bygger på en viktig kunskapskälla vid sidan av de fem sinnena 

och den logiska analysen. Hermeneutiken väger in känslor som inkännandet och empatin, här 

handlar det om att förstå vad det är som händer och inte bara begripa det intellektuellt. (Thyrén, 

2007, s. 94) 

I detta arbete använder vi oss utav ett hermeneutiskt synsätt då respondenterna har givit oss sin 

tolkning och sin uppfattning av hur kreditgivningsmarknaden ser ut. Utifrån den information vi fått 

har vi sedan försökt tolka och analyserat hur kreditmarknaden ser ut för småföretagare rent 

generellt.  

2.3 Sekundär datainsamling 

Förutom intervjuer med representanter från bankerna i kommunen som representerar vår källa för 

primärdata har vi även använt oss av sekundärdata. Denna sekundär data har hämtats från litteratur 

och diverse databaser som finns tillgängliga för studenter på Högskolan i Gävle. Några databaser som 

vi använt oss av mer än andra är Google Scholar, Sciros och Science Direct. Med hjälp av dessa 

informationskällor har vi letat upp teorier som andra forskare arbetet fram och försökt applicera 

dessa på vår undersökning. Vi har även använt oss av internet och diverse hemsidor för att 

exempelvis hitta information om bankerna som deltagit i denna undersökning.  

2.4 Validitet och reliabilitet  

Dessa begrepp är viktiga i en undersökning då de fastställer vilket vetenskapligt värde en specifik 

undersökning har. Att ha hög validitet i en undersökning innebär att forskaren verkligen mäter det 

den avser att mäta. (Ejvegård, 2009) Reliabilitet är i sin tur är ett mått på hur väl det instrument 

författaren har använt motstår slumpinflytande. (Patel & Davidsson, 2003)  
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I vår undersökning har vi försökt stärka validiteten och reliabiliteten på olika vis. Genom att prata 

med flera oberoende respondenter som alla representerar olika aktörer på kreditgivningsmarknaden 

i Gävle. Alla respondenter har dessutom lång erfarenhet i just kreditgivning till företag. I och med 

detta och att inget av de svar vi fått på våra frågor har avvikit mer än nämnvärt så tror vi på en hög 

grad av reliabilitet i vår undersökning. Intervjuerna spelades in vilket medförde att vi direkt efteråt 

satte oss och lyssnade igenom samt analyserat vad som blivit sagt, tycker vi att även en hög grad av 

validitet har uppnåtts i denna undersökning.   
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3 Teori 

I detta teoriavsnitt kommer vi att presentera relevanta teorier vi använt oss utav i denna 

undersökning. Vi har sedan valt att presentera dem i den ordning vi anser är naturlig.  

3.1 Påverkande faktorer vid kreditgivning 

I en tidigare uppsats där författare har ställt frågor till bankerna i avskaffande av revisionsplikt för 

mikroföretag har det konstaterats utifrån utförda intervjuar och litteratur inom område att följande 

parametrar är viktiga i kreditbedömningsprocessen.  

 Framtida återbetalningsförmåga 

 Balans mellan lånat och eget kapital  

 Förtroende för personen 

 Resultat och balansräkning  

 Personlig borgen  

 Revision 

 Branschrisk 

 Privatekonomiska ställningen 

 Kassaflödesanalys.  

Det fanns dock skillnader mellan hur bankerna rangordnar dessa parametrar. (Candert & Ström, 

2007) Tidigare forskning i området tyder också på att bankerna använder sig av en kombination av 

finansiella och icke finansiella information i sin kreditutgivningsprocess. Det finns dock variationer 

mellan banker även här i hur de lägger vikt vid olika typer av information i sin bedömningar. (Ferizaj 

& Kalliokoski, 2007) 

En studie som liknar vår utfördes i Kalmar under 2009, där har författarna intervjuat lokala banker för 

att ta reda på om finanskrisen direkt påverkat bankens utlåning till små och medelstora företag. 

Slutsatsen blev något av en paradox i och med att bankerna har blivit mer försiktiga i deras utlåning 

samtidigt som de hävdar att deras sätt att bedöma kreditansökare inte har förändrats. (Pettersson & 

Rundh, 2009) 
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Omsättning 

 

3.2 Företagets olika tillväxtstadier 

Under ett företags livstid passeras ett antal olika stader som alla bör behandlas olika för att få bästa 

möjliga resultat. Här nedanför har vi valt att förklara de olika stadier som ett företag passerar 

igenom. Det går även att se i figuren nedanför i vilken ordning faserna kommer. 

  Figur 4: Företagets olika livscykelfaser. (Entreprenörscentrum) 

3.2.1 Introduktionsstadiet 

Det börjar med introduktionsstadiet som innebär att en entreprenör tar fram en affärsidé som 

han/hon tror på och vill förverkliga. I denna fas är det ofta det egna kapitalet som finansierar 

verksamheten. När det egna kapitalet inte längre räcker gäller det för företagaren att skaffa kapital 

externt, exempelvis från banker eller andra investerare. Därför räcker det inte med att enbart starta 

en verksamhet och börja sälja sin idé till blivande kunder. Det är minst lika viktigt för en företagare 

att kunna sälja sin idé till potentiella finansiärer som kan vara villiga att skjuta in mer kapital i 

verksamheten. Introduktionsfasen är kanske den mest riskfyllda fasen att investera i eftersom 

företaget ofta har höga kostnader och lägre intäkter och det är långt ifrån alla bolag som klarar sig 

förbi denna fas. (Broomé, Elmér, & Nylén, 1995) 

3.2.2 Tillväxtstadium 

Nästa fas som ett företag kommer in i är tillväxtstadiet. Detta stadium kännetecknas av kraftig 

expansion vilket i sin tur ställer höga krav på företagets rörelsekapital. Ofta består expansionen av att 

företaget behöver skaffa större lokaler, nya maskiner, personal eller bara marknadsföra sig hårdare 

för att nå ut till marknaden. Banker blir tillsammans med leverantörer de första finansieringskällorna 

som företaget söker sig till. (Broomé m. fl. 1995)  

Tid 
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3.2.3 Mognadsstadiet 

Mognadsstadiet är nästa fas som företaget kommer till förutsatt att det har klarat sig igenom de två 

föregående med alla de svårigheter som hör dem till. Mognadsfasen kännetecknas av att företagets 

expansionstakt avtar en aning vilket gör att även kravet på rörelsekapitalet minskar. Likviditeten i 

företaget ökar och företaget kan börja ställa om organisationen till en större volym. De initiala 

investeringarna är vid det här laget förbrukade och företaget måste börja se sig om efter nya 

maskiner och lokaler. Eftersom företaget ofta innehar en helt annan position än tidigare kan de börja 

se över vilka finansieringslösningar som är värde att ha kvar och vilka som borde omförhandlas. Till 

exempel kan företaget investera i egna lokaler och maskiner och säga upp eventuella leasingavtal 

som kan ses som en dyr investering. Det är även i detta stadium som företaget kan börja ställa krav 

på sina bankkontakter eftersom de nu med den nya stabilare positionen kan förhandla sig till bättre 

villkor med sin bank. (Broomé m. fl. 1995) 

3.2.4 Mättnadsstadiet 

Mättnadsfasen kännetecknas av att lönsamheten brukar minska men är fortfarande bra. Likviditeten 

och soliditeten är fortfarande bra och behovet av externa finansiärer är lågt i denna fas förutsatt att 

ingen utveckling av företagets affärsidé sker. Skulle företaget vilja utveckla sin affärsidé och således 

även verksamheten så innehar företaget en mycket god förhandlingsposition när de befinner sig i 

denna fas. Hur länge företaget ska befinna sig i denna fas beror till stor del på företagsledningens 

kompetens och drivkraft eftersom mättnadsfasen kan bli oändlig. (Broomé m. fl. 1995) 

3.2.5 Nedgångsstadiet 

Nedgångsstadiet är det den sista fas ett företag går igenom om inget görs för att förändra företaget 

och dess produkter. I detta stadium har företagets affärsidé kopierats av flera aktörer på marknaden 

och priset bestäms av marknaden och inte längre av producenterna. Företagets ursprungliga 

marknad minskar på grund av konkurrenter som har presenterat nya och mer effektiva produkter. 

Rörelsekapitalet ökar eftersom lagret växer samtidigt som kundfodringarna ökar. Företaget kan i det 

här stadiet bli tvunget att börja använda sig utav dyrare finansieringslösningar igen som till exempel 

leasing och factoring eftersom bankerna numera tycker det innebär för hög risk att investera mer i 

företaget som en följd av att marknadspositionen är mer ostabil. I detta stadium kan ett ledningsbyte 

vara aktuellt för att väcka liv i verksamheten på nytt. Om inga åtgärder vidtas är det konkurs, 

likvidation eller en eventuell försäljning som blir de sista lösningarna. (Broomé m. fl. 1995) 

3.3 Kapitalbehov och Kreditbehov 

Till det totala kapitalbehovet räknas allt som binder upp kapital i ett företag. Här nedan har vi listat 

och kortfattat försökt förklara de olika kapitalbehov som kan uppstå i ett företag.  
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3.3.1 Rörelsekapitalbehov 

Rörelsekapitalbehovet är det kapital som binds upp i företagets omsättningstillgångar efter att de 

kortfristiga skulderna har subtraherats. Analyseras rörelsekapitalet så visar det hur mycket av det 

totala rörelsekapitalbehovet som finansieras av kortfristiga skulder respektive långfristiga skulder och 

eget kapital. När det handlar om att avgöra om en post ska ingå i rörelsekapitalet eller inte beror det 

på om posten är förknippad med en utbetalning eller inte. Förknippas posten med en utbetalning 

innebär det även att kapital binds upp. (Broomé m. fl. 1995 s 18) 

3.3.2 Anläggningskapitalbehov 

Anläggningskapitalbehovet är det kapitalbehov som uppstår till följd av att det behöver genomföras 

investeringar i anläggningstillgångar så som maskiner och byggnader. För att räkna ut 

anläggningskapitalbehovet hos ett företag används det budgeterade kapitalbehovet för just 

investeringar i anläggningstillgångar. (Broomé m. fl. 1995 s 26-27) 

3.3.3 Säkerhetskapitalbehov 

Säkerhetskapitalet kan likställas med den säkerhetsmarginal ett företag/projekt har utifall det skulle 

ske en snabbförändring på marknaden. Antingen att priset på en råvara eller tjänst hastigt pressas 

upp eller att försäljningspriset på varan pressas ned. Hur lång tid kan företaget/projektet klara sig 

innan en större förändring måste ske? Säkerhetskapitalet ska hjälpa till att täcka de oväntade 

kostnaderna tills det att produktion exempelvis ställs om efter det nya kostnadsläget. Beroende på 

hur hög risken är för att prisläget på marknaden ska skifta desto högre är säkerhetskapitalbehovet. 

(Broomé m. fl. 1995 s 27) 

I takt med att företag binder upp sitt kapital i diverse tillgångar och investeringar så ökar behovet av 

att få in alternativt kapital i form av krediter. Alla företag kommer till en punkt då de är tvungna att 

investera i exempelvis nya maskiner och fastigheter för att de ska expandera eller för att de som 

används sedan tidigare börjar bli slitna och måste bytas ut. Det har med andra ord uppstått ett behov 

av kapital. Kapitalet för att genomföra dessa investeringar kan skaffas fram på olika vis. Antingen 

genom självfinansiering som kan innebära att företaget återinvesterar eventuella vinster från tidigare 

års resultat. Eller genom att företaget går till banken och ansöker om ett lån för att genomföra den 

specifika investeringen.   

För att räkna ut vilket kapitalbehov som företaget har så är det effektivaste sättet att ställa upp en 

likviditetsbudget där alla kassaflöden in och ut ur företaget sammanfattas. Problemet med en 

likviditetsbudget är att det är svårt att göra när det gäller längre perioder eftersom det handlar om 

att förutspå framtida transaktioner. På längre sikt brukar det istället pratas om finansiell budgetering, 

det är en budget som istället bygger på spekuleringar om kassaflöden. Utbetalningar kan vara lättare 
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att räkna ut men när det gäller intäkter så blir det svårare eftersom det återigen handlar om att 

spekulera, i det här fallet om vad marknaden kommer tycka om den produkt eller tjänst som 

företaget tillhandahåller. Har företaget en stark tro till sin egen produkt är det möjligt att de egna 

värderingarna påverkar dessa spekulationer. En följd till detta kan bli att företaget överskattar sin 

egen produkt och de kassaflöden som produkten kommer generera. (Broomé m. fl. 1995) 

När det gäller den typ av företag som vi valt att titta närmare på, småföretag, så är de ofta beroende 

av externt kapital i form av banklån eller krediter. Anledningen är att de inte har samma möjlighet att 

skaffa externt kapital på samma vis som stora börsnoterade bolag. Många av de stora börsnoterade 

bolagen har även möjligheten att låna pengar av privatpersoner och stiftelser, för att nämna några, 

genom att de kan utförda så kallade certifikat i företaget. Dessa certifikat innebär att kreditgivaren är 

garanterad att få tillbaka sin insatts plus lite till beroende på hur certifikatet är utformat. Företaget 

använder sedan dessa likvida medel till investeringar som ger avkastning. Det som blir kvar efter att 

”lånet” betalats tillbaka tillfaller bolaget. Denna möjlighet finns inte för de flesta småbolag. 

(Lundblad, 2010) 

3.4 Balansräkning 

En verksamhets balansräkning visar ett företags tillgångar och hur dessa är finansierade. Enligt 

Årsredovisningslagen används en omvänd likviditetsordning när man ställer upp tillgångar. Detta 

innebär att tillgångar som är minst likvida tas upp först och de mest likvida tas upp sist. (Carlson, 

2004)  

Man delar också upp tillgångar mellan anläggningstillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas 

och omsättningstillgångar där avsikten är att förvandla dessa till likvida medel inom kort. 

(Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, & Rohlin, 2008) De olika tillgångarna varderas på olika 

metoder beroende på klassificering.  Här uppstå ett problem eftersom redovisningslösningar inte har 

utvecklats konsekvent i praktiken. För materiella anläggningstillgångar används 

anskaffningskostnader justerade för avskrivningar. Anskaffningskostnad är dock ett historisk mått 

och strider mot ekonomisk teori där en tillgångs värde anses som den framtida nyttan vi förväntas ha 

av den. En metod som nämns av den Amerikanska organisationen FASB (Financial Accounting 

Standards Board), vars syfte är att fastställa redovisningsstandarder i USA, är diskonterade nuvärden 

av framtida inbetalningsöverskott även kallad för approximativt marknadsvärden. Denna metod 

ligger närmare ekonomisk teoris princip. (Artsberg, 2005)  

På finansieringssidan finns det en uppdelning mellan eget kapital som hör till ägarna och skulder. 

Eget kapital består av kapital som ägarna har investerat i företag samt vinster som har behållits inom 
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företaget. Skulderna som består av lån och andra krediter delas upp på långa och kortfristiga skulder. 

Obeskattade reserver som ställs upp efter eget kapital är en separat kategori och en 

redovisningsterm för obeskattade vinster. (Thomasson m. fl. 2008) 

 3.5 Resultaträkning 

Den här rapporten visar de ekonomiska konsekvenserna av ett företag under en bestämd period. Två 

uppställningsformer kan användas utifrån Årsredovisningslagen. Det finns kostnadsslagsindelning och 

funktionsindelning. Fördelen med kostnadsslagsindelning är att det tydligt visar hur stora de olika 

kostnadstyperna är exempelvis personalkostnader. Fördelen med funktionsindelning är att man 

lättare kan utläsa de olika aktiviteternas särskilda kostnad. (Carlson, 2004)  

Rörelseresultat är skillnaden mellan nettoomsättning och kostnaderna som hör till rörelsen exklusive 

ränta.  Årets resultat utgör företags resultat efter hänsyn har tagits till finansiella poster, 

bokslutsdisposition samt skatt. (Thomasson m. fl. 2008) Intäkter och kostnader som utgör 

resultaträkningen bokförs enligt matchningsprincipen. Detta innebär att kostnader analyseras och 

matchas mot intäkter under en period, orsak och samband är centrala begrepp när det gäller 

matchningsprincipen. Ett problem förknippat med den här principen är att dock att hitta en metod 

som kan ge en korrekt redogörelse för vilka kostnader som hör till en specifik intäkt. (Artsberg, 2005) 

3.6 Likviditets budget 

En likviditetsbudget är en bedömning av framtida in- och utbetalningar och ett verktyg som används 

för att få en översikt över ett företags finansieringsbehov under en specifik period. (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2009) . Eftersom budgeten bygger på framtida kassaflöde finns det en osäkerhet. Företag 

måste uppskatta sannolikheten att betalningar sker i rätt tid och till överenskommet belopp, detta 

innebär att olika avvägningar i analysen måste göras. På grund av att företag måste ha likvida medel 

för att kunna tillgodose anspråk på betalning anses den här budgeten som ytterst relevant i 

ekonomisk styrning. (Thomasson m. fl. 2008) 

3.7 Soliditet 

För att kunna göra en bedömning av den långsiktiga stabiliteten inom ett företags kapitalstruktur 

används soliditetsnyckeltal. (Carlson, 2004) Detta nyckeltal är kvoten mellan ett företags eget kapital 

och det totala kapitalet. Det visar hur mycket kapital som har finansierats internt genom ägartillskott 

eller tidigare års behållna överskott i förhållande till extern finansiering såsom banklån. Nyckeltalen 

ger en uppfattning av ett företags förmåga att överleva motgångar i form av förluster eftersom det är 

eget kapital som drabbas först i sådana fall. (Thomasson m. fl. 2008) Den externt finansierade delen 

visar även på hur känsligt företaget är för räntor och amorteringar eftersom dessa ökar i takt med 
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det externa kapitalet. Om räntenivån höjs blir räntekostnaderna högre och en större del av intäkter 

behövs för att täcka dessa kostnader. (Carlson, 2004)   
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3.8 Kreditgivningsprocessen 

Här nedan finns en modell som illustrerar hur själva kreditgivningsprocessen går till i. Utifrån denna 

modell kommer vi att försöka redogöra för hur en kreditförhandling går till i verkligheten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Kreditgivningsprocessen. (Broomé m. fl. 1995, s. 50) 
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fakturor. Som en följd av detta uppstår ett kreditbehov som i småföretagens fall oftast täcks av 

banklån. Företagaren söker därför upp en av de lokala bankerna för att få hjälp med detta. Det är nu 

som själva kreditprocessen har sin början.  

När ett kreditbeslut ska tas är det viktigt att bankerna får all den information de begär för att kunna 

göra en så korrekt bedömning som möjligt. Det första mötet med banken lika viktigt att planera som 

planeringen av själva företaget. Det är därför viktigt för företagaren att ha förståelse får hur en 

kreditgivningsprocess går till och varför banken ställer de frågor de gör. (Broomé m. fl. 1995) 

Det som företagaren bör ha med sig till sitt första möte med banken är en tydlig affärsplan med 

siffror som pekar på hur mycket kapital den aktuella investeringen kommer att kräva. De bör även ha 

med sig historisk data över företagets verksamhet, förslagsvis en årsredovisning eller bokslut för de 

senaste åren. Detta för att kreditgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning av företaget och hur det 

har sett ut så här långt. Dessutom bör en analys av marknaden och branschen ha gjorts så att 

kreditgivaren även kan bilda sig en uppfattning av hur framtiden kan komma att se ut. Vilken 

marknadssituation befinner sig företaget i och hur ser marknadsutvecklingen ut?  

Det är dock inte bara information av hur verksamheten ser ut kreditgivaren vill även ha. Information 

om företagsledningen bakom företaget är också viktigt eftersom deras kompetens och kapacitet är 

av stor vikt för utfallet av den specifika kreditansökningen, främst när det gäller småföretag.  

Utifrån denna information gör kreditgivaren en bedömning av företagets status, 

återbetalningsförmåga och kreditens lönsamhet. Resultatet blir en Propå (förslag) som kreditgivaren 

tar med sig till förhandlingsbordet. Väl vid förhandlingsbordet så blir företagarens kunskap om det 

egna företaget och dennes förmåga att utnyttja företagets position i livscykeln på bästa sätt i sin 

argumentation av yttersta vikt för utfallet i denna förhandling. (Broomé m. fl. 1995 s 76)  

Utfallet av kreditförhandlingen beror till stor del alltid på kredittagarens respektive kreditgivarens 

(rådgivarens) personliga egenskaper, kunnande och erfarenhet. Det gäller för företagaren att få 

kreditgivaren att förstå hur kapitalet ska användas och så även se den nytta investeringen har för 

företaget och dess utveckling. Samtidigt måste kredit även gynna kreditgivaren på något vis för att 

denna ska vilja genomföra investeringen. (Broomé m. fl. 1995) 

3.9 Principal agent – Informationsasymmetri 

Principal agent teorin bygger på relationen mellan företagets ägare (principal) och företagets ledning 

(agent). (Jensen & Meckling, 1976, s. 4) Här kan det finnas intressekonflikter där företagsledningen 

inte har samma målsättning som företagets ägare till exempel. Det kan handla om vilken riktning 
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företaget ska satsa på, tillväxt och expansion eller än god lönsamhet? Det kan även vara så att 

ledningen i företaget undviker att ta några risker för att slippa utstå kritik utifall utfallet inte är 

tillräckligt bra. (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2003) 

Informationsasymmetri är ofta kopplad till principal agent teorin och därför diskuteras det ofta även i 

sammanhanget. Det är en bidragande anledning till problemet eftersom det finns ett 

informationsövertag på företagslednings sida, (Andrén m. fl. 2003) informationsasymmetriproblem 

försvårar kreditprocessen. (de Janvry, McIntosh, & Sadoulet, 2009) Begreppet används ofta i 

kreditutgivningssammanhang där kreditansökare har ett informationsövertag gentemot bankerna 

men situationen kan även vara omvänd. (De Meza & Southey, 1996) Henric Falkman som är 

författaren till boken Bankrörelsen (2002) menar att banken har övertaget avseende låntagarnas 

intresse av en trygg kapitalförsörjning. Låntagaren är beroende av en fungerande konkurrens på   

kreditmarknaden för att motverka ett beroende förhållande. Att bedöma bankernas stabilitet 

försvåras av de avvikelser som finns avseende tillgångarnas och skuldernas löptider respektive 

riskegenskaper. 

Från en tidigare studie testar man ”Single-bank firm-opacity hypothesis” där undersöks om 

småföretag, som i kredit sammanhang anses vara opaka, tenderar att ha en enda bank för 

finansieringssyfte. Resultat från studien tyder på, med allt annat lika, att det finns ett exklusivt 

förhållande mellan småföretag och bank. Det beror på att det finns fördelar för ett småföretag när en 

bank exklusivt innehar information om företaget. (Berger, Klappa, & Udell, 2001) 

3.10 Relationsutlåning 

Med relationsutlåning innebär det att bankerna samlar information om kunder utöver den 

transparanta informationen som finns tillgänglig i de finansiella rapporterna och från andra 

lättillgängliga källor vid kreditansökan. Informationen är samlad över en längre tid genom 

regelbunden kontakt med kunden. Banken kan samla data från tidigare transaktioner med kunden 

eller genom kontakt med företagets kunder och leverantörer. Hur kunden agerar inom samhället ger 

banken ytterligare information. Den samlade informationen används sedan av banken för att kunna 

fatta beslut avseende nya kredit eller omförhandling av befintliga krediter och delas inte med andra 

banker. (Berger m. fl. 2001) 

3.11 Transaktionsutlåning 

När det gäller transaktionsutlåning baseras bankens beslut avseende kredit på information som finns 

relativt lättillgänglig vid kreditansökningen. Transaktionen är självständig och påverkas inte av 
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informationen som möjligen har samlats utifrån relationen mellan bank och kund. (Berger m. fl. 

2001)  

3.12 Kyrktornsprincipen 

Kyrktornsprincipen är en princip som banker har arbetet efter i urminnes tider. Principens grunder 

bygger på att hålla sig till det område där kunskapen är som störst. Låna inte ut pengar till någon som 

verkar längre bort än vad det går att se om du klättrar upp i ortens kyrktorn och blickar ut. Detta var 

något som bankerna levde efter förr i tiden och även om det inte ser riktigt likadant ut idag så bygger 

ändå dagens system på denna princip.  Att hålla sig till sitt eget område innebär att det lättare går att 

få tag i information om ett företag som ansöker om ett lån. Genom att hålla sig till sitt 

verksamhetsområde håller man sig till det område där kunskapen är som störst. När osäkerheten 

reduceras så reduceras även risken med investeringen. (Landström, 2003) 

3.13 Basel II 

Detta internationella regelverk har utformats under början på 2000-talet för att ersätta det tidigare 

regelverket från 1988, Basel I. Basel ackordet uppstod för att se till att bankerna höll en viss 

kapitaltäckning för att sedan kunna klara av kreditförluster när de uppkommer. (Jollaie & 

Magnusson, 2009) Målsättningar och syften med kapitaltäckningsreglerna är att bidra till en stabilitet 

i det finansiella systemet och att ge banker från olika länder likartade konkurrensförhållanden. Basel 

II ska också öka riskkänslighet i systemet genom att låta kapitalkraven vara mer knuten till bankernas 

faktiska verksamhet och risktagande. Den ska också ge en mer heltäckande behandling av olika 

risker. Trots att reglerna har utformats med de internationellt verksamma bankerna i fokus så ska 

principerna kunna tillämpas för alla banker. (Finansinspektion, 2001) Reglerna har förts in i EG 

direktiv och svensk lagstiftning och i korta drag bygger de på tre pelare, kapitalkrav, riskbedömning 

samt tillsyn och informationskrav. (Jollaie & Magnusson, 2009) Kapitaltäckningsgrad för banker får 

inte vara lägre än 8 %. (Basel Committee on Banking Supervision, 2004) 

3.14 Lag om bank- och finansieringsrörelse 

Bankerna regleras av de paragrafer som finns i Lag om bank- och finansieringsrörelse. I kapital 6 finns 

övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse. Här tas det upp riktlinjer angående 

soliditet och likviditet och hur ett kreditinstitut ska drivas så att dess förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser inte äventyras. Hantering av risker är ett område som tydliggörs och här ställs krav på 

hur ett kreditinstitut ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera samt ha kontroll över de olika 

riskerna. Dessa risker identifieras som kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker samt andra 

risker. Det ska finnas metoder som gör det möjligt att rätt mängd kapital reserveras i 

kapitaltäckningssyfte. Det åttonde kapitalet anger regler som ska följas i hantering av 
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kreditansökningar. Riktlinjer finns för prövning av krediter och säger att innan ett kreditinstitut 

bevilja en kredit ska risken prövas för att de förpliktelser som är förknippade med ett kreditavtal inte 

kan fullgöras. Det nämns även att ett tillräckligt beslutsunderlag ska finnas för att beslutsfattare ska 

kunna gör en korrekt bedömning. (SFS2004:297)   

3.15 Aktiebolagslagen 

I lagens inledande bestämmelse i första kapitalet finns riktlinjer för krav på ett bolags aktiekapital. I 1 

Kap 5 § ABL står det hur aktiekapitalet ska uppgå till minst 50.000kr. (SFS2005:551) Aktiekapitalet 

sänktes 1 april 2010 från 100.000kr till nuvarande nivå för privata aktiebolag i syfte att främja 

Sverigesföretagande. (LindmarkWellinder, 2010) 

I 25 Kap 18 § ABL finns bestämmelse angående personligt betalningsansvar för bolagets företrädare. 

Om styrelsen har underlåtit att låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, inte har 

sammankallats första kontrollstämma eller inte lämnat in en ansökan hos tingsrätten om att bolaget 

ska gå in i likvidation svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för 

bolaget under den tiden som underlåtenheten består. Enligt 29 Kap 2 § ABL finns också 

bestämmelser om hur ett bolags revisor har skadestånds ansvar och är ersättningsskyldig när den 

fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. (SFS2005:551) 

I nionde kapitalet finns riktlinjer om revision av ett bolag. Enligt 9 Kap 3 § ABL skall en revisor granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 

och att granskningen ska vara så omfattande som god revisionssed kräver. Det följer i 9 Kap 5 § ABL 

att en revisionsberättelse ska lämnas in till bolagsstämman efter varje räkenskapsår. Bestämmelser 

om revisionsberättelser finns i 9 Kap 28 – 37 § och här ska inkluderas bland annat uttalande om hur 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande 

bild av bolaget resultat och ställning. (SFS2005:551) 

3.16 Årsredovisning 

Eftersom vi kommer prata en del på årsredovisningar i detta arbete kan det vara bra att förklara vad 

det egentligen är som gäller. Informationen här nedan är hämtad från årsredovisningslagen samt 

bokföringslagen.  

 Vilka är skyldiga att upprätta en årsredovisning?  

 Vad ska en årsredovisning innehålla? 
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I Bokföringslagen 6:1 § regleras reglerna för vilka som är skyldiga att upprätta en årsredovisning och 

sedan offentliggöra denna. Här nedanför har vi sammanställt vad denna paragraf tar upp. 

(SFS1999:1078) 

 Aktiebolag 

 Ekonomisk förening 

 Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare 

 Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag 

 Vissa stiftelser 

 Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor 

 Medeltal av anställda på 50 st de senaste 2 åren 

 Redovisad balansomslutning över 25 milj de senaste 2 åren 

 Redovisad nettoomsättning över 50 milj de senaste 2 åren 

När det sedan gäller vad en årsredovisning ska innehålla så regleras de reglerna i 

Årsredovisningslagen 2:1 §. (SFS1995:1554) 

 Balansräkning 

 Resultaträkning 

 Noter 

 Förvaltningsberättelse 

 För större företag skall det även ingå en finansieringsanalys 

När det gäller enskild firma som inte uppfyller de krav som krävs enligt bokföringslagen 6:1 § så ska 

dessa företag lämna in ett årsbokslut enligt bokföringslagen 6:3 §. Ett årsbokslut ska upprättas i 

läsbar form och behöver endast innehålla resultaträkning och balansräkning. Det ska även lämnas 

noter om företaget behöver lämna ytterligare information enligt 5 §. I dessa fall ska det även göras 

hänvisningar till de poster i resultat- och balansräkningen som upplysningen gäller. (SFS1999:1078) 

De företag som har en årlig nettoomsättning som normalt understiger 3 milj och som inte heller är 

skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt bokföringslagen 6:1 får upprätta ett så kallat förenklat 

årsbokslut enligt bokföringslagen 6:10 §. I detta förenklade årsbokslut räcker det med en balans- och 

resultaträkning som upprättas i enlighet med god redovisningssed och i läsbar form. (FAR SRS, 2009) 

3.17 SWOT Analys 

SWOT analys är en nulägesanalysmodell och förkortningen står för styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot (eng. strengths, weaknesses, opportunities och threats). Styrkor och svagheter tittar man på i 
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den interna analysen medan möjligheter och hot ingår i den externa eller omvärldsanalys. (Gezelius 

& Wildenstam, 2007) Styrkor och svagheter väljs utifrån en relativ perspektiv och inte en absolut. 

Även om ett företag är bra på en sak kan konkurrenten vara bättre. (Kottler, Wong, Saunders, & 

Armstrong, 2005) 
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4. Empiri 

I denna del presenterar vi det empiriska material vi fått fram genom de intervjuer vi har gjort med 

representanter från de fyra bankerna vi valt ut i regionen.  

4.1 Presentation av respondenter 

Per Roswall – Swedbank. Per har arbetet som företagsrådgivare på citykontoret i Gävle i ca 2 år. 

Jonas Lundblad – Nordea. Jonas är chef för företagsavdelningen på Nordea i Gävle. Jonas har arbetat 

i banken sedan 1991 bortsett från ett avbrott på några år då han jobbade som VD vid Kungsbergets 

skidanläggning mellan 1997 och 2005. 

Kjell Edlund – Länsförsäkringar Bank. Kjell arbetar som kreditcontroller hos LF. På grund av sin långa 

erfarenhet av bankvärlden rekryterades han från en av storbankerna 2006 för att vara med och 

starta upp företagsverksamheten hos LF Bank.  

Anders Wikholm – SEB. Anders arbetar som företagsrådgivare på SEB`s Gävlekontor och har varit 

verksam med företagsfrågor i banken sedan 1991. 

4.2 Redovisning av intervjuer 

4.2.1 Kreditgivningsprocessen 

Anser ni att företagen är väl förberedda i sina kreditansökningar? 

Alla fyra respondenterna svarade ungefär likadant vilket var att det varierar väldigt mycket. Både Per 

Roswall och Kjell Edlund uttrycker sig på ungefär samma vis. De menar att det finns vissa som har 

räknat på så gott som allt medans andra kommer in med endast en idé i huvudet som de vill 

förverkliga. Givetvis beror det också på om företaget är nystartat eller om det är etablerat och har 

varit med om proceduren tidigare. Är det ett helt nystartat företag hänvisas de ofta till ALMI eller 

Etablera som är väldigt duktiga på vad som behövs när ett företag ska startas upp. Kommer de in 

med en genomtänkt affärsplan där saker som resultaträkning och likviditetsbudget ingår snabbar det 

på processen väldigt mycket menar Roswall. 

Lundblad menar att banken alltid behöver historiska siffror vilket de flesta också har koll på, men 

beroende på vilken typ av investering det rör sig om kan det även behövas kalkyler över på hur 

investeringen ska generera pengar. Det är dock något många företagare är dåliga på. Det underlättar 

även om vi kan få se hur kassaflödet och likviditetsbudgeten ser ut. Tyvärr är det många företagare 

som inte förstår vikten med att ha ett bra kassaflöde enligt Lundblad. Wikholm på SEB är inne på 

samma linje som både Roswall och Lundblad men kommer även in en del på införandet av de nya 
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Basel II-kraven. ”I och med införandet av Basel II har kraven på bankerna skärpts och för att kunna 

göra en bedömning så krävs det att bankerna har ett fullständigt underlag att bygga sitt beslut på. 

Det kan vara en av anledningarna till att många företagare inte har koll på vad det är som krävs av 

dem när de ska sätta sig med en kreditförhandling”.  Wikholm kommer även han in på organisationer 

som Almi och Etablera då han tycker att de kunder som har fått hjälp av dessa oftast är väl 

förberedda. Dessa organisationer har bra koll på vad som krävs för ett nystartat företag och således 

även vad som krävs vid en kreditförhandling.  

Hur lång tid tar en kreditprocess?  

Det är svårt att veta exakt hur lång tid en kreditprocess kommer att ta eftersom det helt och hållet är 

beroende av storleken på investeringen, hur fort banken får den information som behövs samt hur 

lång tid det tar för rådgivaren att sätta sig in i kundens verksamhet, menar Roswall. Även här är alla 

respondenterna är inne på samma linje. Ibland kan det behövas kompletterande information eller så 

kan företaget vara nära ett bokslut som banken vill vänta in och då drar det givetvis också ut på 

tiden, menar Edlund. Wikholm påpekar att det inte alltid beror på hur fort rådgivaren får rätt 

information utan en annan påverkande faktor kan vara hur hög arbetsbelastning rådgivaren har för 

tillfället, sådana faktorer spelar också in. Ingen av respondenterna ser en möjlighet att kunna säga en 

konkret tid för hur lång tid en kreditprocess bör ta utan de hänvisar till att det helt och hållet beror 

på hur komplex investeringen är.  

Vad gör ni för att motverka centralstyrd formalia i hanteringen av kreditansökningar? 

Per Roswall berättar att det finns kriterier och informationsbehov som är oundvikliga när det gäller 

kreditansökningar oavsett hur bra kännedom rådgivaren har i kundens verksamhet, så till viss del 

behandlas alla kreditansökningar efter en centralt bestämd standard. Alla bankerna har dock egna 

mallar som fungerar som underlag till de kreditpropåer som sätts ihop vid varje kreditförhandling. 

Dessa mallar utgår från de nationella och internationella lagstiftningar som finns inom området. Det 

är dock alltid den lokala kunskapen om kunden som är avgörande huruvida en kreditansökan beviljas 

eller inte. Rådgivaren måste alltid kunna motivera eller eventuellt försvara sitt beslut. 

Alla tre respondenter från storbankerna Swedbank, Nordea och SEB menar att rådgivarens uppgift är 

att vara spindeln i nätet, lite som en projektledare när det gäller att se till att kunden får bästa 

möjliga service. Sedan får de ta hjälp av den kompetens som finns i koncernen för att lösa denna 

uppgift. Exempelvis kan det röra sig om att skaffa fram information genom att kalla in specialister 

inom det specifika området som kunden behöver hjälp inom.  
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Hos Länsförsäkringar bank finns inte det problemet på samma sätt eftersom alla regioner sköter sig 

själv och väljer således också hur de lånar ut sina pengar, menar Edlund. Banken har inte varit 

verksam som kreditgivare till företag så länge utan denna verksamhet startade för endast 2 år sedan. 

När Edlund rekryterades till LF bank var en av hans första uppgifter att ta fram rutiner för hur LF 

Gävleborg skulle arbeta när det gäller just kreditgivningen till företag.  

4.2.2 Påverkande faktorer vid en kreditbedömning 

Vilka siffror i årsredovisningen/årsbokslutet anser ni är viktigast att titta på? 

När det gäller vilka siffror som bankerna lägger störst fokus på i en kreditansökan så skiljer det sig 

inte heller så mycket mellan de olika bankerna. Alla listar poster som resultat och leverantörsskulder 

som något av det första de lägger märke till. Även företagets soliditet är något som alla vill titta 

närmare på. Det intressanta där är vad som skulle hända om företaget redovisar ett negativt resultat 

ett eller till och med flera år, menar Lundblad. Vilket är något som även Edlund påpekar ”Det är 

viktigt att se vilken fallhöjd företaget har innan det slår i botten och inte har något kapital kvar att 

använda sig utav”. 

Lundblad poängterar att det är viktigt med historik men det är framtiden som bör vara mest 

intressant. Därför väljer han att lägga stor vikt vid kassaflödena för att se hur pengar genereras i 

företaget. Ett bra hjälpmedel till att få en överblick över kassaflödena är likviditetsbudgeten. Även 

Edlund anser att kassaflödena är viktiga poster. Edlund tillägger sedan att det är viktigt att komma 

ihåg att finansiella rapporter endast är siffror på ett papper och att det viktigaste är att få en bra bild 

av personen bakom firman i stället. Här fortsätter han sedan beskriva skillnader mellan de bokförda 

värdena på tillgångar och de teoretiska värdena. Det mest intressanta är att veta vad värdet på en 

tillgång är vid en obeståndssituation, inte vad som står i balansräkning. Edlund tar sedan upp 

exempel med en industribyggnad som är nybyggd och har anpassats efter verksamheten som ska 

bedrivas där. Trots att den är ny så är det inte säkert att det korrekta värdet är anskaffningsvärdet 

utan det beror helt och hållet på hur andrahandsmarknaden ser ut. Det kan vara markant skillnad 

mellan anskaffningskostnad som används i bokföring och värde på andrahandsmarknad, eftersom 

det inte är säkert att det går att bedriva så många andra typer av verksamheter i samma byggnad.  En 

annan sak som Edlund poängterar är kundstocken. Denna post ska analyseras för att LF ska kunna 

göra en bedömning om hur beroende ett företag är på vissa kunder. Han menar att kreditbedömning 

påverkas negativt om ett företag har en begränsad kundstock. 

Anders Wikholm säger att det första han tittar på i en årsredovisning/årsbokslut är vad som står i 

revisionsberättelsen. Har revisorn gjort en friskrivning eller belyser något där kan det vara till stor 

hjälp vid en kreditbedömning. Därefter brukar Wikholm titta på hur tillgångarna är värderade och 
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om ägaren tagit ut någon lön under året. Om ägaren tagit ut lön eller inte under året kan göra stor 

skillnad på företagets resultat. Egentligen tycker Wikholm att det är värt att titta på alla nyckeltal 

eftersom det hjälper till att skapa en så bra bild av företaget som möjligt.    

Per Roswall säger att han ofta lägger lite större vikt vid de fasta kostnaderna, exempel på en sådan 

post är personalkostnader. Skulle det börja gå dåligt så är dessa kostnader svåra att göra sig av med. 

Har företaget höga fasta kostnader så är det bra att sätta sig in i varför det är så. Kanske är det något 

banken kan hjälpa till och minska bara genom att ge råd.   

På följdfrågan huruvida de ser mer på andra nyckeltal vid kreditförhandlingar idag än vad de gjorde 

för 2 år sedan innan den senaste finanskrisen bröt ut svarar alla att det inte är någon skillnad. 

Lundblad menar att det egentligen inte har blivit någon förändring sedan finanskrisen utan den stora 

förändringen vid kreditbedömning ligger vid införandet av de nya Basel II-reglerna som började gälla i 

början av 2008 (Europa) och 2009 (USA). Wikholm tar upp samma sak som Lundblad men tycker 

ändå att bankerna har skärpt sina krav en aning i och med att det blivit svårare för en del banker att 

få tag i kapital under finanskrisen, då förtroendet banker emellan sviktade. Detta i sig innebar att det 

blev dyrare för vissa banker att låna pengar från andra och de var då tvungna att tänka efter mer vart 

de investerade sitt kapital.    

Hur mycket påverkar företagets ägare kreditbeslutet? 

Ägaren är den faktor som har störst inverkan på utfallet av kreditansökningen näst efter 

återbetalningsförmågan, menar alla våra respondenter. Banken vill gärna få en bra överblick av 

personens egenskaper och vilka branschkunskaper ägaren och/eller företagsledningen besitter. 

Historiken är väldigt viktig, har företagsledaren varit med om en tidigare konkurs så vill alla banker ha 

en förklaring till varför det gick som det gjorde.  

Lundblad tycker att det går att likna ett första möte med företaget vid en anställningsintervju. Det 

gäller för företagaren att skapa ett förtroende hos kreditgivaren eftersom det trots allt är en 

investering det handlar om. Saknas förtroende för företagsledningen så är det inte en attraktiv 

investeringsmöjlighet.  

Genom att skaffa sig en bild av hur företagarens privata ekonomi ser ut är det möjligt att få en bild av 

hur företagets ekonomi ser eller kommer att se ut. Om personen i fråga är slarvig med sin privata 

ekonomi är risken stor att denne också är slarvig med företagets ekonomi enligt Anders Wikholm.  

Kjell Edlund på Länsförsäkringar säger att de mestadels jobbar mot ägarledda småföretag med upp 

till 10 anställda, något som han tycker hänger ihop med Gävles företagsstruktur. Han betonar vikten 



 

31 
 

av personen bakom företaget och hur viktig det är för rådgivaren att skaffa sig en uppfattning om 

denna. Edlund menar att det ibland skulle vara lättare om rådgivaren var psykolog snarare än 

ekonom eftersom det ligger så stor fokus på personen bakom företaget nu mera. Det gäller att ta 

reda på vad personen gjort tidigare och hur framgångsrik han/hon varit. Lundblad är inne på samma 

linje då han menar att rådgivaren måste försöka förstå hur företagaren tänker i olika situationer för 

att skaffa sig en bra bild av personen. Edlund tillägger också att det kan vara väldigt subjektivt hur 

man uppfattar en människa och att en rådgivare kanske inte uppfattar kunden på samma sätt som en 

annan rådgivare skulle ha gjort.  

Per Rosvall säger att de lokala rådgivarnas kännedom av företagsledningen är en faktor i 

kreditutgivning, ledningens ”track record” kan få vågskålen att väga över åt det ena hållet i vissa 

situationer. Om kunden har drivit ett företag tidigare så ökar utlåningsmöjligheterna eftersom 

trovärdighet är större, förutsatt att de har skött sitt tidigare företag. 

Har företagsformen någon betydelse för kreditbeslutet? 

Det framgår från de olika respondenterna att aktiebolag är den bolagsform som värderas högst i 

kreditutgivningssammanhang. Per Rosvall menar att det finns en annan trovärdighet i ett aktiebolags 

redovisning jämfört med en enskild firma och detta kan påverka ett beslut kring kreditutgivning. Han 

syftar även på revisionsplikten och hur den anses styrka tillförlitlighet i siffrorna.  Enligt Kjell Edlund 

ligger aktiebolag bakom merparten av de kreditansökningar LF bank får in på företagssidan. Även de 

ansökningar som inte kommer från aktiebolag kommer huvudsakligen från enskilda firmor som så 

småningom ska ombildas till aktiebolag. Edlund lyfter fram att fördelen med aktiebolagsformen är att 

man särskiljer den privata ekonomin från företagets ekonomi. Han menar att enskilda firmor kan 

vara svårare att analysera och få grep om i och med att de är en blandning av den privata och 

företagets ekonomi. Det är även svårare att bedöma resultat för enskilda firmor eftersom det kan 

uppstå frågetecken runt företagsledningens lönekostnader och avgifter. Även Anders Wikholm tar 

upp bolagsformen aktiebolag som den vanligaste i kreditutgivningssammanhang. Formen är även 

den som är att föredra eftersom det är lättast att jobba med och han syftar också på uppdelning 

mellan företaget och den privata ekonomin. 

Edlund höjer ett varningens finger och poängterar att sänkningen av kravet på lägst insatta 

aktiekapital från 100 000 SEK till 50 000 SEK har lett till att bolagsformen har tappat något av sin 

trovärdighet i kreditinstitutens ögon. För honom handlar det om den långsiktiga 

överlevnadsmöjligheten hos företaget där soliditeten är viktig. Wikholm är dock inte lika negativt 

inställd till detta och han tycker inte att sänkningen påverkar beslutsprocessen eller synen på 

aktiebolag, eftersom de vid nystartade företag oftast tar in en personlig borgen i alla fall. 
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Har storleken på företaget någon betydelse? 

De flesta respondenterna svarade här att det inte var storlek på företaget i sig som var viktigt utan 

att man får titta närmare på andra faktorer. Per Rosvall menar att storleken på eget kapital och 

obeskattade reserver klart påverkar eftersom den ger banken en trygghet. Han menar att ett företag 

med ett stort eget kapital har möjligheten att klara av tuffare tider. Jonas Lundblad tar upp 

relationstalen mellan låneanspråk och företagets balansräkning men vill ändå markera att det är 

kreditvärdigheten hos företaget som styr. Är företaget lönsamt? Hur hög belåningsgrad har 

företaget? 

Lundblad säger också att när det gäller kreditansökningar kan det tyckas som att stora företag har en 

fördel gentemot de mindre företagen, något han avfärdar men kan förstå varför andra 

småföretagare kan uppfatta det som så. Ofta har dessa företag en hel avdelning som ansvarar för 

ekonomin vilket gör att deras kreditansökningar ofta är mer genomtänkta och välgjorda. Finns det en 

grupp som arbetar i princip endast med kalkyler och regelbunden rapportering så blir resultatet som 

läggas fram i en kreditpropå mer genomarbetat. Han påpekar dock att kreditprocessen i sig är lättare 

för småföretag eftersom rapporteringskraven inte är lika stora.  

Har företagets plats på livscykelkurvan någon betydelse? 

Alla respondenter framför att det är lättare att jobba mot etablerade företag eftersom det finns mer 

information att hämta i form av historiska årsredovisningar och dylikt. Rosvall lyfter återigen fram 

Almi som ett bra alternativ för nystartade företag eftersom de specialiserar sig på det området. Enligt 

Lundblad går Nordea in i alla faser men det innebär mindre risk med ett företag som har varit igång 

en tid. Lundblad vill se Nordea som en partner till företaget så de kan vara med hela vägen och 

kanske kunna hjälpa till med rådgivning i frågor som rör framtiden. 

Även Edlund och Wikholm säger att de kan tänka sig att komma in som kreditgivare i alla stadier i 

företagets livscykel även om de båda påpekar att det gäller att vara mer försiktig när det gäller 

introduktionsstadiet eftersom det är så förknippat med hög risk.  

4.2.3 Asymmetrisk information och principal agent-problemet 

Vilka risker finns med asymmetrisk information och hur arbetar ni för att motverka det?  

När vi befinner oss på en så liten ort som Gävle ändå är så är det lättare än vad det är i exempelvis 

Stockholm att få information om vad som händer företagslivet, menar Jonas Lundblad. Kjell Edlund 

och Anders Wikholm är inne på samma linje, när det handlar om en liten ort är det vanligt att 

information som påverkar ett företags vardagliga verksamhet kan komma från andra håll än från 
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företaget själv. Ett exempel som Edlund tog upp var att en kund kommer in på kontoret och berättar 

att en annan företagare i trakten just blivit av med en stor order. Detta gav banken möjligheten att 

kontakta kunden och på ett tidigt stadium och skaffa sig en uppfattning av hur läget ser ut och hur 

denne tänker och arbetar med problemet. Banken fick då möjlighet att hjälpa kunden med den 

kunskap de förfogar över, menar Edlund.  

Även Wikholm resonerar i samma banor men poängterar att denna information inte påverkar utfallet 

av en eventuell kreditansökan. Själva beslutet grundas på information som hämtas från 

Upplysningscentralen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, branschanalyser och på den 

information som företagaren själv givit. Detta har alla respondenterna varit noggranna med att 

påpeka.  

Visst kan det vara så att kunderna inte alltid vill berätta precis allt med rädsla för att det ska vara till 

deras nackdel, medger Lundblad. Det gäller för rådgivaren att vara noga med att se hur nyckeltalen 

ser ut. Ofta går det att upptäcka felaktigheter genom att bara se på och jämföra olika nyckeltal. 

Exempelvis hur ser kundfordringarna ut kontra omsättningen? Eller att lagret växer samtidigt som 

omsättningen är oförändrad. Lundblad avbryter sig själv och tillägger att det kanske inte alltid räcker 

med att se på nyckeltalen. Det är även viktigt att rådgivaren vet hur kunden redovisar. Det blir 

knepigare att hålla koll på nyckeltal när företagen redovisar i projekt vilket allt fler företag gör nu 

mera. Rådgivaren måste veta om redovisningen sker löpande över tiden eller enbart när projektet är 

slutfört eftersom det innebär stor skillnad på nyckeltalens utfall. 

Per Roswalls syn på problemet med asymmetrisk information är att bankmännen är generalister, det 

vill säga har en bred kunskapsbas och vet lite om mycket, medans företagarna är specialister inom 

sitt område. Detta innebär att det kan bli problem med asymmetrisk information, men det gäller för 

bankerna att dra nytta av sin storlek. I Swedbanks fall har de kontor så gott som överallt i Sverige 

vilket innebär att de har ett starkt nätverk. Är det en bransch som inte någon på det lokala kontoret 

är insatt i så finns alltid möjligheten att ta hjälp av någon annan på ett annat kontor där de har större 

erfarenhet av just den branschen. Lundblad är inne på samma linje medan det fungerar lite 

annorlunda på SEB och LF enligt Wikholm och Edlund. Hos SEB så är det inte lika ofta som 

lokalkontoren kontaktar varandra utan behöver de specialisthjälp så finns den oftast på 

huvudkontoret i Stockholm. När det gäller Länsförsäkringar så är deras organisation så 

decentraliserade att de inte har samma vana att höra av sig till andra kontor som Nordea och 

Swedbank. Resultatet blir att de är lite mer försiktiga när det gäller att låna ut pengar till ett företag 

som är verksamt i en bransch de är dåligt insatta i eller helt saknar kunskap inom. Edlund tillägger 

dock att det inte beror på att de vill bli någon form av nischbank som endast verkar inom vissa 
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branscher, utan att det endast beror på att de är nya aktörer på marknaden och vill försöka bygga 

upp något från grunden utan att ta onödigt stora risker. Det är bättre att avstå än att hoppa in i något 

man inte förstår, menar Edlund.  

Att kunden ska vara helkund i banken anses som en fördel och bidrar till en minskad mängd 

asymmetrisk information. För Wikholm är det ett bra sätt att lära känna kunden och dess 

verksamhet. Lundblad är inne på samma linje och säger att det underlättar framtida förhandlingar 

eftersom det är lättare att sätta sig in i hur verksamheten ser ut. Wikholm tillägger att man också kan 

ha bättre koll på vad som sker och ska kunna reagera snabbare om det behövs. Edlund på 

Länsförsäkringar Bank, vilka även tillhandahåller försäkringstjänster, poängterar att vara helkund för 

dem innefattar både banktjänster och försäkringstjänster. 

Hur påverkar analyser på makronivå utlåningen till småföretag? 

Jonas Lundblad på Nordea berättar att analyser görs centralt inom Nordea och kan påverka utlåning. 

Han menar att om en bransch är i stagnation så kan bankerna vara försiktigare med att låna ut. Det 

görs också en bedömning om nedgången är tillfällig eller långvarig. Han tar sedan upp bilindustri för 

att exemplifiera eftersom den branschen har upplevt svåra tider under de senaste åren. Om ett 

företag som är verksamt inom denna bransch skulle ansöka om ett lån för en nyinvestering kommer 

banken att granska investeringskalkylen noga. Han menar att de vill veta om den beräknade 

tillväxten är rimlig med hänsyn till den pågående branschnedgången. Alternativt om det skulle handla 

om utökad kredit för att överleva en nedgång är det viktigt att veta hur ett företag agerar och vad det 

finns för handlingsplan. Om korrekta åtgärder vidtas kan det fortfarande vara möjligt att få krediten 

beviljad. Ofta när ett företag som är verksamt i en bransch som är inne i en svacka kommer med en 

kreditansökan så kräver bankerna att ägarna hjälper till med investeringen i högre grad genom att 

skjuta in mer eget kapital. På så vis delar företaget och banken på risken, det är mer logiskt än att 

banken ska sitta med hela risken själv menar Lundblad.   

Anders Wikholm säger att också de på en lokal nivå tar del av centralt genomförda analyser och att 

banken blir försiktigare med utlåning om en bransch går dåligt. Han tillägger också likt Lundblad att 

banken kan kräva att företagen går in med mer eget kapital. Ibland, om det rör sig om en väldigt 

riskfylld investering, kan det vara så att beslutsfattandet i kreditutgivningsärendet flyttas upp en nivå 

i hierarkin eller att en djupare analys än vanligt måste utföras.  

Kjell Edlund säger att ingen analys görs internt men däremot använder de sig av 

sekundärinformation. Genomsnittliga nyckeltal till branschen hämtas från Upplysningscentralen och 

kan användas som riktlinjer när en analys av kreditansökningen görs. Han nämner också rapporter 
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från Norrlandsfonden som används något allmänt för att ge en fingervisning. Per Rosvall har tillgång 

till makroanalys i sin organisation men likt de andra respondenterna så används dessa endast som en 

bakgrund och en fingervisning till hur utvecklingen kan komma att se ut. 

Hur påverkar analyser av stora lokala företag i regionen utlåningen till små företag i regionen? 

På denna följdfråga säger Rosvall att analysen beaktas eftersom det kan uppstå en vågeffekt. Banken 

får se över sina lån till de underleverantörer som påverkas i det fallet ett stort företag lägger ner sin 

verksamhet. Wikholm är inne på samma linje men en bedömning får göras från fall till fall. Han 

menar att en lokal verksamhetsnedläggning inte direkt behöver påverka andra företag i området. Det 

beror på om underleverantörer också finns lokalt, men det kan däremot påverka fastighetspriser och 

banken får därför vara försiktigare i den delen av sin verksamhet. Detta är något som även Lundblad 

resonerar kring. Wikholm fortsätter med att säga att information om stora företag och då i synnerhet 

negativ information kan fungera som en alarmklocka internt för att banken ska se över vilken 

exponering som finns. Edholm säger även han att analyserna av de stora företagen fungerar mer som 

en väckarklocka och att det gäller att börja se om sin verksamhet och klarlägga hur exponeringen ser 

ut till det företaget. 

Lundblad avslutar denna fråga med att påpeka att Gävleborg faktiskt är väldigt konjunkturkänsligt, 

eftersom området domineras av några stora företag inom industrisektorn. Ofta när det gäller stora 

industriföretag så går det väldigt bra i högkonjunktur och väldigt dåligt i lågkonjunktur. Anledningen 

är att de sitter på höga fasta kostnader som innebär stordriftsfördelar i högkonjunktur men som är 

svåra att bli av med i lågkonjunktur.  
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5. Resultat och Analys 

I denna del av arbetet kommer vi sammanfatta de svar vi fått från de intervjuer vi gjort med 

representanter från de fyra bankerna vi begränsat oss till. Vi kommer även att analysera och koppla 

svaren till de teorier vi tidigare presenterat. 

5.1 Kreditprocessen 

Fråga/Respondent Roswall 

(Swedbank) 

Lundblad 

(Nordea) 

Edlund 

(Länsförsäkringar) 

Wikholm   

(SEB) 

Anser ni att företagen är väl 

förberedda i sina 

kreditansökningar? 

Varierande, beror 

ofta på om företaget 

är nystartat eller 

etablerat. 

Varierande, 

tilläggsinformation 

behövs i många fall. 

Varierande Varierande 

Hur lång tid tar en 

kreditprocess?  

Varierande, beror på 

storleken på 

investeringen. 

Varierande Allt från några dagar 

till en längre period 

beroende om det är 

en utökad kredit eller 

en större investering. 

Kompletterande 

information kan 

behövas, kanske vill 

vänta in ett bokslut 

om företaget är nära.  

Varierande, beror 

till stor del på 

komplexitet men 

även på andra 

faktorer såsom 

arbetsbelastning. 

Vad gör ni för att motverka 

centralstyrd formalia i 

hanteringen av 

kreditansökningar? 

Trots centralstyrd 

formalia fattas 

beslut lokalt. 

Trots centralstyrd 

formalia fattas 

beslut lokalt - 

Rådgivaren får 

numera agera som 

projektledare och 

på så vis utnyttja 

fördelarna med en 

stor verksamhet. 

Det gäller inte LF 

eftersom banken 

ingår i en självständig 

lokal koncern. 

Trots centralstyrd 

formalia fattas 

beslut lokalt - 

Rådgivaren får 

numera agera som 

projektledare och 

på så sätt utnyttja 

fördelarna med en 

stor verksamhet. 

Tabell 1: Sammanfattning av det empiriska materialet angående kreditprocessen. 

Förlängda betalningstider från kunder är ett växande problem bland småföretag . Det i samband med 

att företagarna upplever det som svårare att få krediter idag än tidigare gör att många företag 

drabbas av likviditetsbrist (Företagarna, 2008). När ett kreditbehov som detta uppstår och kontakt 

tas med banken så tycker vi att en bra guide för företagen att följa är den modell (figur 5) som gjorts 

av Broomé m.fl.(1995) år 1982. Trots att denna modell har varit med om två finanskriser, i början av 

1990-talet och 2008, så tycker vi att den fortfarande speglar hur processen går till. Finns denna 

modell i tanken när företagaren ska förbereda sig inför en kreditansökan så sparar han/hon mycket 

tid genom att förhoppningsvis förkorta bankens behandlingstid.  
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Våra respondenter anser att en del företag som kommer till förhandlingarna inte är så förberedda 

som de kanske borde vara vilket gör att rådgivaren blir tvungen att vänta in tilläggsinformation innan 

denne kan sätta igång och bearbeta själva ansökningen. Roswall på Swedbank menar att i slutändan 

är det rådgivaren som måste motivera och eventuellt försvara sitt kreditbeslut och då krävs det att 

rådgivaren har all relevant fakta för att styrka utfallet. Är det ett etablerat företag har de troligtvis 

varit med om processen tidigare och vet därför också vad det är som behövs. Är det däremot första 

gången och kanske också ett nystartat företag är det bra om företagaren kontaktar en organisation 

som är specialister på att hjälpa den typen av företag, till exempel Almi eller Etablera som är två 

sådana organisationer. Alla respondenterna påpekar vikten med att inge förtroende vid en 

kreditförhandling. Precis som Lundblad på Nordea säger så tycker vi att företagen bör likställa första 

mötet med banken vid en anställningsintervju. Broomé m.fl. (1995) tar även upp vikten med att 

kunna utnyttja företagets position i livscykeln på bästa sätt. Har företaget kommit förbi de två 

inledande faserna och uppnått en stabil tillväxtstakt är det viktigt att de påpekar det vid sitt nästa 

möte med banken. Genom att göra detta har du möjlighet att förändra sin kreditsituation och sänka 

de kostnader som förknippade med företagets krediter. Precis som Bromé m.fl. (1995) tar upp så 

räcker det heller inte med att endast kunna sälja sina produkter till kunder utan mycket handlar även 

om att sälja sin idé till finansiärer som exempelvis banker. Vi har kommit fram till att förtroendet 

mellan rådgivaren och företagaren har stor påverkan på kreditbeslutets utfall. 

Ytterligare information som vi kunnat urskilja ur vårt empiriska material är att det inte är frågan om 

att centralisera kreditgivningsbesluten. Det kommer alltid finnas centralt bestämda formkrav för hur 

besluten ska tas men det är fortfarande en lokal rådgivare som fattar beslutet. I dagsläget är det inte 

mycket som skiljer bankerna åt förutom den relation kunden får till sin rådgivare. (Hansson, 2010).  
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5.2 Påverkande Faktorer 

Fråga/Respondent Roswall 

(Swedbank) 

Lundblad 

(Nordea) 

Edlund 

(Länsförsäkringar) 

Wikholm    

(SEB) 

Vilka siffror i 
årsredovisningen/årsbokslutet 
anser ni är viktigast att titta 
på? 

Resultaträkning, 
leverantörsskulder 
och soliditet. Lyfter 
fram även fasta 
kostnader t ex. 
personalkostnader. 

Resultaträkning, 
leverantörsskulder 
och fokus på 
soliditet. Lägger 
också vikt på 
likviditetsbudgeten. 
Kundfordringar 
kontra omsättning. 

Resultaträkning, 
leverantörsskulder och 
soliditet. Nämner även 
kassaflöde. Värderingar 
på tillgångar analyseras 
också noga eftersom 
det är obeståndsvärdet 
som är intressant. 

Resultaträkning, 
leverantörsskulder 
och soliditet men 
tillägger att alla 
nyckeltal är viktiga. 
Lön till 
företagsledning och 
även värderingar av 
tillgångar 
analyseras noga. 
Nämner också 
revisionsberättelsen 
som kan ge en 
fingervisning om 
läget. 

Hur mycket påverkar 
företagets ägare/ledning 
kreditbeslutet? 

Väldigt mycket - 
"track record" är 
viktig.  

Väldigt mycket - 
liknar första mötet 
med 
anställningsintervju 
och belyser att 
förtroende är 
viktigt. 

Väldigt mycket. Lättare 
för rådgivaren att vara 
psykolog än ekonom. 
Trots vikten i 
kreditgivningsprocessen 
kan rådgivarens åsikter 
vara subjektiva.  

Väldigt mycket. Han 
lyfter fram 
personens privata 
ekonomi som ett 
sätt att skaffa sig en 
bild av personen. 

Har företagsformen någon 
betydelse för kreditbeslutet? 

Ja - 
Aktiebolagsformen 
är att föredra 
eftersom det finns 
en annan 
trovärdighet i 
redovisningen. 

Ja - 
Aktiebolagsformen 
är att föredra. 

Ja - Aktiebolagsformen 
är att föredra. Han 
lyfter fram särskiljning 
mellan företagets 
ekonomi och den 
privata. 

Ja - 
Aktiebolagsformen 
är att föredra. Han 
lyfter fram 
särskiljning mellan 
företagets ekonomi 
och den privata. 

Har storleken på företaget 
någon betydelse? 

Nej - men eget 
kapital och 
reserver är viktig 
eftersom 
möjligheten finns 
att klara tuffa tider. 

Nej - Snarare 
relationstalen 
mellan låneanspråk 
och balansräkning. 
Han påpekar också 
att stora företag 
kan ha fördel pga 
specialiserad 
ekonomi avdelning. 
Föredelen här 
jämnas dock ut 
eftersom 
rapporteringskrav 
är mindre för 
småföretag 

Nej Nej 

Har företagets plats på 
livscykelkurvan någon 
betydelse? 

Ja - etablerade 
föredras 

Ja - ser större risk 
med nystartade 
företag. 

Ja - ser större risk med 
nystartade företag. 

Ja - ser större risk 
med nystartade 
företag. 

Tabell 2: Sammanfattning av det empiriska materialet angående påverkande faktorer. 
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En intressant punkt som Lundblad och Edlund talar om är vikten av kassaflödesanalyser i en 

kreditpropå och hur de hellre vill läsa denna rapport än resultaträkning eller balansräkning när han 

ska försöka bilda sig en uppfattning om företaget. Intäkter och kostnader som följer 

matchningsprincipen kan försvåra rådgivarens möjlighet att skaffa sig en rättvis bild av ett företags 

”burn rate”, det vill säga hur fort ett företag använder sig av sin kassa. Berry och Robertson (2005) 

har gjort en studie som visar den förändring i information som banker använder sig av i 

utlåningssammanhang mellan 1985 och 2004. Det mest intressanta med denna studie är att 1985 

ansågs resultaträkningen och balansräkningen ge den mest intressanta informationen, men 2004 

hade detta förändrats och kassaflödesanalysen ansågs då vara mer intressant. Denna observation är 

också något som styrks av svaren från våra respondenter.   

Soliditet anses även vara en av de viktigare faktorerna och nämns av alla våra respondenter i 

intervjuerna. Kommentarer om ett företags fallhöjd samt om ett nyckeltal som ger information om 

hur många dåliga år ett företag måste klara av innan nytt kapital behöver skjutas till har tagits upp. 

En aspekt av soliditet som inte togs upp av respondenter är dock nyckeltalet som ett mått på 

känslighet för ränteförändring. En ökning i lånat kapital i förhållande till eget kapital skulle innebära 

att en större del av intäkter behövs för att täcka räntekostnader i en situation där räntenivån höjs 

(Carlson, 2004). Detta innebär att banken även bör vara intresserad av förändringen av soliditeten i 

ett företag efter att en kredit har beviljats, något som inte direkt framgick från våra intervjuer. 

Berg och Udell (2006) diskuterar hur en förenkling av de metoder som används av banker i sina 

kreditbedömningar har vuxit fram. Å ena sidan har man transaktionsutlåning som är baserat på 

främst kvantitativ information och på andra sidan relationsutlåning som bygger på mjukare kvalitativ 

information. Vidare anses att transaktionsutlåningstekniken tillämpas på informationstransparenta 

företag medan relationsutlåningsteknik tillämpas på informationsopaka företag (Berger & Udell, 

2006). Även om författarna i sin artikel dömer ut denna förenkling ger svaren vi har fått från 

respondenter ett visst medhåll till den. Enligt vår undersökning är en av de absolut viktigaste 

faktorerna personen bakom företaget. Det bör då även tilläggas att merparten av våra respondenters 

kunder är just små privata företag som ofta anses som informationsopaka. När sedan svaren från 

intervjuerna tyder på en större fokus kring relationsutlåningen så tycker vi som sagt att den förenklig 

som Berg och Udell (2006) kritiserar kanske inte är så fel ute ändå. Vi skulle därför gärna se en 

undersökning som gjorts på en ort som har en större blandning av publika och privata företag. De 

publika förtagen är mer transparenta eftersom de har ett större informationskrav på sig än de privata 

företagen. Svaren på en sådan undersökning skulle kanske skilja sig från de svaren vi har kommit 

fram till i vår undersökning. 
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5.3 Asymmetrisk information  

Fråga/Respondent Roswall 

(Swedbank) 

Lundblad 

(Nordea) 

Edlund 

(Länsförsäkringar) 

Wikholm       

(SEB) 

Vilka risker finns med 
asymmetrisk information 
och hur arbetar ni för att 
motverka det?  

Kunden har 
informationsövertag, 
banken kan utnyttja 
sitt omfattande 
nätverk och plocka in 
kunskap där det 
finns. 

Att företagare 
döljer detaljer om 
affären eller 
verksamheten. 
Banken kan 
utnyttja sitt 
omfattande 
nätverk och plocka 
in kunskap där det 
finns. Upplever att 
det är lättare att 
skaffa information i 
en mindre stad 
såsom Gävle. 
Kunden ska vara 
helkund om en 
kredit ska beviljas.  

Kunden har 
informationsövertag. 
Använder sig av 
information från 
andra kunder, 
småstads perspektiv. 
Kunden ska vara 
helkund, även 
försäkringskund. 
Upplysningscentralen. 
Om 
informationsgapet är 
för stort är det bättre 
att avstå. 

Kunden har 
informationsövertag. 
Informell information 
plockas upp men 
påverkar ej beslut. 
Information från 
Upplysningscentralen, 
skatteverket och 
kronofogden används 
vid kreditbeslut. 
Plockar in kunskap 
från huvudkontoret. 

Hur påverkar analyser på 
makronivå utlåningen till 
småföretag? 

Indirekt genom att 
ge en allmän bild 

Branschanalys 
används för att 
hjälpa till med 
bedömning av 
företagets 
affärsplan. Ligger 
kundens syn på 
tillväxt i linje med 
bankens egen. 

Indirekt - Ingen intern 
analys finns hos LF 
men sekundär 
information såsom 
Norrlandsfondens 
rapporter används 
som en fingervisning. 

Om bankens syn är 
negativt på 
makro/bransch nivå 
kan större insats från 
kunden krävs eller att 
beslutsnivå höjs. 

Hur påverkar analyser av 
stora lokala företag i 
regionen utlåningen till små 
företag i regionen? 

Negativa nyheter 
innebär att banken 
får se över sina lån 
till 
underleverantörer. 

Bedömning görs 
från fall till fall. 

Banken får se över de 
exponeringar som 
finns på befintliga lån. 

Behöver inte påverka 
- Bedömning görs från 
fall till fall. Kan 
fungera som 
larmklocka för 
banken att se över sin 
befintliga exponering. 

Tabell 3: Sammanfattning av det empiriska materialet angående asymmetrisk information. 

När det gäller problemet med asymmetrisk information så är det oftast kunden som besitter ett 

informationsövertag vilket alla våra respondenter kom in på. Däremot behöver det inte alltid vara på 

det viset. I en artikel vi hittat påpekar författarna att det oftast är kunden som har ett 

informationsövertag gentemot kreditgivaren men det kan även vara tvärtom (De Meza & Southey, 

1996). Bankerna lägger ofta stora resurser på att göra analyser av marknader och branscher som 

sedan rådgivarna kan ha nytta av när de behandlar sina kreditansökningar. Genom att jämföra vad 

analyserna säger mot vad kunden säger kan bankerna skaffa sig ett informationsövertag av hur 

framtiden på marknaden ser ut. Huruvida kunden är realistisk i sin egen analys av marknaden är 

också något som flera av våra respondenter tar upp. Alla menar att branschanalyser och analyser på 
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makronivå är bra att använda sig utav då de kan ge en fingervisning av vilka resurser som kommer att 

krävas av företaget. 

Oftast är det dock kunden som har informationsövertaget och för att rådgivaren ska kunna göra en 

korrekt bedömning av kreditansökningen så krävs det att rådgivaren sätter sig in i kundens 

verksamhet. För att motverka det problem som asymmetrisk information innebär så nämner alla våra 

respondenter det lokala nätverket. På en mindre ort som Gävle är det relativt lätt att skaffa fram 

information externt genom att exempelvis läsa tidningar och prata med andra lokala företagare.  

Fenomenet kallas för småstadsperspektivet och innebär att det på större orter som Stockholm, 

Göteborg och Malmö inte är lika lätt att minska graden av informationsasymmetri, vilket alla våra 

respondenter är överrens om.  

I en studie från 2005 testas hur utlåning till företag påverkas av avstånd mellan bank och företag. 

Kyrktornsprincipen diskuteras och hur informationsasymmetrin ökar med avstånd. Om 

informationsgapet blir för stort finns det risk för negativ inverkan på utlåning och att företag som 

ligger längre ifrån sin bank har svårare att låna. Resultatet från denna studie tyder dock på att denna 

företeelse inte uppstår i praktiken och diskuterar andra faktorer såsom teknologiska förändringar 

som balanserar ut avståndseffekten på informationsasymmetri. (Carling & Lundberg, 2005) Även om 

vår studie inte tar inte upp siffror på andelen beviljade krediter eller företagens närhet till banken så 

pekar ändå resultatet på att närheten fortfarande är viktig. Alla intervjuade banker har minst ett 

kontor i regionen och respondenterna tar upp fördelar med att ha kunderna samlade geografiskt.  

Ett annat sätt att minska det asymmetriska informationsflödet som framkom i våra intervjuer är att 

se till att kunderna är helkunder i banken. Är kunden helkund så är det lättare för rådgivaren att 

skaffa sig en helhetsbild av kunden både som privatperson och företagare. En rapport från 2001 har 

tidigare påpekat med ”Single-Bank firm-opacity” hypotes att småföretag tenderar att använda sig av 

en enda bank där de har en långsiktig relation. (Berger m. fl., 2001) I en annan rapport från 1998 står 

det att dessa exklusiva relationer mellan småföretag och bank är en viktig aspekt i utlåning till 

småföretag. Eftersom det finns en brist på allmän information om småföretag ger en exklusiv relation 

mellan en bank och ett företag en möjlighet att skaffa sig privat information om ett företags 

kreditvärdighet. (Strahan & Weston, 1998)  
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5.4 SWOT-analys 

Här nedanför har vi utfört en SWOT analys över kreditgivningsprocessen. Styrkorna är interna 

faktorer som kan påverka ett företags kreditansökan positiv medan svagheter anses som interna 

faktorerna som kan ha en negativ effekt på en kreditansökan. Möjligheter och hot är framtida 

händelser av externa slag som kan påverka utgången av processen. 

5.4.1 Styrkor 

Styrkorna innefattar både finansiell och icke finansiell information. En företagsledare som banken är 

förtrogen med och har även en positiv historik i sina tidigare bedrifter anses ha starkt positivt 

påverkande. För att banken även ska kunna bedöma återbetalningsförmågan positivt styrks ansökan 

om en kassaflödesanalys finns med samt resultaträkning och balansräkning. Framtida siffror i en 

likviditetsbudget ger banken ytterligare en möjlighet att analysera den framtida 

återbetalningsförmågan. Företag med bra soliditet samt aktiebolagsform ger också styrkor till en 

kreditansökan. 

5.4.2 Svagheter  

En enskildfirma är en svagare bolagsform i kreditsammanhang eftersom den privata ekonomin 

blandas med företagets ekonomi vilket försvårar bankens analys. Här tas även upp en begränsad 

kundstock som en svaghet eftersom en sådan situation innebär att ett företag är väldigt känslig för 

hur dess kunder agerar. Om en kund drar ner på sin verksamhet påverkas företaget hårdare eftersom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: SWOT analys över kreditgivningsprocess. 
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de kanske förlorar en stor del av sina intäkter. Nystartade företag förknippas med högre risk vilket 

medför att banken vill att organisationer, som är inriktade på dessa företag, är involverade i 

processen för att dela upp risken mellan fler finansiärer. Är det en obekant bransch innebär det att 

banken har svårare att förstå affären, något som är grundläggande om de ska vara med. 

5.4.3 Möjligheter 

Möjligheterna finns i externa faktorer såsom lagstiftning som kan påverka positivt. Här tas upp 

sänkning av aktiekapitalets krav för att bilda aktiebolag. Här finns möjligheter för enskildfirmor att 

ombilda sig till aktiebolag och på så sätt styrka sin ställning i en kreditansökan. Genom att ett företag 

har en exklusiv relation med en bank som en helkund motverkas asymmetrisk information och 

innebär att banken kan bättre analysera och bilda en omfattning av företaget. Som en möjlighet finns 

även bankens förbättrade tillgång till information. Här menas information i form av interna och 

externa analyser samt information som finns tillgänglig från upplysningscentralen .  

5.4.4 Hot 

Att ett företag har nära till bokslutet kan fördröja kreditprocessen eftersom banken gärna väntar in 

de kommande finansiella rapporterna innan ett beslut fattas. Rådgivaren får då uppdaterad 

Informationen att grunda sitt beslut på. En ökning i efterfrågan för finansiering skulle också göra det 

svårare för företag dels genom att pris på finansiering skulle öka samt att bankens arbetsbelastning 

skulle öka. Risken att ett stort lokalt företag dra ner på sin verksamhet skulle kunna innebära att 

lokala leverantörer drabbas negativt med följd att banker ser över sina befintliga krediter samt 

granskar nya kreditansökningar noggrannare. En nedgående bransch skulle också ha liknande 

effekter och anses därför som ytterligare ett hot. 
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6. Slutsatser 

I denna del kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit av den insamlade informationen som vi 

presenterat i empiridelen. Således kommer vi även svara på de frågor vi ställt i problemdelen. 

6.1 Kreditprocessen 

Vi ser inga tecken på att en ökad standardisering av bankernas kreditgivningsbeslut eftersom alla 

banker vi pratat med anser att beslutsfattandet ligger kvar på samma nivå som tidigare, förutsatt att 

det inte rör sig om några extraordinära krediter. Även om kreditgivningsprocessen har 

standardiserats som ett resultat av båda externa och interna krafter finner vi att det fortfarande är 

de lokala bankkontoren som fattar kreditgivningsbesluten i sin region eller sitt verksamhetsområde. 

En oro hos företagare är att anskaffande av kredit från bankerna har blivit svårare men utifrån de 

svaren vi fått från respondenterna talar det mesta på att kraven bankerna ställer ligger kvar på 

samma nivå som innan finanskrisen. Företagare kan genom att vara välförberedda i sina 

kreditansökningar underlätta för rådgivaren när denne ska fatta ett kreditbeslut. På så vis hjälper 

kunden även till att korta ner beslutstiden och kan få sitt beslut snabbare.  

6.2 Påverkande faktorer 

 

 

Ovanför i figur 7 har vi sammanställt de faktorer som vi i vår undersökning har kommit fram till att 

bankerna tar i beaktning när de ska ta ett beslut angående en kreditansökan. De finansiella 

faktorerna spelar fortfarande en väsentlig roll i kreditprocessen. På en ort som Gävle som präglas av 
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små ägarledda företag och inarbetade närverk har personen bakom företaget blivit allt mer 

avgörande i utfallet på kreditansökningen. Alla respondenter talar om vikten av företagsledningen 

och vi anser att i en stad som just Gävle är den personliga faktorn viktigare än i en större stad som 

exempelvis Stockholm. Det intryck som rådgivaren får av personen har stor betydelse för utfallet på 

kreditansökningen. Om inte denne inger förtroende är det något som starkt bidrar till ett negativt 

utfall.   

Baserat på vad våra respondenter har svarat så tror vi att det läggs mer fokus på det som vi valt att 

kalla för framtida siffror, likviditetsbudget och investeringskalkyl. Soliditet, Resultaträkning och 

balansräkning är fortfarande viktiga att titta på men de framtida kassaflödena som talar om hur det i 

framtiden ska genereras pengar i företaget anses vara viktigare än hur det historiskt har genererats 

pengar i företaget.  

Analyser är också något som kreditgivarna använder sig utav och kan bidra till ett kreditbeslut men 

denna information används mer som bakgrundsinformation än något som kan avgöra kreditbeslutets 

utfall. Analyser är även det verktyg som bankerna använder för att jämna ut det informationsövertag 

som kunderna har gentemot banken och dess rådgivare. Bolagsformen påverkar dock inte så mycket 

mer än att bankerna helst arbetar med aktiebolag eftersom det är lättare att sätta sig in i deras 

verksamhet. 

Sammanfattningsvis så är vår bedömning utifrån vårt empiriska material att rangordningen av de 

påverkande faktorerna ser ut som nedan. 

 Personen  

 Framtida siffror 

 Historiska siffror 

 Bolagsform 

 Marknads- och branschanalyser 

6.3 Asymmetrisk Information  

Trots att tre av de bankerna som vi träffade ingår i större koncerner anser vi att det fortfarande finns 

tecken på självständighet på en lokal nivå. Centralstyrda riktlinjer finns och är baserad på det som 

sägs i lagstiftning samt bankens egna kontroller men beslut om kredit fattas lokalt och detta innebär 

att banker värderar närhet till kunden och lokal kunskap. Därför kan vi konstatera att 

kyrktornsprincipen fortfarande är en metod som bankerna försöker att eftersträva trotts att 

verksamhetsområdena har vidgats en aning med åren. Även om det inte finns dokumenterat bevis 
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om ett förhållande mellan avstånd och informations asymmetri så anser vi att bankens agerande 

förespråkar detta.  

Vi anser att motverkande av informationsasymmetri förekommer också i andra former. Att bankerna 

vill ha en exklusiv relation med företagskunder kan tolkas som ett sätt att maximera den ekonomiska 

nyttan i relationen men från ett informationsperspektiv är det en möjlighet att minska 

informationsgapet mellan bank och kund. Banken får bättre insikt i företaget när det finns fler 

förbindelser med företaget och företagaren. Banker tycker också att det finns en risk med att låna ut 

till företag som redan har kredit hos andra banker eftersom i en obeståndssituation kan det 

uppkomma problem med att säkerställa en fordran. Med större banker uppkommer andra 

möjligheter som inte finns hos mindre banker. Det finns omfattande analyser som skrivs om makro 

tillståndet samt om utvecklingen i olika branscher. Dessa tillsammans med möjligheter att kalla i 

specialister som finns på andra kontor ger större banker en fördel över mindre. 

6.4 Förslag till förbättringar av undersökningen 

I detta stycke skulle vi vilja ta tillfället i akt och presentera de förbättringar vi skulle ha gjort om vi 

skulle få göra denna undersökning på nytt. Under arbetets gång har vi lärt oss att vissa saker skulle 

kunnat göras annorlunda.  Vi skulle till exempel ha genomfört en test intervju innan vi besökte våra 

utvalda respondenter. Detta skulle ha inneburit en ökad validitet i resultatet av den här 

undersökningen. En övningsintervju hade även givit oss användbar rutin när det gäller observationen 

av respondenten i samband med intervjun vilket även har kunnat öka reliabiliteten i denna 

undersökning. (Patel & Davidsson, 2003) 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en komparativ studie mellan en lite stad och en stor stad. Det 

intressanta med den studien skulle vara att se om bankerna i en stor stad exempelvis Stockholm, 

Göteborg eller Malmö lägger lika stor vikt vid personen bakom företaget som vårt resultat visar att 

bankerna gör i Gävle. Präglas Gävles kreditmarknad av småstadsperspektivet eller har personen över 

lag blivit allt viktigare i en kreditbedömning? 
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8. Bilaga 1 

8.1 Intervjufrågor 

Anser ni att företagen är väl förberedda i sina kreditansökningar? 

Hur lång tid tar en kreditprocess?  

Vad gör ni för att motverka centralstyrd formalia i hanteringen av kreditansökningar? 

Vilka siffror i årsredovisningen/årsbokslutet anser ni är viktigast att titta på? 

Hur mycket påverkar företagets ägare kreditbeslutet? 

Har företagsformen någon betydelse för kreditbeslutet? 

Har storleken på företaget någon betydelse? 

Har företagets plats på livscykelkurvan någon betydelse? 

Vilka risker finns med asymmetrisk information och hur arbetar ni för att motverka det?  

Hur påverkar analyser på makronivå utlåningen till småföretag? 

Hur påverkar analyser av stora lokala företag i regionen utlåningen till små företag i regionen? 

 


