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Förord 
 
Denna uppsats handlar om småbolagens svårigheter att erhålla bankkrediter. Grunden till idén 

väcktes av ett intresse till finansiering och de egna funderingarna kring att i framtiden driva 

ett eget bolag. Studien utvecklades även till att beröra småbolagens positiva effekter gällande 

motverkande av arbetslöshet och gynnande av ekonomisk tillväxt. En väsentlig fråga blev 

därmed hur småbolagen kan växa och finansieras med hjälp av bankerna. Då studien görs i 

Sverige med fyra centrala storbanker blev likväl dessa aktuella i studien. Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB är därmed de banker som kommer exemplifiera hur storbanker kan 

arbeta med kreditgivning gentemot småbolag. 

 

Uppsatsskrivandet har under vårterminen på Högskolan i Borås flutit på bra och inga 

oväntade händelser har satt käppar i hjulet. I och omkring studien har det medverkat personer 

som har varit av stor vikt för genomförandet av denna studie. Vi vill därmed ge vårt 

givmildaste tack till dessa människor. Dels för att de tagit sig tid och visat intresse, men 

framförallt för att de även bidrog med stort engagemang. Dessa personer har gett oss mycket 

information och underlag till studien, även gett oss energi och gjort arbetsprocessen mycket 

rolig.  

 

Vi vill ge ett stort tack till respondenterna från Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Christer Holmén för de goda råd, synpunkter och tips som 

han gett oss under terminens gång. Samt tacka våra klockrena studiekamrater som genom 

seminarier granskat vår uppsats och hjälpt oss med vårt skrivande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

Abstract 

Current research brings up the importance of small enterprises. Small enterprises do not only 

assume to create jobs, they also contribute to the economic growth. Although their existence 

and further growth requires capital, they need debt capital for their start-up, growth and 

further survival. Earlier research proves that small entities struggle with the access to bank 

credits compared to larger firms. According to the Basel-regulations and the capital 

requirements, many banks have become more restricted. When it comes to lending, the banks 

are not willing to take many risks. This affects smaller entities badly in regards to acquiring 

debt capital, which is vital for their survival and further growth. This study aims to identify 

and enlighten the problems that exist according to small business lending. It also aims to 

answer the question: What determines the lending conditions to small companies?  

This essay is produced in Sweden at Högskolan i Borås, the study is therefore written in 

Swedish. The study is a qualitative research with semi-structured interviews. After reading 

and considering earlier research and theories about providing credit to small entities has 

therefore seven advisors been interviewed.  These advisors represent the four largest banks in 

Sweden, which are Nordea, Handelsbanken, Swedbank and SEB. The aim of the interviews 

was to get more thorough information about providing credit to small companies. To 

complete the study, information from earlier research, theories and information from the 

interviews have been further analysed. 

The finding of the study is that the phenomena Trust is crucial when it comes to banks 

providing funding to small entities. This study also identifies that small entities bring credit 

risks to banks because of their lack of qualitative economic documents, collateral and track 

record. This also creates difficulties for the bank when trying to access substantial information 

to use for their assessment about the entities credit worthiness. Because of the difficulties in 

gathering information about smaller entities, the entrepreneur behind the company has a 

crucial part in creating trust in funding relations. On the condition that the entities budgets and 

annual reports looks presentable, the impression the entrepreneur gives and how the 

relationship to the bank turns out can be definitive. This study also indicates that banks vary 

in their attention to specific parts of information about the entity, but trust is always final. The 

banks always have to believe in the company and its creditworthiness before giving out 

credits.  This means that the most vital condition for getting funding for small companies is 

therefore to win the banks trust.  

By identifying and highlighting the problems that exist in regards to small business lending 

and detecting the most vital conditions of credit giving to small entities, this study aims to 

create knowledge and draw attention to the problems. This in turn aims to make both banks 

and small entities to become more conscious and be more motivated to face and counter the 

problems. The study highlighting the problems that exist in regards to the banks different use 

of strategies when they give out credits. It also brings up the importains of trust between small 

companies and large banks. 

 

Keywords: Small entities, Credit giving, Bank credits, Bank loans, Basel-regulations, Credit 

worthiness and Trust. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på att småbolagens existens har en stor betydelse. Småbolag bidrar 

inte bara till att generera fler jobb, de bidrar också till den ekonomiska tillväxten. Dock kräver 

deras existens och fortsatta tillväxt mer kapital, de behöver därmed ha tillgång till krediter. 

Tidigare forskning visar på att småbolag har svårigheter att erhålla bankkrediter jämfört med 

större bolag. På grund av Basel-regleringarna och de införda kapitalkraven har bankerna blivit 

mer försiktiga och är inte villiga att ta allt för stora risker. Detta har visat sig påverka 

småbolagen negativt gällande deras tillgång till bankkrediter, vilka de har ett stort behov av 

för sin överlevnad och fortsatta tillväxt. Denna studie syftar till att identifiera och belysa de 

problem som finns vid kreditgivningen gentemot småbolag, även besvara forskningsfrågan: 

Vilka faktorer är avgörande vid kreditgivning gentemot småbolag? 

Studien är gjord i Sverige på Högskolan i Borås, uppsatsen är därför skriven på svenska. I 

studien används kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. Efter att ha 

läst och betraktat tidigare forskning och teorier om utlåning gentemot småbolag har därför sju 

företagsrådgivare intervjuats. Företagsrådgivarna representerar de fyra största bankerna i 

Sverige, vilka är Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB. Syftet med intervjuerna var för 

att få mer insikt i utlåningsprocessen gentemot småbolagen. För att fullborda studien 

analyserades informationen från tidigare forskning, teorier och informationen från 

intervjuerna vidare.  

Studien visar på att fenomenet Förtroende är avgörande när det gäller bankernas utlåning 

gentemot småbolag. I studien identifieras det att småbolagen bidrar till kreditrisker för 

bankerna på grund av att de saknar kvalitativa ekonomiska dokument, pantsäkerheter och en 

befintlig historik. Detta i sin tur gör att det blir svårt för bankerna att få tillräckligt med 

information vid bedömningen gällande bolagets kreditvärdighet. På grund av svårigheterna att 

få tillgång till information om småbolagen så spelar företagaren bakom bolaget en viktig roll 

för att skapa ett förtroende i bankrelationen. Under förutsättning att bolagets budget och 

årsredovisning ser presentabel ut, så kan företagarens intryck och hur relationen till banken 

slutligen blir vara avgörande. Denna studie visar också på att bankernas fokus på information 

om småbolaget skiljer sig åt från bank till bank, dock är förtroendet alltid det som slutligen 

avgör. Bankerna måste tro på kunden och se att bolaget är kreditvärdigt innan de ger ut 

krediter. Detta innebär att det allra viktigaste för ett småbolag för att erhålla krediter från 

bankerna är att vinna bankens förtroende.  

Att identifiera och belysa de problem som finns vid kreditgivning gentemot småbolagen och 

framföra de avgörande faktorerna vid kreditgivningen gentemot småbolagen avser att 

generera kunskap och uppmärksamma problemen. Detta i sin tur syftar till att få både banker 

och småbolag att bli medvetna och mer motiverade att möta och motarbeta de problem och 

brister som finns vid kreditgivningen. Studien belyser problematiken gällande att bankerna 

inte använder en generell ram vid kreditgivningen och lyfter upp betydelsen av förtroende 

mellan småbolag och storbanker.  

 

Nyckelord: Småbolag, Kreditgivning, Bankkrediter, Banklån, Basel-regleringar, 

Kreditvärdighet och Förtroende.  
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1.  Introduktion 

Detta första kapitel inleds med en inledning som presenterar vad som skrivs om ämnet i 

dagens media. Avsnittet därpå beskriver den problematisering som finns inom det valda 

ämnet. I avsnitt 1.3 och 1.4 framförs studiens syfte och frågeställning, samt de fokuseringar 

och avgränsningar som gjorts. Avsnitt 1.5 innefattar en ordlista som förklarar olika ord och 

begrepp som används i uppsatsen. Kapitlet avslutas med avsnitt 1.6 som beskriver uppsatsens 

disposition. 

 

1.1   Inledning 

I en stabilitetsrapport av Riksbanken framgår det att Sveriges storbanker är finansiellt starka 

på kort sikt, men har en del strukturella brister ur ett långsiktigt perspektiv. Detta kan påverka 

den finansiella stabiliteten negativt. Vid en långvarig försämring av konjunkturen kan det 

bland annat innebära att konsumtionen minskar och att företag får problem med att betala sina 

löpande utgifter. Således leder det till att bankerna riskerar ökade kreditförluster. 

Storbankerna har därför fått rekommendationer av Riksbanken gällande säkerställande av 

kapitalet och likviditeten (Dagens Industri, 2013).  

 

Det uppges i Dagens industri (2014) att två av Sveriges storbanker, Nordea och Swedbank, 

håller igen på kapitalet då de framtida kapitalkraven på bankerna i Sverige fortfarande är 

oklara. Riksbanken och Riksgälden hävdar att bankerna kommer få hårdare regleringar än de 

som återfinns i Basel III. Detta kommer inte bara att påverka utdelningar till aktieägare utan 

även realekonomin och tilldelning av lånekapital till företag och hushåll. Småbolagen är de 

som kommer att drabbas extra hårt då deras möjligheter att erhålla bankkrediter begränsas. 

 

1.2   Problematisering  
1988 började Basel Committee arbeta för att harmonisera de finansiella verksamheterna 

(Antão & Lacerda, 2011; VanHoose, 2007). Överenskommelserna kallas Basel Accord och 

innefattade G-10:s centralbanker (Belgien, Kanada, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, 

Storbrittannien, USA, Tyskland, Sverige och Schweiz). Basel Accord införde gemensamt 

kapitalkrav för bankindustrin, vilket skulle vara implementerat vid slutet av år 1992 (Lee, 

2013; VanHoose, 2007). Kapitalkravet beräknades generellt till en viss procentenhet av 

bankens totala tillgångar och syftade till att bland annat minimera kreditrisker. Denna första 

överenskommelse kallas för Basel I (Antão & Lacerda, 2011; Lee, 2013). 

 

På mitten av 1990 talet visade det sig att bankerna lärde sig att använda olika tekniker för att 

komma runt kapitalkravet, vilket hämmade effekten att minimera kreditriskerna (VanHoose, 

2007). Juni 2004 reviderades därför detta ramverk, vilket kom att kallas för Basel II (Antão & 

Lacerda, 2011).  Något som var nytt med Basel II var att kapitalkraven även tog hänsyn till 

marknadsrisken (Antão & Lacerda, 2011; Lee, 2013; VanHoose, 2007). I samband med detta 

växte även det statistiska konceptet VaR (Value at Risk) fram (Lee, 2013). VaR är ett mått 

som mestadels används av investerare för att mäta marknadsrisken i sin portfölj eller hos en 

specifik tillgång (Chornous & Ursulenko, 2013). Införandet av dessa nya regleringar innebar i 

sin tur att kostnaden för bankerna att försäkra sina skulder minskade, detta för att 

kapitalkravet under Basel II antogs säkra upp (Lee, 2013). Kapitalkravet under Basel II tog 

även större hänsyn till kreditrisken än vad som gjordes under Basel I (Lee, 2013; Antão & 

Lacerda, 2011). Beräkningen av kreditrisken innefattade numera även PD (probability of 

default) samt LGD (loss given default) (Antão & Lacerda, 2011). 

 

Basel II användes i EU och blev successivt implementerat i de nationella regleringarna (Antão 

& Lacerda, 2011). Efter den senaste finansiella krisen arbetar Basel Committee med 
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ytterligare regleringar gällande bankernas likviditets- och kapitalkrav (Antão & Lacerda, 

2011; Chornous & Ursulenko, 2013). De nya föreslagna regleringarna syftar till att förebygga 

olika risker och framtida finansiella kriser. Regleringarna inkluderar striktare regler för 

kapitalkraven och ökad kvalitet på riskhanteringen i bankbranschen, vilket syftar till att skapa 

en finansiell stabilitet överlag (Chornous & Ursulenko, 2013). Basel II baserar kapitalkravet 

på VaR och den specifika kreditrisken, nytt med Basel III är att variablerna IRC och stressed 

VaR adderas. IRC är ett ytterligare tillägg för att täcka upp risken, stressed VaR är VaR med 

hänsyn till hela det senaste året data (till skillnad från VaR som vanligtvis endast tar hänsyn 

till de senaste tio dagarna) (Varotto, 2011). I Varottos (2011) studie beräknades det nya 

kapitalkravet i Basel III bli åtta gånger högre än i Basel II. 

  

Den senaste finansiella krisen har orsakat att många finansiella institutioner har blivit allt mer 

försiktiga, vilket i sin tur har påverkat utlåningen (Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; 

Foos, Norden & Weber, 2010). Detta påverkar även bolagen då det i Europa i december 2008 

var ungefär 90 % av samtliga bolag som aktivt använder sig av bankkrediter. I USA var 

siffran 60 % (Antão & Lacerda, 2011; Karas, 2010). Bankernas in- och utlåning är bankernas 

sätt att finansiera sig, det är därför ytterst viktigt att det fungerar (Norden & Weber, 2010). I 

samband med den senaste finansiella krisen uppstod stora kreditförluster. En förklaring till 

detta är en tillväxt i bolån följt av låga räntor, en utvecklande bostadsmarknad, samt lösa 

krediter utan säkerhet. Att vinna marknadsandelar, expandera till nya geografiska områden 

och ta vara på nya lånemöjligheter är några av de anledningarna till varför banker vill fortsätta 

öka utlåningen trots de tidigare kreditförlusterna (Foos, Norden & Weber, 2010). Att banker 

har fri konkurrens och möjlighet att expandera har även en inverkan på den reala ekonomin 

eftersom deras tillgänglighet gällande krediter hjälper företag att växa. Vilket i sin tur även 

ökar tillväxten i hela ekonomin (Peretto & Cetorellis, 2012; Insfrán & Aníbal, 2008). 

 

Kapitalkravet under Basel-regleringarna har hos vissa banker medfört minskad aktivitet 

gällande utlåning (Antão & Lacerda, 2011). Om det finansiella systemet inte förser medel till 

låntagare påverkas tillväxttakten i ekonomin. Att bankerna håller på kapitalet kan därför leda 

till konkurser för bolagen, därmed även kreditförluster för bankerna själva. I motsats till detta 

finns det dock forskning som visar på att kapitalkraven har triggat vissa banker att bli mindre 

försiktiga i sitt risktagande. Detta för att kapitalkraven antas säkra upp (Riding & Haines, 

2001). 

  

Kapitalkraven och kreditrestriktionerna har överlag visat sig ha allra störst påverkan på små 

och medelstora företag då alternativa finansieringsmöjligheter för dessa är begränsade 

(Insfrán & Aníbal, 2008). Samtidigt är den externa finansieringen ytterst viktigt för att 

småbolagen ska kunna överleva, samt för att de ska kunna expandera och växa som bolag 

(Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; Tsuruta, 2008). Det finns också bevis på att ökade 

företagslån har resulterat i ökade arbetsmöjligheter (Riding & Haines, 2001). Tillväxten i små 

och medelstora företag stöds även ofta av ett lands regering då de har betydande fördelar att 

främja arbetsmarknaden. Trots detta innehar kreditmarknaden svagheter som hindrar denna 

tillväxt (Riding & Haines, 2001; St-Pierre & Bahri, 2011). 

  

Från bankens perspektiv är det ofta mer riskabelt att låna till småbolag än till större bolag på 

grund av småbolagens oklarheter. Det är relativt svårt att finna lättillgänglig information eller 

en befintlig historik de kan använda sig av vid kreditbedömningen. Vid utlåning till småbolag 

går banken därför ofta efter hur relationen till bolagets styrelse ser ut, hur bolagets förtjänster 

till banken ser ut, vilka befintliga pantsäkerheter som finns samt hur kapaciteten för 

återbetalning ser ut (Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013). Detta innebär att småbolagen 
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ofta möts av svårigheter att erhålla krediter eftersom de många gånger inte har tillräckligt med 

kapital för att kunna ge pantsäkerheter eller något relevant finansiellt underlag som banken 

kan använda sig av (St-Pierre & Bahri, 2011; Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013). 

  

Karas (2010) argumenterar för att det europeiska parlamentet måste mer aktivt konstruera, 

förhandla och implementera olika strategier för att lyfta upp EU efter den senaste finansiella 

krisen, speciellt gällande Basel Committee. Karas (2010) menar även att EU har ett globalt 

ansvar i detta avseende. Just nu arbetar de för att implementera regleringar för agenturer som 

arbetar med kreditrisker, de ökar kapitalkraven samt konstruerar nya krav för den finansiella 

tillsynen. Den finansiella tillsynen är ytterst viktig för att förebygga framtida eventuella 

finansiella kriser. En underreglerad och allt för innovativ finansiell sektor kan innebära stor 

fara för världens ekonomiska system. 

  

Karas (2010) har inget tvivel om att små och medelstora bolag spelar en viktig roll i den 

europeiska ekonomin. Han anser därför att det bör göras mer europeiska uppoffringar för att 

stötta dessa bolag. De spelar en viktig roll för stabiliteten, innovationen, välfärden samt den 

ekonomiska tillväxten (Karas, 2010). Karas (2010) tror att man, tillsammans med strategin att 

ta sig ur det som sitter kvar från den senaste finansiella krisen, bör satsa på strategier som 

gynnar småföretagandet. Småföretagandet har visat sig gynna ekonomins utveckling, etablerar 

konkurrens, skapar marknadsdiversifiering, skapar arbetsmöjligheter, bidrar till en god 

välfärd, samt representerar innovation på marknaden (Francis, Hasan & Wang, 2008; St-

Pierre & Bahri, 2011; Du, Lu & Tao, 2012; Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; Barth, 

Lin & Yost, 2011). Småbolagen är därmed nyckelkällan till den ekonomiska tillväxten 

(Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013). 

  
1.3   Syfte forskningsfråga och uppsatsbidrag 

Syftet med denna studie är att identifiera och belysa de problem som finns vid 

kreditgivningen gentemot småbolag, därefter även besvara forskningsfrågan:  

 

– Vilka faktorer är avgörande vid kreditgivning gentemot småbolag? 

 

Studiens problematisering förklarar svårigheterna för småbolagen att erhålla bankkrediter. Det 

önskade uppsatsbidraget är därför att öka kunskapen kring varför problemet ser ut som det 

gör. Att identifiera och belysa de problem som finns och vilka faktorer som är avgörande vid 

kreditgivningen avser att generera kunskap. Denna kunskap avser i sin tur att hjälpa både 

småbolag och storbanker att förstå sig på de brister och problem som finns vid en 

kreditgivning. Kunskapen kan därefter hjälpa och motivera båda parterna till att arbeta för att 

motverka dessa brister och problem. Att identifiera de avgörande faktorerna vid 

kreditgivningen kan på ett detaljrikt plan visa vart grundproblemet vid kreditgivningen ligger.  

 

1.4   Fokus och avgränsning  
I studien förklaras det att kapitalkrav och kreditrestriktioner som införts av Basel Committee 

påverkar bankernas utlåning, vilket i sin tur har gjort att kreditmarknaden innehar svagheter 

som drabbar småbolagen extra hårt (Riding & Haines, 2001; St-Pierre & Bahri, 2011; Insfrán 

& Aníbal, 2008). Då uppsatsen kommer behandla detta problem så kommer denna studie 

därmed bli avgränsad till att endast beröra de områden där kapitalkraven och 

kreditrestriktionerna från Basel Committee har implementerats. Vilket främst handlar om 

områden inom EU (Antão & Lacerda, 2011).  

 

Då den tidigare forskningen visade att förtroende är en faktor som har en stor inverkan under 
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kreditgivningen kommer studien även ha ett stort fokus på detta fenomen. Fenomenet kommer 

främst att betraktas utifrån Niklas Luhmanns (2005) klassiska teori, men även utifrån Berg, 

Dickhaut och McCabes (1995) teori. Studien kommer därmed avgränsas från att betrakta 

fenomenet utifrån alla andra befintliga teorier.  

 

1.5   Ordlista 

Advanced approach - En metod för att kalkylera risken i IRB-approach så att ett lån kan 

kategoriseras in i någon av bankens riskkategorier. I advanced approach använder bankerna 

sina egna beräkningar för både PD, LGD och ålder/mognaden (vilka är faktorer som påverkar 

vilken riskkategori lånet hamnar i). Advanced approach är ett alternativ till foundation 

approach. 

 

Almi – Riskkapitalbolag som många av Sveriges storbanker samarbetar med. 

 

Asset based lending - Utlåningsteknik där banken gör en bedömning av kunden baserat på 

kvaliteten på de tillgångar som finns i bolaget. 

 

Basel Accord - Basel Committees överenskommelser. Allt eftersom diverse uppdateringar av 

överenskommelserna har gjorts har de refererats till Basel I, Basel II och Basel III.  De första 

överenskommelserna refereras till Basel I, efter att uppdateringar gjorts så har de övergått till 

att refereras till Basel II och slutligen Basel III. 

 

Basel Committee - Kommité som arbetar för att harmonisera de finansiella verksamheterna, 

främst inom EU. 

 

Credit scoring lendning - Utlåningsteknik som ofta används som ett komplement till Financial 

statement lending. Här använder banken ett standardiserat sätt att granska bolagets finansiella 

årsredovisning. 

  

EDF (expected default frequency) - Avsättningar för förväntade framtida förluster. 

 

Financial statement lendning - Utlåningsteknik där banken gör en bedömning av kunden 

utifrån informationen från bolagets årsredovisningar. 

 

Foundation approach - En metod för att kalkylera risken i IRB-approach så att ett lån kan 

kategoriseras in i någon av bankens riskkategorier. I foundation approach får bankerna 

använda deras egna beräkningar för PD och förlita sig på tillsynsmyndigheters beräkningar 

för de andra variablerna. Detta är ett alternativ till advanced approach. 

 

Hård information - Statisk information i form av data, siffror eller liknande i 

årsredovisningar. 

 

Internbanker - Då banker hamnar i obalans eller har finansieringsluckor fungerar Internbanker 

som en resurs i form av en buffert. De banker som har ett underskott i sin finansiering 

tenderar att bli låntagare hos internbanken, medan de banker som har ett överskott i 

finansieringen tenderar att bli långivare hos internbanken. 

 

Investment game - Ett klassiskt sätt att studera förtroende och villigheten att uppnå ömsesidig 

vinst framför självintresse. Investment game i denna studie kommer att presenteras utifrån en 

studie gjord av Berg, Dickhaut och McCabe (1995). 
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IRB (Internal Rating-based) approach - En metod bankerna kan använda sig av för att 

kategorisera lån i olika riskklasser. I IRB approach baseras kategoriseringen på bankens 

interna kreditrisksystem. Baskategorierna kallas för corporate, sovereign banks samt retail och 

har olika underliggande riskkaraktärer. Inom IRB approach finns det två metoder att använda 

sig av för att kalkylera lånets risk: advanced approach och foundation approach. IRB 

approach är ett alternativ till Standardized approach. 

 

IRC - Ytterligare tillägg i beräkningen av kapitalkravet under Basel III för att täcka upp olika 

risker. 

 

LGD (loss given default) - Storleken på en garanterad förlust. 

 

Mjuk information - Dynamisk information såsom karaktär, ledning eller personlighet. 

 

Nyföretagarcentrum – Ett centrum där man kan få gratis rådgivning och tips gällande att driva 

eget företag. 

 

PD (probability of default) - Sannolikhet för en framtida förlust. 

 

Relationship lending - Utlåningsteknik som baseras på mjuk information, informationen 

genereras via en god relation. 

 

Riksbanken - Sveriges centralbank. 

 

Riksgälden - Statens finansförvaltning. Dess huvuduppgift är att vara statens internbank, 

därmed förvalta statsskuld och ge statliga garantier och lån. 

 

Standardized approach - En metod att använda sig av för att kategorisera lån i olika 

riskklasser. Standardized approach baserar kategoriseringen på på externa riskantaganden från 

ratinginstitut. Detta är ett alternativ till IRB approach. 

 

Stressed VaR - Likt VaR fast med hänsyn till hela det senaste året data (till skillnad från VaR 

som vanligtvis endast tar hänsyn till de senaste tio dagarna). 

 

Transaction lending - Samlingsbegrepp för utlåningsteknikerna financial statement-, asset 

based- och credit scoring lending. Risken utvärderas baserat på tillgänglig fakta och publik 

information, vilket skiljer sig från relationship lending. 

 

Upplysningscentralen - Svenskt kreditupplysningsföretag. 

 

VaR (Value at Risk) - Ett mått som mestadels används av investerare för att mäta 

marknadsrisken i sin portfölj eller hos en specifik tillgång. 

 

1.6   Disposition 
I kapitel 1 har det presenterats vad som skrivs om ämnet i dagens media, den problematisering 

som finns har även beskrivits. Syfte, frågeställning, fokuseringar och de avgränsningar som 

gjorts har förklarats under avsnitt 1.3 och 1.4. Kapitlet avslutas med avsnitt 1.5 som är en 

ordlista som syftar till att underlätta för läsaren i de kommande kapitlen. Kapitel 2 är 

uppsatsens metoddel. I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och forskningsmetod 
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beskrivas, diverse metodreflektioner kommer även tas upp.  

Kapitel 3 är studiens teoretiska del och kommer beskriva tidigare forskning och teori som 

berör studiens valda ämne. Vidare utgör kapitel 4 studiens empiriska del, i detta kapitel 

kommer den information som framtagits under studiens intervjuer presenteras i en löpande 

text. Kapitel 5 innefattar studiens analys där teori och empiri ställs emot varandra för att visa 

på diverse likheter och skillnader. I kapitel 6 kommer studiens resultat redogöras och studiens 

forskningsfråga kommer att besvaras. I kapitel 7 kommer det att presenteras förslag till den 

framtida forskningen. 
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2.  Metod 

I detta kapitel kommer det att förklaras hur arbetet med studien pågått från början till slut. 

De problem som dykt upp och hur de blivit lösta kommer även att beskrivas. I samband med 

olika funderingar, tankar och problem kommer det även presenteras vilka motiv som ligger 

till grund för de val som gjorts. Slutligen tas alternativa forskningsmetoder upp och den valda 

metoden kommer att reflekteras över. 

 

2.1   Tillvägagångssätt 
2.1.1      Val av ämne, syfte och forskningsfråga 
Allra först valdes ett ämne att skriva om. Ett vanligt sätt att välja ämne är att välja utifrån sitt 

eget intresse (Bryman & Bell, 2011). Av rent intresse valdes därför finans gällande ett 

företags expandering och finansiering av nya affärsidéer. Ett vanligt sätt att begränsa sin 

studie är att studera tidigare forskning för att se vad som redan har skrivits (Bryman & Bell, 

2011). Då det i en studie även behövs ett äkta problem att undersöka (Rienecker, 2008), 

studerades den tidigare forskningen för att se vad som skrivits och för att finna eventuella 

problem att behandla. Ett problem definieras i detta avseende som något som fältet inte ännu 

är klart med, alternativt motstridiga iakttagelser eller motsättningar som bör diskuteras 

(Rienecker, 2008). 

 

Den tidigare forskningen visade på att småbolag är en betydande faktor till både ekonomisk 

tillväxt och ökade arbetstillfällen (Francis, Hasan & Wang, 2008; St-Pierre & Bahri, 2011; 

Du, Lu & Tao, 2012; Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; Barth, Lin & Yost, 2011). 

Eftersom ett uppmärksammat samhällsproblem i dagens media är att en stor omfattning av 

människor går arbetslösa ansågs det intressant att avgränsa studien till att fokusera på 

småbolag. Valet av ämne grundade sig likväl i det egna intresset om att i framtiden kanske 

driva ett eget bolag, vilket i sin tur väckte ett flertal frågor gällande hur ett bolag kan växa och 

finansieras. Då det i den tidigare forskningen visade sig att 90 % av bolagen i Europa aktivt 

använder sig av bankkrediter (Antão & Lacerda, 2011; Karas, 2010) antogs banker vara 

relevanta i studien.  

 

Efter att ha valt ämne och aspekter att studera detta ämne utifrån var nästa steg att avgränsa 

studien ytterligare för att få ett mer specifikt forskningsområde (Bryman & Bell, 2011). 

Därför granskades ytterligare artiklar gällande det valda ämnet för att hitta ett forskningsbart 

dilemma. Eftersom problematiseringen används för att visa studiens fokus och ska handla om 

det man söker svar på (Rienecker, 2008) presenteras det identifierade dilemmat under 

avsnittet Problematisering. Då syfte och forskningsfråga bör formuleras så kort, avgränsat och 

konkret som möjligt och för att problematiseringen ska spegla hur brett eller smalt 

empiriunderlaget är (Rienecker, 2008) var ytterligare avgränsningar nödvändiga. Eftersom 

studien görs i Sverige (och därmed begränsar empiriunderlaget) begränsades även studiens 

fokus till detta. Då Sverige har fyra storbanker vars tillgänglighet ansågs underlätta 

arbetsprocessen avgränsades studien även till att endast behandla dessa fyra storbanker. 

Problematiseringens dilemma väckte intresset av att studera djupare kring småbolagens 

svårigheter att erhålla lån. Studiens syfte blev därmed att identifiera och belysa de problem 

som finns vid kreditgivning gentemot småbolag och därefter med hjälp av tidigare forskning, 

teorier och insamlad empiri kunna besvara forskningsfrågan: Vilka faktorer är avgörande vid 

kreditgivning gentemot småbolag? 

 

Eftersom problematiseringen förklarar studiens behandlade dilemma blev den en relevant 

utgångspunkt då detta ger läsaren en inblick i hur allt hänger ihop. Valet av att inkludera alla 

Basel-regleringarna gjordes för att ge ett historiskt perspektiv då detta kan förklara varför 
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regleringarna ser ut som de gör idag. Eftersom problematiseringen beskriver ett befintligt 

problem i dagens samhälle etablerar detta även studiens relevans. Innan problematiseringen 

inkluderades även det korta avsnittet Inledning för att etablera studiens relevans ytterligare 

med hjälp av informella källor. Dessa informella källor användes för att sätta studien i sitt 

sammanhang och visa hur ämnet behandlas i dagens media. Detta syftar även till att få de 

mindre insatta läsarna att förstå studiens relevans.  

 

2.1.2      Val av artiklar gällande tidigare forskning och teori 
Med ett givet problem, syfte och forskningsfråga samt en etablering av studiens relevans 

gjordes ytterligare litteratur- och informationssökningar. Då elektronisk litteratur- och 

informationssökning är effektiv, samt för att mycket kunskap enbart finns i artikelform på 

nätet (Rienecker, 2008) användes Högskolan i Borås:s sökmotor Summon. Detta var även det 

mest tillgängliga och det tidsmässigt effektivaste alternativet. Med ett givet problem bör en 

andra litteratur- och informationssökning gå ut på att hitta litteratur och material som förklarar 

det valda problemet (Rienecker, 2008). Då sökord bör vara ämnesord, samt inte vara breda 

eller formulerade med dagliga termer (Rienecker, 2008) användes orden: granted loans, 

requirements, risk, business, credit analysis, funding, lending, banks, loan, credit risk, bank 

loan. SME loans, Basel I, Basel II, Basel III, SME och trust. Valet av sökord valdes även ut 

utifrån artiklarnas nyckelord, vilket är ett bra sätt att hitta liknande litteratur inom ett givet 

ämne (Rienecker, 2008). Eftersom den mesta litteraturen och informationen finns på engelska 

(Rienecker, 2008) togs beslutet att formulera samtliga sökord på engelska. Sökningen 

avgränsades även till artiklar från vetenskapliga publikationer samt artiklar som vetenskapligt 

blivit granskade. Detta så att källorna i studien får ett vetenskapligt ursprung.   

 

Till en början granskades samtliga artiklars abstrakt för att därefter kunna gå in på dem mer 

på djupet. Ett dokument skapades för att sammanfatta samtliga artiklarnas huvudsakliga 

ämne, samt för att få en överblick på den insamlade informationen och skapa en given 

struktur. Därefter genomfördes ett djupgående arbete med artiklarna. Varje artikel lästes 

noggrant från början till slut så att relevant information kunde plockas ut och bidra till 

studien. Vid detta djupgående arbete föll några av artiklarna bort då de inte var relevanta eller 

hade något att tillföra. Dock krävdes det inte någon ytterligare sökning av artiklar eftersom 

kriterierna för antal artiklar i uppsatsen redan var uppnådd. Dessutom hade teoretisk mättnad 

uppstått, vilket också är en indikation på att det inte finns mer att tillföra inom det givna 

ämnet (Glaser & Strauss, 1967). 

 

Sammanställningarna av den relevanta informationen från artiklarna fördes in i ett dokument 

som sedan lades in i under avsnittet Tidigare forskning. Avsnittet delades in i rubriker baserat 

på det ämne eller område som berördes. Efter att rubrikerna var satta reviderades och 

omstrukturerades texten. Många artiklar sattes i motsats till varandra och många artiklar 

visade på samma resultat/uppfattningar/tolkningar. Bearbetning av texten fick göras flera 

gånger för att få en löpande text med en röd tråd och konkret struktur. För att texten lättare 

skulle kunna förstås inkluderades avsnitt 1.5 Ordlista för att förklara diverse ord och begrepp. 

 

Tidigare forskning behandlade fenomenet Förtroende som en viktig aspekt i bankernas 

utlåningsprocess (Moro & Fink, 2013; Ferrin, Bligh & Kohles, 2007; St-Pierre & Bahris, 

2011). Abduktion, en slags växelverkan mellan teori och empiri (Glaser & Strauss, 1967), 

blev därmed aktuellt för studien. Ytterligare en sökning av artiklar gjordes som kunde 

inkluderas i studien för att förklara fenomenet djupare. Eftersom teorier kan fungera som 

bakgrund/värdegrund samt användas som objekt för den empiriska undersökningen 

(Rienecker, 2008) ansågs det att ett avsnitt med teorier gällande det valda fenomenet bör vara 
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en väsentlig del i studien. Svårigheten med fenomen och diverse teorier är att det kan finnas 

oerhört många sätt att studera eller behandla detta. Detta i sin tur kan resultera i att om det 

inkluderas allt för många teorier i en uppsats kan det sluta med att dessa enbart refereras utan 

att vara till användning till något (Rienecker, 2008). Avsnittet Teori kommer därför att kort 

inledas med att förklara det valda fenomenet och sätta det i sitt sammanhang med hjälp av 

tidigare forskning. Därefter kommer väletablerad och klassisk teori att presenteras som 

därefter ska användas som värdegrund till den empiriska undersökningen. 

 

För att hitta väletablerad och klassisk teori letades det till en början efter en ursprungskälla. 

Genom att återigen använda Summon och söka efter artiklar som behandlade det valda 

fenomenet förekom namnet Niklas Luhmann mycket frekvent. Niklas Luhmann visade sig 

vara en välkänd sociolog vars teori gällande förtroende hade sina givna ståndpunkter 

(Luhmann, 2005). Valet av att välja hans teori att studera det valda fenomenet utifrån 

upplevdes därför som ett självklart val. Även Berg, Dickhaut och McCabe (1995) studie 

visade på att vara väletablerad och uppmärksammad utifrån den tidigare forskningen. 

 

2.1.3      Val av forskningsdesign och datainsamlingsmetod 
Efter att ha skrivit klart allt om den tidigare forskningen och teorin, samt fått studiens syfte, 

forskningsfråga och avgränsning klart var nästa steg att välja forskningsdesign (Bryman & 

Bell, 2011). Då studiens syfte inte går ut på att mäta något i siffror utan att undersöka ett 

fenomen i en given social konstruktion ansågs kvalitativ forskning att föredra framför 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Därmed innefattar forskningen intervjuer och 

inte den alternativa processen med enkäter då det i denna studie söks efter ett så djupt resultat 

som möjligt framför ett brett (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då det vid intervjuer utges 

direkta svar och möjliggör följdfrågor var valet av att genomföra intervjuer självklart. 

Tillgängligheten att kunna tolka och reflektera hur respondenterna beter sig under intervjun 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) antogs också kunna bidra till studien. Dels för att fånga 

situationen men även för att observera om det finns någon tveksamhet i svaren. Intervjuerna 

görs likväl för att studera hur den tidigare forskningen stämmer överens med hur situationen 

ser ut hos storbankerna i Sverige vid utlåning till småbolag. Samt för att studera hur 

fenomenet förtroende visar sig utifrån Niklas Luhmanns (2005) och Berg, Dickhaut och 

McCabes (1995) teorier. Detta innebär att det är respondenterna i intervjuerna som bidrar med 

ny information, vilket också indikerar att forskningen är lämpad att vara kvalitativ (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

Huvudsakligen finns två typer av intervjuer, dels ostrukturerade intervjuer samt semi-

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Då ämnet var givet och det fanns specifika 

områden som ville undersökas ansågs semi-strukturerade intervjuer vara mer aktuella. Detta 

eftersom intervjun kunde styras till det specifika området samtidigt som flexibilitet och fria 

svar för respondenten möjliggjordes (Bryman & Bell, 2011).  

 

Eftersom tillgång till företag och att hitta lämpliga personer eller annan typ av access oftast är 

det svåraste steget i uppsatsskrivandet (Bryman & Bell, 2011) förbereddes detta redan under 

arbetet med litteratursökningen. Innan det beslutades att inkludera samtliga storbanker var 

tanken att göra en mer djupgående studie på endast en av storbankerna. Från start fanns det 

därför mycket god kontakt med denna bank. Vid ett första handledningsmöte kom ett råd från 

handledaren att det skulle kunna bli ännu mer intressant att studera det valda ämnet på 

samtliga storbanker. Detta skulle kunna ses som ett hinder då accessen kan vara svår, dock 

innebar det ett mer spännande arbete och studiens uppsatsbidrag skulle bli mer relevant. 

Därför var valet av att inkludera samtliga storbanker självklart. Det beslöts även att studien 
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skulle innefatta två intervjuer på varje bank, då det är enligt grundad teori räcker med enskilda 

fall snarare än mängder av fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). Dock blev dessvärre åtta 

intervjuer begränsat till sju då en av respondenterna på en av bankerna insisterade att ha 

intervjun tillsammans med den andra respondenten. Anledningen till att det inte söktes efter 

fler intervjupersoner var för att dessa sju intervjuer ansågs bidra med tillräcklig information 

till studien ändå. Eftersom informationen från intervjuerna ansågs vara teoretisk mättad 

indikerar det att fler intervjuer inte skulle ha något ytterligare att bidra med till studien (Glaser 

& Strauss, 1967). Antalet intervjuer i olika studier kan variera och är mycket individuellt. Hur 

många intervjuer som behövs beror på vilken typ av studie som görs. Viktigast är att det lever 

upp till de förväntningar som finns på uppsatsen och att det erhålls tillräckligt med underlag 

till analys och slutsats så att studien blir komplett (Bryman & Bell, 2011). Studien kom därför 

slutligen att innefatta totalt sju intervjuer med både kvinnliga som manliga respondenter. 

 

Sveriges storbanker är Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB. För att värna om 

identiteter och skydda integriteten kommer dessa banker att utan inbördes ordning refereras 

som bank A, B, C och D. På respektive bank söktes det efter kontaktpersoner i form av 

företagsrådgivare åt småbolag. Detta för att företagsrådgivarna är insatta i utlåningsprocessen, 

de är med och fattar besluten gällande utlåningen samt för att de troligtvis är insatta i 

småbolagens verksamheter då detta ingår i deras ansvarsområden. Som nämndes tidigare 

fanns det god kontakt med bank A redan från start. Accessen ansågs vara relativt enkel då en 

av uppsatsskrivarna arbetar på denna bank och kunde ta hjälp av kollegor för att finna aktuella 

kontaktpersoner som arbetar inom det valda ämnesområdet. Efter att ha fått god kontakt med 

en chef kunde hen snabbt och smidigt boka in intervjuer med två företagsrådgivare.  

 

Kontakt med bank B, C och D söktes genom att besöka deras kontor. Genom att fysiskt 

besöka deras arbetsplats ansågs det ge ett seriöst intryck. Dessutom ansågs det vara lättare att 

få kontakt och kunna förklara avsikterna via ett kontorsbesök. Risken för att bli nekad eller 

ignorerad ansågs vara mycket större via telefon eller e-post. Kontakten med bank B var 

relativt smidigt. Vid ett första besök på kontoret tilldelades en kontaktperson med en gång. 

Kontaktpersonen var en företagsrådgivare som var aktuell för intervju. Hen kontaktade i sin 

tur ytterligare en företagsrådgivare som ställde upp på att bli intervjuad.  

 

Kontakten till bank C var aningen mer problematisk. Vid ett första besök på kontoret erhölls 

en mejladress samt telefonnumret till en chef som fick fatta beslutet gällande intervjuer. Efter 

att ha både ringt och mejlat utan att ha fått någon kontakt söktes det istället vidare efter 

kontaktpersoner på ett annat kontor. Denna kontakt skedde istället via telefon. Till en början 

hänvisades det till en chef som fick fatta beslutet. Efter att ha fått kontakt med chefen erhölls 

kontaktuppgifter till en företagsrådgivare som ställde upp på intervju. Företagsrådgivaren 

kontaktade i sin tur ytterligare en aktuell kollega som också ställde upp på intervju.  

 

Slutligen söktes även kontakt till bank D. Till en början besöktes ett av deras kontor, men 

eftersom det var mycket folk och långa köer avvaktades det lite. Istället togs det kontakt med 

ett kontor via telefon, kontaktuppgifter till en företagsrådgivare erhölls relativt snabbt. 

Dessvärre nekade hen till att medverka då hen hade negativa erfarenheter av tidigare 

intervjuer. De negativa erfarenheterna grundade sig i att hen ansåg att svaren i intervjun hade 

misstolkats. Hen föreslog istället att kontakta något annat kontor för att se om det fanns någon 

annan som kunde tänka sig att ställa upp. Via en studiekamrat erhölls istället en mejladress till 

en annan företagsrådgivare som arbetade på bank D. Efter att ha skickat mejl och inte fått 

något svar kontaktades personen istället via telefon. Efter ett första telefonsamtal ställde 

personen i fråga upp på att medverka i en intervju. Dock ville hen ha intervjun tillsammans 
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med en kollega, vilket ansågs vara helt okej. Då sökandet efter en kontaktperson på bank D 

var förhållandevis svår och där det dessutom fanns negativa upplevelser från tidigare 

intervjuer ansågs det bättre att ha en intervju med två personer tillsammans än ingen intervju 

alls. Då intevjun väl ägde rum fick en av respondenterna förhinder, vilket resulterade i att det 

endast blev en respondent från bank D som medverkade i studien. 

 

Efter att samtliga intervjuer var inbokade funderades det ytterligare kring hur upplägget på 

dessa skulle vara. Kroppsspråket och det intryck som ges har en stor inverkan på hur 

intervjuerna kommer att bli (Bryman & Bell, 2011), till de kommande intervjuerna funderades 

det därför kring vilken klädsel som var mest lämplig. Beslutet som togs var att vara klädd så 

neutral som möjligt för att ge ett gott intryck. Klädseln kom att vara stilig och välvårdad utan 

utstickande färger eller detaljer. Detta för att lägga fokus på det som sägs under intervjun och 

inte dra någon uppmärksamhet till materiella ting. Valet av denna typ av klädsel ansågs även 

bidra till att bli uppfattade som seriösa.  

 

Inför intervjuerna förbereddes även intervjufrågor anpassat till en semi-strukturerad intervju. 

Utformningen av intervjufrågorna utgår från tidigare forskning, studiens teori, studiens syfte 

och studiens forskningsfråga. Frågorna i formuläret blev indelade i tre rubriker: inledning, 

småbolag och banken. För att förbereda intervjufrågorna till en semi-strukturerad intervju är 

ett bra sätt att göra upp en lista över de områden som intervjun önskar att beröra. Därefter 

formulera frågor så att svaret på frågan inom de specifika områdena ska kunna bidra till att i 

slutändan kunna besvara studiens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2011). De uppsatta 

rubrikerna är därför områden som frågorna syftar att beröra. Valet av antalet frågor är 

konstruerade så att respondenternas svar ska bli tillräckliga för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga samt för att uppnå studiens syfte. Samtidigt ges respondenten ingen möjlighet 

att svara direkt på forskningsfrågan utan frågorna har formulerats så att respondentens svar 

ska kunna tolkas i förhållande till tidigare forskning och teori. För att få tillgång till kvalitativ 

information från respondenterna krävs det frågor som ger respondenten utrymme att svara fritt 

(Bryman & Bell, 2011). Därför formulerades frågorna så att respondenterna kunde besvara 

dem med stor flexibilitet. I semi-intervjuer så används frågorna för att leda in respondenten i 

olika ämnen, samtidigt som det lämnas flexibilitet åt frågornas ordningsföljd (Bryman & Bell, 

2011). Frågorna är därför formulerade så att de styr in på ett visst ämne, samtidigt som 

ordningsföljden på frågorna inte har någon specifik betydelse under själva intervjun. Är det 

fler än två personer ute på fältet är semi-strukturerade intervjuer att föredra då detta 

uppmuntrar mer fria och öppna dialoger (Bryman & Bell, 2011), vid utformningen av 

frågorna har därför detta tagits hänsyn till då det under studiens gång alltid kommer att vara 

minst tre personer på fältet under samtliga intervjuer. Ju mer fri intervjun lyckas bli desto mer 

likt en observation av fältet blir det (Bryman & Bell, 2011). Det är även av stor vikt att 

språket i frågorna är relevant och förståeligt, frågorna bör heller inte vara ledande (Bryman & 

Bell, 2011). Samtliga frågor har därför formulerats med hänsyn till detta. Ett bra sätt att starta 

intervjun på är att fråga om vilken position respondenten har i organisationen samt hur länge 

personen i fråga har arbetat i sin position. Detta för att sätta intervjun och dess frågor i sitt 

sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna inleds därför med dessa typer av frågor. 

Intervjufrågorna bifogas med som bilaga i uppsatsen för att läsaren ska få en så bra 

uppfattning om vad det var för typ av frågor som ställdes.  

 

För att intervjun ska bli framgångsrik bör de som intervjuar vara insatta och ha kunskap om 

ämnet, samt vara helt säkra vad som vill tas reda på (Bryman & Bell, 2011). Samtidigt ska 

fakta om området inte läsas för mycket då intervjuerna bör tolkas med fräscha ögon (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Detta togs därför hänsyn till innan intervjuerna genomfördes. Platsen 
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respondenterna intervjuas på bör vara noga utvalt för att passa in i sammanhanget (Bryman & 

Bell, 2011). Dessutom är det i en kvalitativ forskning viktigt att studera saker i sin naturliga 

omgivning och försöka förstå eller tolka fenomen utifrån den innebörd som människorna ger 

dem (Alvesson & Sköldberg, 2008). Respondenternas arbetsplatser ansågs därför vara mest 

aktuell att genomföra intervjuerna på. Varje intervju spelades även in. Detta för att det 

minskar chansen att glömma bort vad som sades, samt underlättar processen att översätta och 

tolka respondentens svar (Bryman & Bell, 2011). 

 

En av respondenterna från bank A önskade att få intervjufrågorna innan intervjun. Detta 

önskades inte att ges ut då det ansågs att detta kunde förstöra pålitligheten i respondentens 

framtida svar. Frågorna ställdes för att få insikt i hur respondenterna faktiskt arbetar med 

diverse saker. Ges respondenten tid att fundera kring frågorna kan svaren formuleras i 

enlighet med hur det borde arbetas med vissa saker framför hur det verkligen arbetas med det. 

Dock fanns det en viss förståelse kring respondentens önskan då denna ville ha 

intervjufrågorna för att känna en viss trygghet över att kunna svara på samtliga frågor. Det 

beslutades därför att skicka en lista på de områden som det skulle intervjuas kring. Detta för 

att respondenten ska känna sig bekväm i sin roll under intervjutillfället. Att respondenten 

känner sig bekväm inför intervjun ansågs vara viktigt för att öka samarbetsviljan. 

Samarbetsviljan ansågs i sin tur vara av större vikt än att hålla intervjufrågorna dolda.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med att tala om för respondenten att de är anonyma i studien 

både som individ och som bank. Intervjuerna ägde rum 12 mars, 13 mars, två intervjuer den 

14 mars, två intervjuer den 17 mars och slutligen ägde den sista intervjun rum den 19 mars. 

Samtliga respondenter visade engagemang och informationen från alla intervjuer ansågs vara 

mer än tillräckliga. Samtliga respondenter gick även med på att spela in intervjun. Trots detta 

är det viktigt att lyssna även under själva intervjun, dels för att få med alla ämnen som 

önskades tas upp men även för att komma ihåg uttryck och detaljer i respondentens svar 

(Bryman & Bell, 2011). Detta tog därför hänsyn till. Det är även viktigt för att få fram 

kvalitativ information genom att låta respondenten få svara helt och hållet på frågorna 

(Bryman & Bell, 2011), därför fick respondenten god tid på sig att svara på samtliga frågor 

innan nästkommande fråga ställdes. 

 

Valet av att ha mellanrum mellan intervjuerna grundar sig i att transkribering av intervjuer är 

ofta tidskrävande och för att det är bra att skriva ner allt med en gång då minnet är som 

färskast (Bryman & Bell, 2011). Transkriberingen genomfördes därför direkt efter samtliga 

intervjuer. Vid transkribering är det viktigt att vara kritiskt tänkande samt lägga märke till 

detaljer. Intervjun ska tolkas utan att det ska läggas några som helst värderingar i empiridelen 

(Bryman & Bell, 2011). Det är även viktigt att upprätthålla idealet om objektivitet och att 

intervjuerna granskas ord för ord (Alvesson & Sköldberg, 2008). Intervjuerna skrevs därför 

ner i ett dokument i Word i samband med att ljudinspelningen lyssnades på flera gånger om. 

Detta för att intervjun skulle tolkas så korrekt som möjligt. Efter att intervjun transkriberats 

skickades den tillbaka till respondenten som kunde kontrollera att allt tolkats rätt och 

dessutom godkänna det som tas med i uppsatsen. Detta för att informationen som skrivs med i 

uppsatsen ska kunna hämtas direkt från respondenterna (Alvesson & Sköldberg, 2008), vikten 

av att allt som sagts under intervjuerna tolkats i enlighet med respondentens avsikt är därför 

mycket stor. Samtliga respondenter godkände transkriberingen rakt av, med undantag för 

några små enstaka justeringar gällande meningsuppbyggnader. Mellan intervjuerna 

funderades det även kring om abduktion skulle vara aktuellt, alltså en slags växelverkan 

mellan teori och empiri så att intervjufrågorna blev omformulerade efter intervjuerna inför 

nästkommande intervju för att få fram en viss typ av information (Glaser & Strauss, 1967). 
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Men då samtliga intervjuer gav den information som efterfrågades ansågs detta inte aktuellt, 

samma ursprungsfrågor användes därför under samtliga intervjuer.  

 

Efter att samtliga respondenter godkänt transkriberingarna påbörjades den empiriska 

sammanställningen. Respondenternas svar var förhållandevis lika men innehöll enstaka 

skillnader under olika avseenden. Det ansågs därför mest relevant att tematisera empirin och 

skriva allt i en löpande text.  

 

2.1.4      Presentation av analys och slutsats 
När studiens empiriska del var färdigställd var nästa steg att konstruera analysen. Detta kan 

ofta bli förhållandevis svårt då det i detta stadie finns mycket fakta och information om ämnet 

(Bryman & Bell, 2011). Viktigt är därför att ta med det som är allra viktigast så att analysen i 

sin tur ska kunna hjälpa till att svara på forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte (Bryman 

& Bell, 2011). Vid skrivandet av analysen fanns därför forskningsfrågan hela tiden i 

bakhuvudet så att allt som togs med skulle kunna bidra på ett relevant sätt. Viktigt vid 

skrivandet av analysen är att vara opartisk men samtidigt inte bara göra en sammanställning. 

Analysen ska visa hur teori och empiri liknar eller skiljer sig (Bryman & Bell, 2011). 

Analysen byggdes därför upp så att teori och empirin alltid relaterades till varandra där det 

beskrivs hur empirin/teorin står i motsats eller är i enlighet med annan empiri/teori.  

 

Då analysen var färdigställd så började det arbetas med slutsatsen, vilken bygger på den 

uppställda analysen. I slutsatsen ska studiens identifierade problem behandlas. Problemet i sin 

tur ska handla om något som fältet inte är klart med, alternativt motstridiga iakttagelser eller 

motsättningar som bör diskuteras (Rienecker, 2008). Därför konstruerades slutsatsen så att 

denna belyser problemet utifrån studiens resultat. Viktigt är att slutsatsen inte blir en 

sammanfattning och att det som skrivs kopplas till frågan. Även att det visas och 

argumenteras för det resultat som fåtts fram (Bryman & Bell, 2011). Slutsatsen ska inte heller 

bli för djup utan den ska utifrån studiens resultat så konkret som möjligt försöka besvara 

forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2011). Detta beaktades därför under skrivandet, slutsatsen 

innefattar därför både argument och de upptäckter som genererats under skrivandets gång. 

 

I en uppsats är det väldigt viktigt med retorik och att fakta, siffror och allt som tas upp 

förklaras på ett välformulerat och förståeligt sätt (Bryman & Bell, 2011). Studien 

korrekturlästes därför ett flertal gånger och samtliga formuleringar och konstruktioner 

korrigerades om och om igen för att få en så bra text som möjligt. Vid seminarier med 

studiekamrater gavs konstruktiv kritik till studien, vilket beaktades och togs hänsyn till. Även 

utomstående bads läsa texten så att denna formulerades så att även de som är mindre insatta i 

ämnet kan förstå och läsa uppsatsen.  
 

2.2   Metodreflektion 

2.2.1      Alternativa metoder 
Då studiens syfte och forskningsfråga medför att ett fenomen undersöks i en given social 

konstruktion är kvalitativ forskning att föredra (Bryman & Bell, 2011). Efter en första 

insamling av information om ämnet visade det sig finnas faktorer som var mer betydande än 

andra, vilka blev aktuella att undersöka mer på djupet. Därför tillämpades abduktion, 

abduktion kan förklaras som en slags växelverkan mellan teori och empiri (Glaser & Strauss, 

1967). Eftersom studiens ämne var givet och det inför insamlingen av det empiriska 

materialet fanns klara områden önskades det att få mer information, där av blev semi-

strukturerade aktuella. Detta eftersom intervjun kunde styras till de specifika områdena samt 

för att respondenten gavs utrymme att svara relativt fritt på frågorna (Bryman & Bell, 2011). 
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Denna studie är alltså en kvalitativ studie med abduktion och semi-strukturerade intervjuer. 

 

Det finns dock andra alternativ att genomföra kvalitativa intervjuer på, Bryman och Bell 

(2011) nämner bland annat fallstudier och kvalitativa intervjuer med fokusgrupper. Då 

studiens syfte är att identifiera och belysa de problem som finns vid utlåning gentemot 

småbolag, samt söka efter de avgörande faktorerna vid kreditgivningen till småbolag var 

fallstudien att exkludera. Detta för att studien snarare behandlar flera förekommande fall än 

ett specifikt. Dessutom ansågs det intressant att studera problemet på Sveriges samtliga 

storbanker, då flera organisationer inkluderas är fallstudien inte optimal (Bryman & Bell, 

2011).   

 

Istället för den valda metoden i form av semi-strukturerade intervjuer hade ett alternativ varit 

att använda sig av fokusgrupper. Fokusgrupper hade kunnat generera djupare diskussioner 

och möjligtvis gett mer ingående information om vilka de avgörande faktorerna är. Det är 

även möjligt att diskussionerna i fokusgrupper hade belyst de problem som finns vid en 

kreditgivning på ett djupare plan. Dock ansågs det intressant att beakta hur 

kreditgivningsprocessen kunde skilja sig, dels mellan banker men även inom banker. I 

fokusgrupperna hade respondenterna kunnat påverkas av varandra och trots att arbetssätten 

vid kreditgivning hade skilt sig åt så finns det en risk att detta inte hade framgått.   I slutändan 

ansågs därför semi-strukturerade intervjuer mer aktuellt.  

 

2.2.2      Kvalitetskriterier 
Något som är oundvikligt i en studie är att det alltid finns några typer av brister. Bryman och 

Bell (2011) förklarar att studiens subjektivitet, replikerbarhet, generalisering samt transparens 

är något som bör beaktas vid en kvalitativ studie då dessa ofta kan uppfattas som bristande.  

 

Gällande subjektiviteten bör det beaktas att det valda fenomenet förtroende tolkas utifrån väl 

utvalda teorier. Då fenomenet är brett och det finns mycket forskning och många teorier om 

vad förtroende innebär kan studien i detta avseende ses som subjektiv. Hade samma studie 

gjorts med annan teori eller annan tidigare forskning hade fenomenet kanske inte blivit lika 

centralt vid kreditgivningen, eller så kanske fenomenet blivit ännu mer centralt. Även när 

tidigare forskning och teori skrivs och presenteras innan empirin finns en risk att det under 

intervjuerna får ett visst fokus, vilket innebär att den valda forskningen och den valda teorin 

styr väldigt mycket hur den subjektiva tolkningen görs. Detta gäller både skrivandet av analys 

och slutsats. Trots att respondenterna under intervjuerna tillåts att prata fritt så blir det alltid 

en oundviklig subjektiv tolkning av det som sägs, vilket inte går att undkomma. Hade studien 

gjorts med andra respondenter eller andra som skriver uppsatsen som subjektivt tolkar 

informationen kunde resultatet möjligen skiljt sig från denna studie.   

 

Gällande studiens replikerbarhet så är studiens konstruktion förhållandevis simpel och 

tillvägagångssättet beskrivs detaljrikt i avsnitt 2.1. Utifrån detta skulle studien kunna göras 

igen på liknande sätt. Däremot så skilde sig svaren ibland åt mellan respondenterna, även 

mellan respondenter från samma bank. Att det intervjuades två företagsrådgivare från samma 

bank kan därför ses som relativt lite. Hade en tredje person intervjuats kanske denna haft 

ytterligare ett svar som skilde sig, alternativt ett svar som stärkte den information någon av de 

andra respondenterna angivit. Detta i sin tur kan medföra att studiens resultat hade kunnat se 

annorlunda ut om det inkluderades fler respondenter, alternativt om det inkluderades andra 

respondenter. Däremot ansågs det att efter den sjunde och sista intervjun så hade teoretisk 

mättnad uppstått. Trots att respondenternas svar skilde sig åt på vissa ställen så återkom 

intervjuns innehåll till samma ståndpunkt där respondenternas svar resulterade i liknande 
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slutsatser. Så även fast svaren skilde sig åt på ett fåtal ställen och att en tredje respondent från 

samtliga banker hade kunnat generera något nytt till studien så ansågs intervjuerna tillräckliga 

för att besvara just denna studies forskningsfråga.  

 

Angående studiens generalisering bör det beaktas att generalisering till urvalets population vid 

en kvalitativ studie inte är optimalt (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) förklarar 

att vid en kvalitativ studie bör studiens resultat generaliseras emot teorier och inte empiri. 

Viktigt att ha med sig gällande denna studie är därmed att studiens resultat inte kan 

generaliseras till Sveriges storbanker, utan den testar den tidigare forskning och de teorier 

som förklaras i kapitel 3. 

 

Slutligen förklarar Bryman och Bell (2011) att transparensen i en kvalitativ studie ofta blir 

bristande. Enligt Rienecker (2008) bör det tas ställning till hur studiens empiriska material ska 

hanteras. Genom att klargöra vilka teorier som används till att granska materialet samt 

redogöra vad tidigare forskning skriver om ämnet önskas det att öka studiens transparens. 

Detta så att läsaren kan förstå ur vilket perspektiv studiens ämne behandlas utifrån. Genom att 

bifoga intervjufrågor och transkribering av studiens intervjuer önskas också att uppnå en viss 

transparens och tydlighet så att läsaren får en god insikt i hur det empiriska datamaterialet har 

tolkats.  
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3.  Forskningsöversikt och teori 
Detta kapitel är uppdelat i avsnitten Tidigare forskning och Teori. I avsnittet Tidigare 

forskning kommer det dels tas upp hur den tidigare forskningen beskriver att bolagets storlek 

påverkar informationsunderlag, räntor och lånevillkor. Men även vad bolagens relation till 

banken har för olika effekter. Det kommer även skrivas om de utmaningar bankerna står inför 

vid kreditgivning. Även hur kapitalkrav, lånetillväxt och konkurrens påverkar bankernas 

utbud på lån. I avsnittet Teori kommer fenomenet förtroende att behandlas. Det kommer kort 

att beskrivas vilken roll fenomenet har i samband med bankernas utlåning och därefter 

kommer klassiska teorier presenteras. Teorierna kommer sedan vara som en värdegrund för 

hur fenomenet förtroende kommer att beaktas i denna studie.  

 

3.1   Forskningsöversikt 
3.1.1      Småbolagens svårigheter med att få bankkrediter 
Den externa finansieringen är en viktig del för att småbolagen ska kunna överleva, samt 

kunna expandera och växa som bolag (Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; Tsuruta, 2008; 

Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). Det finns även bevis på att ökade företagslån har 

resulterat i ökade arbetsmöjligheter (Riding & Haines, 2001). Således finns det problem 

gällande småbolagens tillgång till kapital då informationsbrist mellan småbolag och bank är 

vanligt förekommande (Tsuruta, 2008; Baas & Schrooten, 2006). Information om småbolag är 

oftast få och kostsamma, vilket brukar leda till högre låneräntor och sämre lånevillkor med 

högre krav på återbetalning (Riding & Haines, 2001; Baas & Schrooten, 2006). Räntans 

storlek påverkas även av lånets syfte. Det har visat sig att småbolag som vill finansiera projekt 

som banken anser vara bra erhåller lägre ränta och de projekt som banken anser vara dåliga 

resulterar i högre ränta (Kirschenmann & Norden, 2012). För större bolag med mer 

lättillgänglig finansiell information blir kostnaderna för att finna information inte lika höga, 

vilket i sin tur möjliggör lägre räntesatser (St-Pierre & Bahri, 2011; Baas & Schrooten, 2006). 

Ett stort och etablerat företag har oftast tillgång till större lånebelopp, mindre krav på säkerhet 

samt får fler krediter beviljade då de kan uppvisa stabilt kapital och en god soliditet (St-Pierre 

& Bahri, 2011). 

 

Småbolag har visat sig vara mer känsliga för risk än vad stora bolag är, småbolagen antas 

därför utgöra större kreditrisk. Den högre risken brukar kompenseras med högre riskpremie, 

därmed en högre ränta på lånet. En förväntad men högre risk kan ses som en utvald strategi av 

bankerna för att maximera lönsamheten genom att möjliggöra avsättningar till framtida 

kreditförluster. I motsats till detta har det dock visat sig att när bolagen väl gör kreditförluster 

så tenderar dessa att bli högre för de större bolagen än för småbolagen. Detta för att de större 

bolagen ofta erhåller större belopp på lånet än vad de små bolagen gör. Med hänsyn till detta 

kan de större bolagen i vissa fall antas utgöra större kreditrisk än vad småbolagen gör 

(Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). 

  

Vid en internationell expandering kan bankerna ses som en viktig källa, inte bara till 

finansieringen utan även som hjälp till att bygga upp nätverk och förstå det utländska landets 

finansiella system. Dock är bolagen inte fullständigt beroende av bankerna då uppbyggande 

av nätverk och kunskap om det utländska landets finansiella system kan lösas på annat håll. 

Däremot har det visat sig att bolagen som knutit en nära relation till sin bank från start även 

blir mer beroende av banken i ett senare skeende. Relationen kan bli som ett affärsmässigt 

partnerskap, vilket kan leda till att bolagen blir beroende av sin bank på både nationell och 

internationell nivå (Lindstrand & Lindberghs, 1983). Det har dock visat sig att en mer 

långsiktig och god relation mellan bolag och bank kan mildra låneförhållanderna. Med detta 

menas att bolaget kan få tillgång till fler lån, lån till lägre ränta samt mindre krav på 
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säkerheter (St-Pierre & Bahris, 2011; Berger & Udells, 1995; Moro & Finks, 2013; Tsuruta, 

2008; Kirschenmann & Norden, 2012).  

 

Det har visat sig att småbolagen är starkare när det gäller att visa upp mjuk information som 

ledarförmåga och karaktär än vad de är att visa upp hård information i form av finansiella 

rapporter (Kirschenmann & Norden, 2012). Något som uppmärksammats är därför 

relationship lending. Detta innebär att bolaget och banken bygger upp en god relation som i 

sin tur underlättar informationsinsamlingen för banken. Att banken effektivt kan få 

information genom den goda relationen anses bespara både tid och kostnad (St-Pierre & 

Bahris, 2011; Berger & Udells, 1995; Baas & Schrooten, 2006). En allt för nära relation och 

ett beroende kan dock göra att banken får monopol över informationen. Om småbolaget skulle 

vilja byta bank, förflytta information eller etablera sig åt annat håll kan kostnaderna bli 

mycket höga (Moro & Fink, 2013). Det finns därmed olika uppfattningar om vad relationship 

lending verkligen har fått för effekter. Det finns bevis om att räntan, trots en närmare relation, 

inte har förändrats och fortfarande är lika hög då bankens monopol gör att bolaget får det 

svårt att söka krediter på annat håll. I motsats till detta finns det även bevis på att räntorna har 

kunnat sänkas då informationen är mindre kostsam och mer lättillgänglig (Baas & Schrooten, 

2006). 

 

För att få småbolagen att få lika effektiv tillgång till krediter som storbolagen finns det förslag 

på att de bör tillämpa internationella redovisningsstandarder. Idag är detta bara ett krav för de 

större bolagen. Om småbolagen skulle tillämpa detta så skulle de kunna uppvisa lättillgänglig 

information via sina årsredovisningar, vilket hade underlättat för bankerna vid 

kreditgivningen. Bankerna hade därmed kunnat bespara tid och kostnad, vilket i sin tur hade 

möjliggjort lägre räntesatser (Baas & Schrooten, 2006). 

  
3.1.2      Bankernas utmaningar vid kreditgivning  
Storbanker har visat sig specialisera sin utlåning till stora bolag och små banker har visat sig 

specialisera sig till småbolag. Skillnaden mellan små och stora bankers utlåningsteknik sägs 

vara att de stora bankerna använder sig mer av hård information som nyckeltal från 

årsredovisningar, belåningsvärden och kreditpoäng. Medan små banker använder sig mer av 

mjuk information som personlig kunskap, omständigheter kring företaget och dess 

ledning/ägare (Berger & Blacks, 2011; Francis, Hasan & Wang, 2008; Ely & Robinson, 

2009). Det finns dock bevis på att småbolag som har kapital för att ge pantsäkerheter har 

effektiv tillgång till krediter även hos de större bankerna. Parallellt finns det även bevis på att 

små banker har en stor fördel gällande förmågan att knyta relationer och via relationship 

lending kan ge effektiv utlåning även till stora bolag. Att stora banker riktar sig till stora bolag 

och små banker riktar sig till småbolag gäller alltså inte alltid (Berger & Blacks, 2011), men 

eftersom stora bolag har visat sig producera bättre hård information medan småbolag har visat 

sig vara bättre på att producera mjuk information så är det vanligt förekommande. Det finns 

även bevis på att stora banker generellt tar ut lägre ränta samt har mindre krav på säkerheter 

än vad de små bankerna gör (Ely & Robinson, 2009). Samt att banker med större 

marknadsandelar är mer effektiva gällande granskning av låntagare, vilket i sin tur ofta 

möjliggör större krediter som är mindre kostsamma (Barth, Lin & Yost, 2011).  

 

Bankerna står inför ett flertal olika risker. Både kreditrisk, marknadsrisk och operationell risk 

(Chornous & Ursulenko, 2013). Kreditrisken handlar om att låntagaren inte klarar av att 

betala tillbaka det lånade beloppet (Chornous & Ursulenko, 2013; Jin, Yu & Mi, 2011; 

Switzer & Wang, 2005). Bankernas inkomster består främst av skillnaden mellan in- och 

utlåningsräntor, det är därför viktigt att ha kontroll över kreditrisken och ha en väl fungerande 
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utlåningsprocess (Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005; Jim, Yu & Mi, 2011). En dålig kvalitét 

på krediterna och en hög andel dåliga lån har en direkt negativ påverkan på kreditrisken hos 

bankerna, vilket i sin tur skapar en komplexitet på hela den finansiella marknaden (Jim, Yu & 

Mi, 2011). För att beräkna kreditrisken i de specifika fallen studeras kundens beteende över 

tid, tidigare ansökningar om lån, demografisk information som exempelvis arbetsplats, lön, 

tidigare är krediter osv. Det finns även olika typer av interna rankingsmodeller och extern 

information från kreditbyråer. Dessa externa informationskällor anses vara mycket effektiva 

då banken snabbt kan se vilka kunder som kan få sina lån beviljade med en gång och vilka 

kunder som behöver utvärderas ytterligare (Chornous & Ursulenko, 2013). Det finns även 

bevis på att företagens bransch har en påverkan på kreditrisken, det finns därför argument för 

att detta bör beaktas vid bedömningen av kreditrisken (Jin, Yu & Mi, 2011).  Det har även 

visat sig att banker som är mer erfarna och har större styrelser ofta relateras till lägre 

kreditrisker. Ägarskap av institutionella investerare samt en mer autonom styrelse har också 

visat sig generera lägre kreditrisker (Switzer & Wang, 2005). 

 

Marknadsrisken är en specifik finansiell risk som handlar om de finansiella aktiviteterna som 

sker ute på marknaden, vilket kan påverka värdet på tillgångar och skulder. Det finns olika 

sätt att utvärdera detta, vanligast är VaR som är ett kvantifierat mått som används av 

investerare för att mäta risken i sin portfölj av tillgångar eller för en specifik tillgång 

(Chornous & Ursulenko, 2013). En banks marknadsrisk i sin portfölj påverkar utbudet av lån, 

desto högre risk i portföljen desto mindre blir utbudet av lån. Även högre avsättningar till 

framtida förluster (även kallat EDF, expected default frequency) minskar lönsamheten och 

bankens kapital, vilket också minskar utbudet av lån. EDF är en variabel som blickar framåt, 

den används för att reflektera över marknaden och bankens framtida risker. Det finns bevis på 

att de europeiska investerarna är relativt känsliga för bankrisker. Banker som antas vara 

riskfyllda har därför svårt att hantera osäkrade lån och hitta externt kapital för att kunna 

finansiera de fortsatta lånen. Vidare så har det visat sig att banker som är likvida och innehar 

stabilt kapital även har större möjligheter att öka sitt utbud av lån och därmed expandera sina 

låneportföljer. Banker som karaktäriseras av lägre EDF har därmed en förmåga att erbjuda 

större belopp och ett bredare utbud på lånen. Då banker organiserar nya lån får de ytterligare 

likviditet och ytterligare kapital att röra sig med (Altunbas, Gambacorta & Marques-Ibanez, 

2010).  

 

Den operationella risken ökar i samband med ökningen av affärsrörelser och 

bankverksamheter, samt globaliseringen av bankernas service. Den operationella risken 

påverkas av felande interna processer, personliga ageranden samt externa faktorer som legala 

regleringar (Antão & Lacerda, 2011). Exempel på detta kan vara att banker förkastar goda 

låntagares ansökningar på grund av missbedömningar, vilket i sin tur gör att bankens 

potentiella intäkter förkastas. Ett annat exempel kan vara att bankerna gör felbedömningar och 

godkänner lån till dåliga låntagare, vilket resulterar i förluster (Parnes, 2012). En stor och 

viktig uppgift för bankerna är att identifiera de dåliga låntagarna, samt sålla bort eller 

alternativt ställa högre säkerhetskrav för dessa (Dell'Ariccia & Marquez, 2006). För att 

hantera de operativa riskerna är det viktigt att förstå källorna, orsakerna och vilken påverkan 

detta har på bankens aktiviteter. Vanligt är att bankerna använder en välstrukturerad databas 

över incidenter över en period på minst 3-5 år för att studera diverse operationella problem. 

Dock är inte detta tillräckligt, det behövs ytterligare professionellt stöd och en utveckling för 

denna typ av riskhantering (Chornous & Ursulenko, 2013). I samband med Basel-

regleringarna blev bankerna erfoderliga att hålla i ett visst kapital just för att säkra upp den 

operationella risken. Dock medförde detta i sin tur minskad aktivitet gällande utlåning, vilket 

således påverkar bolagen (Antão & Lacerda, 2011). 
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Kapitalkraven enligt Basel II finns i förebyggande syfte för att undvika att banker hamnar i 

kriser (Bentson, 2007; VanHoose, 2007; Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). Det 

förekommer dock en del inkonsistenser då det finns möjligheter för bankerna att justera 

kapitalkravet (Bentson, 2007; VanHoose, 2007). Vissa banker tillämpar kapitalkraven mycket 

strikt, andra ser det mer som en riktlinje. Kapitalkravet i sig kan även medföra 

intressekonflikter om aktieägare vill ha utdelning medan bankerna vill hålla kvar kapitalet i 

banken. Effekten av detta kan bli att aktieägarna lämnar företaget för att de inte får tillräckligt 

med avkastning. Ett ökat kapitalkrav kan också påverka bankernas riskbild vid utlåningen. 

Vid höga kapitalkrav kan risken ses som högre än vad den gjorde tidigare för diverse olika 

aktiviteter. Detta i sin tur kan medföra att riskpremien höjs, vilket gör att räntorna blir högre 

och det blir mer kostsamt för företag att finansiera sig genom bankerna. Kapitalkravet kan 

även få en motsatt effekt då det i vissa fall har visat sig trigga upp bankerna att bli mer 

riskfyllda med det fria kapitalet. Detta eftersom det kapital som blivit bundet i samband med 

kapitalkravet antas täcka upp (VanHoose, 2007).  

 

Det finns argument som menar att uppbindandet av kapital i förebyggande syfte kan skada 

lönsamheten. Istället för att binda upp kapital bör det läggas mer fokus på lönsamheten. De 

eventuella kostsamma misstagen i framtiden kan då täckas upp av den förbättrade 

lönsamheten. Att veta att det finns en möjlighet att hamna i olika riskzoner kan vara en 

motivationsfaktor som bidrar till ökad effektivitet, förbättringar av produkter och service, 

undvikande av dåliga beslut samt bojkottning av riskabla projekt. Chansen att fela eller hamna 

i olika risker är ett måste för att få en väl fungerande ekonomi (Bentson, 2007). 

 

Det finns forskning som visar att en tillväxt i bankernas utlåning leder till ökade avsättningar 

för kreditförluster. Då avsättningar gjorts har även bankens ränteintäkter minskat, vilket 

grundar sig i att bankerna har beviljat nya lån till en ränta som inte ersätter risken. I samband 

med detta visade det sig att bankernas soliditet försämrades. En tillväxt i utlåning har därmed 

genererat en drivkraft gällande bankens risker, viktigt för bankerna är därför att ha uppsikt 

över sina låneförhållanden (Foos, Norden & Weber, 2010). 

  

Modeller för att mäta bolagens kreditrisker är inte bara till för att kunna distribuera framtida 

potentiella förluster, utan även för att banken ska kunna kalkylera fram det aktuella 

kapitalkravet. Yield kurvan, hushållens förväntningar om den svenska ekonomin, är 

kvantitativ viktig indikator för att undvika framtida risker. Hushållens förväntningar på den 

svenska ekonomin har över tid visat sig påverka bankernas risk (Carling, Jacobson, Lindé & 

Roszbachs, 2007). Historiskt sett har det visat sig att förväntningar om goda tider (expanderad 

ekonomi) resulterar i en allt för hög optimism medan förväntningar om dåliga tider 

(recession) har resulterat i allt för pessimism där stora avsättningar görs åt reserver för de 

förväntade framtida förlusterna. Detta påverkar därmed i sin tur priserna som sätts på 

krediterna (Rötheli, 2012). För att uppnå en effektiv riskhantering hos bankerna måste ett 

flertal problem lösas. Risknivån hos olika moment förändras tillsammans med den dynamiska 

miljö vi lever i. Bankerna måste därför specificera sin plats på marknaden, förutse riskerna i 

olika event, granska sina kundrelationer samt kalkylera kvaliteten på tillgångar och skulder 

för att revidera den nuvarande policyn för riskhanteringen (Chornous & Ursulenko, 2013). 

  

Då banker hamnar i obalans eller då strukturella finansieringsluckor behöver fyllas kan 

Internbanker vara en resurs och fungera som en buffert. De banker som har ett underskott i 

sin finansiering tenderar att bli låntagare hos internbanken, medan de banker som har ett 

överskott i finansieringen tenderar att bli långivare hos internbanken. En studie gjord i 
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Tyskland visar på att bankers inlåning från kunder har minskat medan internbanken har ökat 

sina skulder. Studien kan inte styrka att nedgången i inlåningen har en effekt på utlåningen, 

dock har skillnaden mellan in- och utlåningen påverkat räntan (Norden & Weber, 2010). 

 

Något som uppmärksammats är att det finns en ökad utveckling av sammanslagningar av 

banker, vilket har medfört en minskning av småbankerna på marknaden. På kort sikt kan 

minskningen av småbanker tendera att hämma utvecklingen av småbolagen och 

nyföretagande (Francis, Hasan & Wang, 2008).  Bankers sammanslagningar har däremot ur 

ett längre perspektiv visat sig ha en positiv inverkan på nybildning av företag (Francis, Hasan 

& Wang, 2008; Ely & Robinson, 2009). Detta grundar sig i att stora banker har vid en 

sammanslagning en lägre inlärningsproccess gällande interaktionen med småbolag än de 

redan befintliga mindre bankerna (Francis, Hasan & Wang, 2008). De yngre sammanslagna 

bankerna har därför visat sig göra fler utlåningsavtal med småbolagen än de redan etablerade 

bankerna (Ely & Robinson, 2009). 

 

Det har även uppmärksammats att utvecklingen av kreditföretag på marknaden har ökat, 

denna utveckling har blivit en avsevärd källa för småbolag att finansiera sig genom. 

Kreditföretagen har därmed även blivit en konkurrent till bankerna (Ely & Robinson, 2009; 

Tsuruta, 2008; Du, Lu & Tao, 2012). Handelskrediter sägs ha vissa fördelar framför krediter 

från bankerna gällande anskaffning av information om bolagen (Ely & Robinson, 2009; 

Tsuruta, 2008). Det finns forskning som visar på att handelskrediter är mer kostsamt än 

bankkrediter, det finns likväl forskning som visar på motsatsen. Då banker har monopol kan 

de utnyttja detta och sätta en högre ränta, i dessa fall har det visat sig att småbolag effektivt 

kunnat använda sig av handelskrediter istället. Även bolag som har mindre pantsäkerheter och 

har det svårare att få krediter från banker har kunnat använda sig av handelskrediter istället 

(Tsuruta, 2008). Bolag som dessutom befinner sig på en aktiv marknad har visat sig ha ännu 

lättare att erhålla handelskrediter (Ely & Robinson, 2009). Institutioner som behandlar 

handelskrediter har dock fått kritik då de anses ha en bristande övervakning samt begränsad 

möjlighet att finansiera ett företags expandering (Du, Lu & Tao, 2012). 

 

Det finns forskning som visar på att vid en hög konkurrens tenderar bankerna att använda sig 

av mer av transaction lending med hårda värden framför relationship lending med mjuka 

värden. Detta gäller dock inte småbankerna då de har en konkurrensfördel att använda 

relationship lending (Black & Strahan, 2002; Hawkins, 2005). Ökad konkurrens har gjort det 

lättare för låntagare att byta långivare, vilket i sin tur har gjort det mindre lönsamt för banker 

att satsa på relationship lending (Black & Strahan, 2002). Det finns även forskning som visar 

på motsatsen där en ökad konkurrens har lett till en ökad intensitet gällande relationslån och 

dess innefattande service (Peretto & Cetorelli, 2012). Vid ökad konkurrens bör bankerna 

diversifiera sig och därmed satsa på både relationship lending och transaction lendning för att 

bli mer konkurrensstarka (Black & Strahan, 2002). Hårdare konkurrens har likväl visat sig 

pressa ner priserna på lånen, vilket kan vara fördelaktigt för kunderna (Black & Strahan, 

2002; Francis, Hasan & Wang, 2008). 

 

Om bankerna har monopol och det inte finns någon befintlig konkurrens från andra banker 

blir företagen mer beroende av bankrelationen, vilket i sin tur kan resultera i högre räntor 

(Bellucci, Borisov & Zazzaro, 2013; Tsuruta, 2008). Bolagets geografiska avstånd har också 

visat sig påverka låneräntan. Bolag som har stort geografiskt avstånd till sin bank får oftast 

högre ränta. Trots en stor teknisk utveckling som exempelvis internetbanker, sedelautomater 

och nätverk så påverkas prissättningen för utlåning av avståndsfaktorn mellan låntagare och 

långivare. Även lånevillkoren visade sig bli försämrade i samband med ett ökat avstånd.  
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Konkurrens med närliggande banker har visat sig vara gynnsamt för bolagen (Bellucci, 

Borisov & Zazzaro, 2013). Även graden av nyföretagande har visat sig öka i samband med 

införande av regleringar som gynnat fri konkurrens. Konkurrensen har också medfört att 

bankerna generellt fått ökat intresse att investera i mer än bara den lokala marknaden, samt att 

de fått upp ögonen för expandering hos småföretagen (Black & Strahan, 2002). Småbolag 

gynnas därför av politik som uppmuntrar fri konkurrens och som motverkar monopol (Barth, 

Lin & Yost, 2011). Samtidigt har den ökade konkurrensen visat att värdet av småbankerna har 

minskat. Att storbanker har blivit mer diversifierade har gjort att konkurrensfördelen de små 

bankerna hade genom relationship lending har minskat. För att småbankerna ska gynna sin 

konsolidering bör de undvika att ge ut större lån, de är därmed mer anpassade att ge ut lån till 

småbolag. När storbankerna har gått in och konkurrerat på samma marknad har det varit svårt 

för de små bankerna att överleva (Black & Strahan, 2002). 

 

3.1.3      Kreditgivningsprocessen 
Det finns mycket forskning kring banker och bankers kreditgivning. En del studier har 

koncentrerat sig på Basel-regleringarna (Antão & Lacerda, 2011; Jacobson, Lindé & 

Roszbach, 2005; Chornous & Ursulenko, 2013). Medan andra har lagt fokus på bankernas 

risker (Parnes, 2012; St-Pierre & Bahri, 2011), brister i utlåningsprocessen (Dell'Ariccia & 

Marquez, 2006) samt utlåningsprocessen metoder (Moro & Finks, 2013; Gorton & He, 2008). 

 

Utlåning är ett sätt för bankerna att överleva. Kreditgivningen innefattar en linje av två 

processer, ett godkännande av en låneansökan och en lyckad eller alternativt en misslyckad 

återbetalning av låntagaren. Banker kan inte genom sina förfaranden vara helt säkra på att 

lånet återbetalas. Den centrala delen till en lyckad kreditanalys är att bedöma rimligheten till 

återbetalning. En lyckad återbetalning av låntagaren är högst avgörande för en förlängning 

eller en förnyelse av lån (Altman, 1980).  Låneavtalen grundar sig därför på om låntagaren har 

en återbetalningsförmåga. Företagets aktiviteter, historik och ledningens erfarenhet är även 

faktorer långivaren granskar vid ett beslutsfattande (St-Pierre & Bahri, 2011). För att erhålla 

krediter måste företagen uppfylla bankens villkor för kreditvärdighet. Bankerna har i sin tur 

olika utlåningsstandarder och konkurrerar mot varandra. Bankernas krav på utlåning och 

kreditvärdighet har varierat över tid och påverkas ständigt av konjunkturen (Gorton & He, 

2008). 

  

Basel I:s kapitalkrav kan uppfattas som statiskt, medan bankerna numera i Basel II tillåts 

bestämma mellan två olika metoder för att kalkylera risken i lånen (Antão & Lacerda, 2011). 

Metoderna i Basel II är Standardized approach och Internal Rating-based (IRB) approach. 

Skillnaden mellan metoderna är att Standardiezd approach är baserat på externa 

riskantaganden från ratinginstitut medan IRB approach är baserat på bankernas interna 

kreditrisksystem. I IRB approach kategoriseras lånen in i olika tillgångsklasser med skilda 

underliggande riskkaraktärer. Baskategorierna är Corporate, Sovereign och Retail (Antão & 

Lacerda, 2011; Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). Småbolagens lån är oftast kategoriserade 

i retail eller i corporate klassen. I corporate klassen tillhör även de större bolagen, dock skiljer 

sig ofta behandlingen mellan de små och stora bolagen åt trots att de tillhör samma kategori. 

Motiveringen bakom vilken kategori ett bolag ska tillhöra baseras på försäljningens 

omfattning och inriktning i bolaget (Antão & Lacerda, 2011). 

  

För att kalkylera risken i kategorierna Corporate och Sovereign används en funktion som 

innefattar PD (probability of default), LGD (loss given default) och ålder/mognaden på 

bolaget. För Corporate adderas även värdet av den årliga försäljningen. Hur riskfylld en 
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tillgång är anses vara är positivt korrelerade med PD, LGD och åldern/mognaden. För 

kategorin Retail används istället en funktion av endast PD och LGD. För att beräkna de olika 

variablerna finns två metoder, Foundation approach och Advanced approach. I Foundation 

approach får bankerna använda deras egna beräkningar för PD och förlita sig på 

tillsynsmyndigheters beräkningar för de andra variablerna. I Advanced approach använder 

bankerna deras egna beräkningar för både PD, LGD och ålder/mognaden. Gällande 

kategorierna Corporate och Sovergein kan bankerna använda antingen Advanced eller 

Foundation approach. I kategorin Retail tillåts bara advanced approach. Det har visat sig att 

beroende på om banken väljer Advanced eller Foundation approach kan riskbilden se olika ut 

(Antão & Lacerda, 2011). Det har även visat sig att beroende på vilken kategori banken väljer 

åt ett småbolag kommer riskbilden se olika ut. Då den kategoriseras in i Corporate istället för 

Retail brukar den erhålla en mer förmånlig riskbild.  Att bankerna har stor möjlighet att 

manipulera och påverka bolagens riskbilder gör att ett och samma bolag kan anses ha hög risk 

i den ena banken och en låg risk i en annan (Antão & Lacerda, 2011; Jacobson, Lindé & 

Roszbach, 2005).  

  

Vid en jämförelse i Sverige av två av de fyra storbankernas interna ratingsystem fanns det en 

del inkonsistenser. Bank A kategoriserade in kunderna i 1-15 olika klasser medan bank B 

kategoriserade in dem i 1-7 klasser. Båda bankerna syftade till att använda detta för att 

reflektera över låntagarnas möjlighet att undvika risker, därmed göra en bedömning av 

återbetalningsförmågan. Bank A:s kategori 15 och bank B:s kategori 7 är båda högt 

korrelerade med Upplysningscentralens bedömning gällande vilka företag som tenderar mot 

att gå i konkurs. Upplysningscentralen beräknar detta genom logiska regressioner utifrån 

information om bolaget som finns tillgängligt hos skattemyndigheter eller annan liknande 

offentliggjord information. I praktiken använde sig båda bankerna först och främst av 

företagets årsredovisning, därefter även av kredithistoriken (om det fanns någon) som input 

till riskbedömningen. Vid en jämförelse mellan bankerna visade det sig att de interna 

riskratingsystemen inte gav konsistenta resultat då ett och samma företag fick olika riskbilder 

i de två olika bankerna (Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). På grund av inkonsistenserna i 

bankernas interna riskbedömningar finns det argument för att de bör tillämpa automatiserade 

bankaktiviteter. Detta anses både ge konkurrensfördelar samt en mer effektiv analytisk 

support. Detta skulle leda till att banken slipper satsa på egen omorganisering och kan därmed 

istället lägga fokus på att investera i standardiserade lösningar från producenter av 

programvaror för bankerna. Utmaningen är dock väldigt komplex och det krävs stora 

uppoffringar och finansiella resurser från bankerna. Den största svårigheten med ett 

standardiserat system att kalkylera risken relaterat till den historiska statistiken, detta eftersom 

det kan vara svårt för vissa bolag att visa upp historisk data. Det kan även finnas ofullständig 

eller olämplig data på vissa banker, samt att bankerna kan tillämpa olika policys för krediter 

(Chornous & Ursulenko, 2013). 

  

Baas och Schrooten (2006) och Moro och Finks (2013) förklarar i sina studier att det behövs 

information för att göra en riskbedömning. De förklarar också att bankerna främst använder 

fyra olika tekniker för att samla in denna information. Dels genom relationship lendning som 

innebär att banken får tillgång till privat information om bolaget och ägaren via relationen. 

Denna teknik innebär för bankens del minskade kostnader. Financial statement lendning 

baseras istället på information från bolagets årsredovisningar. Vilka kostnader som uppstår för 

banken beror på tillgängligheten. Vanligtvis resulterar det i högre kostnader än vid 

relationship lending. Genom Asset based lending gör banken en bedömning av tillgångarnas 

kvalitéer som finns i bolaget, detta är en förhållandevis kostsam metod och kräver att det finns 

tillgänglig information. Ofta används detta som ett substitut om relationship lending inte 
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genererar tillräckligt med underlag. Credit scoring lendning är en teknik som används som ett 

komplement till financial statement lending då Financial statment lending haft låga kostnader. 

Denna teknik innebär att banken på ett standardiserat sätt granskar bolagets finansiella 

årsredovisning. Samlingsbegreppet för Financial statement-, Asset based- och Credit scoring 

lending är Transaction lending då utvärderingen av risken baseras på tillgänglig fakta och 

publik information, vilket skiljer sig från relationship lending. Transaction lending baseras 

mer på hård information medan Relationship lending baseras mer på mjuk information. Baas 

och Schrrooten (2006) förklarar även att beroende på vilken utlåningsteknik som tillämpas 

kommer det innebära olika kostnader, vilket i sin tur kommer att göra olika räntesatser 

aktuella. 

 

Informationen om företaget granskas för att banken ska kunna göra en bedömning gällande 

vilka risker bolaget innehar, samt vilken återbetalningsförmåga de har. Ett bolag med extern 

revisor har visat sig ha mindre finansiella problem än de som inte har det. Externa revisorer 

har likväl visat sig bidra till en förbättrad redovisning hos bolaget, vilket i sin tur har ökat 

möjligheten för bolaget att generera en relevant och pålitlig hård information. Det har även 

visat sig att tillämpning av internationella redovisningsstandarder och externa revisorer har 

medfört sänkta lånekostnader (Barth, Lin & Yost, 2011).  

 

För småbolag gäller det att utrusta sig med faktorer som en god styrelse/karaktär, 

finansiering/förmåga att betala tillbaka lån samt kunna uppvisa kapital som kan användas till 

pantsäkerheter. Det finns forskning som visar på att dessa faktorer påverkar om småbolagen 

får sina ansökningar om lån beviljade eller inte. Pantsäkerheter som antas vara ett objektivt 

och materiellt mått visade sig vara av större vikt än vad styrelse/karaktär var. Detta för att det 

sistnämnda antas vara mer opålitligt då det är ett subjektivt och immateriellt mått (Haron, 

Said, Jayaraman & Ismail, 2013)  

 

Kortfristiga lån har visat sig generera bättre återbetalningsförmåga än de långfristiga. Detta 

förklaras genom att de är lättare för låntagaren att kontrollera (Khieu, Mullineaux & Yi, 

2012). Det har även visat sig att bolag som har en högre operationell inkomst hade lättare att 

omkonstruera sig och klara eventuella motgångar, vilket i sin tur säkrar återbetalnings-

förmågan (Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013). Bolag som historiskt sett haft 

betalningssvårigheter visade sig ha en bättre betalningsförmåga i ett senare skeende, detta 

antas bero på att bolaget troligtvis fått visa upp mer säkerheter för att få det andra lånet 

beviljat (Khieu, Mullineaux & Yi, 2012).  

 

Då utveckling av miljö- och samhällsfrågor har blivit ett allt mer vanligare fenomen finns det 

idag publicerade direktiv från världsbanken gällande granskning av kreditrisker utifrån ett 

miljöperspektiv. Det är rekommenderat att ta hänsyn till miljörisker då detta är relevant i 

samtliga faser av kreditprocessen, både gällande värdering, kalkylering, prissättning, 

övervakning samt uppföljning av lånen. De banker som förbättrar sin kreditprocess utifrån ett 

miljöperspektiv sägs även vinna konkurrensfördelar samt minska sina kreditförluster (Weber, 

Fenchel & Scholz, 2006).  

 

3.2   Teori  
3.2.1      Förtroende som en viktig faktor vid kreditgivningen 
Ett låneavtal grundar sig i att banken känner ett förtroende för bolaget och kan förlita sig på 

att bolaget kan betala tillbaka lånet (Moro & Finks, 2013). En stark tillit mellan bank och 

bolag ger även ett företag bättre kreditvillkor (St-Pierre & Bahris, 2011). Ett förtroende från 

banken till bolaget visas genom ett beviljat lån. Förtroendet uppmuntrar i sin tur ett 
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förtroendeingivande beteende hos låntagaren (Moro & Fink, 2013). Förtroende påverkar 

människors beteende i samspel med andra, samtidigt som övervakning är en central del för 

ledningen för att säkra ett samarbetande beteende. Övervakningen har dock visat sig minska 

förtroende, vilket i sin tur har minskat viljan att samarbeta. I motsats till detta har förtroende 

visat sig stärka viljan att samspela (Ferrin, Bligh & Kohles, 2007). Förtroende har likväl visat 

sig minska kostnader för att administrera och kontrollera låntagarens aktiviteter, samt 

genererar större krediter och mindre svårigheter att få nya lån beviljade (Moro & Fink, 2013). 

 

Definitionen av förtroende förklaras som en tro eller tillit som en part har gällande en annan 

parts egenskaper. Det hävdas att förtroende underlättar samarbete då detta kommer att 

utveckla ett högre risktagande beteende i utbyte mot att den andre partnern agerar i 

samverkan. Det har även visat sig att tillit till motpartens löfte och viljan för att offra 

nuvarande belöningar för framtida vinster ökar i samband med ett ökat förtroende (Ferrin, 

Bligh & Kohles, 2007). 

 

Moro och Fink (2013) förklarar att förtroende grundar sig i både tidigare beteende samt 

information som samlas individuellt i en relation. Förtroende är dock skilt från information, 

förtroende kan därför hjälpa banker att vid utlåning kompensera asymmetrisk information vid 

utvärdering av kreditrisker. Förtroende kan grunda sig i tre faktorer: skicklighet, godhet samt 

integritet. Med skicklighet avser aspekter såsom kunskap och kompetens. Vid utlåning kan 

det ses som bolagets sannolikhet att misslyckas utifrån långivarens perspektiv. Med godhet 

menas låntagarens genuina vilja att göra bra ifrån sig gentemot långivaren samt att denna 

värnar om relationen. Slutligen gäller integritet att låntagaren beter sig på ett sätt som är 

accepterat av långivaren samt att låntagaren ser till att tillmötesgå sina förpliktelser. 

Förtroende i form av skicklighet, godhet samt integritet är viktiga faktorer för att öka 

trovärdigheten i den mjuka informationen. Banker som endast förlitar sig på den hårda 

informationen missar möjligheten att utvärdera bolagets styrelse. En bra hård information kan 

innebära att bolaget har förmågan att betala tillbaka lånet, dock har banken ingen kännedom 

om vilket typ av beteende ledare i bolaget ägnar sig åt i praktiken. Baksidan av det hela är att 

den mjuka informationen inte har något bevis. Det finns styrelseledamöter eller ledare i bolag 

som kan utge falsk information eller felaktigt intryck. Ett allt för högt förtroende kan göra att 

banken blir blind för företagets felaktigheter eller svagheter. Det har visat sig att ett stort 

förtroende ökar möjligheten för bolaget att erhålla krediter, dock går det inte att förlita sig på 

det fullt ut då fakta, siffror och figurer i form av hård information spelar en viktig roll  

 

3.2.2      Teorier gällande förtroende 
Ett klassiskt sätt att studera förtroende och villighet att uppnå ömsesidig vinst framför 

självintresse är genom att utföra det experimentiella Investment game. Ömsesidighet är ett 

grundläggande element i det mänskliga beteendet, ett vanligt antagande i ekonomin är dock 

att människor beter sig utefter självintresse. Investment game går ut på att personer i ett rum, 

Rum A, får en summa pengar. Därefter får de skicka valfri summa pengar till rum B, där 

pengarna tredubblas. Dock får människorna i rum B skicka tillbaka valfri summa pengar till 

rum A (Berg, Dickhaut & McCabe, 1995). I studien gjord av Berg, Dickhaut och McCabe 

(1995) skickade 30 av 32 personer i rum A pengar till rum B, 11 av de 30 som erhöll pengar i 

rum B skickade tillbaka en större summa än vad personen i rum A ursprungligen skickade. 

Experimentet går ut på att studera vilka i rum A som är villiga att riskera pengar i utbyte mot 

att bygga upp ett förtroende gentemot rum B. Även att studera vilka i rum B som är villiga att 

skicka tillbaka pengar för att upprätthålla ett förtroende samt uppnå en ömsesidig vinst 

framför självintresset att behålla alla pengar själv.  
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Då testet utfördes en andra gång hade rum A och rum B historiken med sig. Att endast en 

tredjedel skickade tillbaka en större summa pengar antogs skulle medföra att rum A skulle 

tappa förtroendet och skicka en mindre summa pengar, men så var inte fallet. Rum A skickade 

istället en högre summa pengar. Det visade sig även att andra gången var rum B mer villiga 

att skicka pengar tillbaka. Experimentet visade på en korrelation mellan en ökad summa 

pengar skickat från rum A och en ökad skickad summa skickad tillbaka från rum B (Berg, 

Dickhaut & McCabe, 1995). 

 

Berg, Dickhaut och McCabe (1995) förklarar att förtroende och ömsesidighet är viktigt för att 

få en väl fungerande ekonomi och väl fungerande institutioner. Studien visar på att människor 

är villiga att belöna bra beteenden, samt att samhället formar normer som uppmuntrar att man 

ska dela med sig och uppnå ömsesidig vinst framför att enbart gynna sitt självintresse.   

 

I Luhmanns (2005) klassiska verk förklaras förtroende som ett grundelement i ett socialt liv. 

Det har visat sig att om en person litar på att få en del av vinsten kan personen i fråga 

kortsiktigt avstå från en omedelbar utdelning. Världen är dock komplex och okontrollerad där 

varje individ har möjligheten att fritt välja sina handlingar, vilket leder till 

riskinvesteringsproblem. Den som väljer att visa förtroende tar ut framtiden i förskott. Med 

detta menas att om en person har ett förtroende för en annan människa så är den medveten om 

människans handlingsalternativ, men väljer att förlita sig på dennes framtida selektivitet. 

Finns möjligheten att visa förtroende, finns även risken för att bli sviken. Förtroende har i sin 

tur en viss slitstyrka för besvikelser, men en allt för stor påfrestelse gör att det omvandlas till 

misstro. Misstro behöver dock inte bara förekomma efter att ett förtroende svikits, utan det är 

ett möjligt handelsalternativ redan vid start. Motsatsen till förtroende är misstro, det är inte 

bara en motsats utan även en funktionell ekvivalent. Antingen finns ett förtroende för någon, 

eller så finns det en misstro.   

 

All typ av kommunikation och iakttagbart beteende förklarar något om en människa. 

Samhället är komplext och det går bara att förlita sig på tillgänglig information. Ofta handlar 

det inte om vem som förtjänar förtroende utan hur man gör sig förtjänt av det. Grunden i 

förtroende ligger hos en social identitet som byggs upp genom interaktion och korrespondens 

med omvärlden. Den som distanserar sig från detta får därmed inget förtroende. Vägen till 

förtroende handlar därför om att anpassa sig till andras förväntningar (Luhmann, 2005). 

 

Förtroende reducerar den sociala komplexiteten, det antas göra interaktionen lättare. Det gör 

världen enklare då ett genomskinligt samhälle är ett gott samhälle. Att investera i förtroende 

är dock riskabelt. Alla hade vunnit på att ha ömsesidigt förtroende till varandra. Dock har 

varje individ ett handlingsalternativ att maximera sin egen vinst framför ett kollektivt intresse. 

Samtidigt vet resterande parter om detta, vilket skapar problem. Exempel på detta kan vara att 

alla länder vill kortsiktigt fånga så mycket fisk som möjligt för att gå med vinst. Ska det 

värnas om den biologiska mångfalden behövs dock fisket begränsas. Det land som först 

ålägger begränsningar riskerar därför att förlora kampen om att fånga mest fisk. Ett 

ömsesidigt förtroende om att alla skulle ålägga sig begränsningar hade varit den optimala 

lösningen, men inget land kan säkert lita på det andra. Alla vet att alla individer har ett 

handlingsalternativ att gynna sitt egenintresse framför det kollektiva intresset. Den som 

ålägger begränsningarna först och blir sviken av resterande parter hade stått som förlorare, 

medan konkurrenterna hade gått med vinst (Luhmann, 2005). 
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4.  Empiri 
I detta kapitel redovisas studiens genomförda intervjuer. Respondenterna representerar de 

fyra storbankerna i Sverige och informationen från samtliga intervjuer kommer att 

presenteras i en löpande text. Informationen har tematiserats då respondenternas uttalanden 

varit förhållandevis lika, de fall där informationen från respondenterna skiljer sig åt kommer 

detta att redovisas.  

 

4.1   Bakgrund och observationer 

Samtliga respondenter är anonyma både som individer och som den bank de representerar. De 

flesta av dem startade sin karriär i kundtjänst eller som privatrådgivare på banken, men 

övergick sedan med att arbeta med företag. Samtliga respondenter hade därmed arbetat några 

år på bank innan de fått den position de har idag. Majoriteten av respondenterna arbetar i 

dagsläget som företagsrådgivare till småbolag. En del av respondenterna hade titeln som 

bankrådgivare, vilket innebär att personen är rådgivare både för företaget och för företagaren 

som privatperson. En av respondenterna hade även rollen som kontorschef. Samtliga 

respondenter är insatta i bankens utlåning gentemot småbolag. Det observeras att samtliga 

respondenter är positivt inställda till intervjuerna och svaren till intervjufrågorna var mer än 

tillräckliga. De flesta respondenterna framhävde även under intervjuerna en viss glädje över 

att arbeta med småbolag. En respondent förklarade att småbolagen är väldigt roliga att arbeta 

med då det ofta handlar om engagerade och förhoppningsfulla människor som verkligen 

brinner för en idé. En annan respondent ansåg att det som rådgivare var fantastiskt roligt att 

bevilja kunder ett lån och sedan få se dem växa.  

 

Respondenterna nämnde ett antal skillnader som kunde förekomma mellan att arbeta med 

stora bolag och småbolag. Flera respondenter ansåg att det var lättare att hitta information om 

de större bolagen, några ansåg att detta kunde bero på att de ofta har en ekonomifunktion eller 

en ekonomichef som kunde generera kvalitativa rapporter. En av dessa respondenter 

förklarade också att de mindre bolagen oftast var i större behov av krediter, men i motsats till 

de större bolagen generellt hade sämre ekonomiska rapporter. Det nämndes också av en av 

respondenterna att de större bolagen har större förväntningar på sig att generera kvalitativa 

rapporter, om de inte innehar detta tappar banken snabbt förtroendet för bolaget. Flera av 

respondenterna förklarade även att de större bolagen ofta funnits under en längre tid och är 

därmed starkare när det gäller att visa upp historisk information. Det förklarades även att de 

pantsäkerheter bolaget hade och vilket lånebelopp som var aktuellt också ofta skiljer de stora 

och små bolagen åt. En respondent uttryckte dock att själva utlåningsprocessen ser likadan ut, 

oavsett om bolaget är stort eller litet. 

 

Definitionen av vad som klassas som ett småbolag i de olika storbankerna varierade. En bank 

definierade det som ett bolag med en omsättning mellan en krona och fem miljoner kronor. 

En annan bank definierade det som ett bolag med en omsättning upp till femtio miljoner. De 

resterande två bankerna definierade småbolag på likartat sätt där de hade två uppdelningar. 

Dels de som omsätter upp till en miljon kronor och sedan de som omsätter mellan en miljon 

kronor och tio miljoner kronor. Respondenterna poängterade dock att det inte alltid handlade 

om omsättningen utan verksamhetens komplexitet, antal anställda, ägarstruktur samt behov 

påverkade också om banken väljer att definiera bolaget som ett småbolag eller inte. Gällande 

de tjänster som småbolagen efterfrågar handlar det vanligtvis om bastjänster såsom konton, 

plusgiron/bankgiron, kort och internetbank. Vanligt är även kortinlösen eller liknande 

betalsystem som underlättar verksamheten. Därutöver efterfrågades också mer specifika 

tjänster beroende på bolagets behov. Tjänster som finansiering, checkkrediter, 

placeringsrådgivning, leasing, försäkringar, fillösningar/liknande kommunikationslösningar, 
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dagskasseavtal och tjänstepensioner nämndes. Två respondenter tillhörande samma bank 

förklarade att de erbjuder småbolagen de vanligaste tjänsterna i form av ett affärspaket.  

 

De vanligaste orsakerna till varför ett småbolag ansöker om ett lån är främst två saker. Dels då 

bolaget vill genomföra någon typ av investering, men även då det handlar om ett 

likviditetsbehov.  Då det handlar om investeringar brukar detta grunda sig i att småbolaget vill 

expandera eller är i en slags uppstartsfas och de behöver investera i någon typ av maskin eller 

inventarie till verksamheten. Gällande likviditetsfrågan så handlar det mestadels om att 

småbolaget behöver någon typ av checkkredit. I de flesta intervjuerna förklarades detta bero 

på att småbolag ofta har toppar och dalar i sin verksamhet och kan därför ha tillfälliga behov 

av att utnyttja en kredit. Detta kan handla om att småbolaget inte får in pengarna från sina 

kunder innan de behöver betala löner eller andra fasta kostnader. I en av intervjuerna 

framkom det även att en vanlig orsak till att ett småbolag ansöker om lån är för att 

verksamheten inte gått så bra som de tänkt sig. I dessa fall brukar det dock resultera i en 

nekad låneansökan, detta eftersom det oftast grundar sig i att småbolaget behöver förändra 

något annat än att bara tillsätta nytt kapital.  

 

4.2   Utlåningsprocessen gentemot småbolagen 

4.2.1      Hur storbankerna granskar småbolagen 
Utlåningsprocessen skiljer sig åt mellan bankerna. Gemensamt för samtliga är att allra först 

lämnas en låneansökan in, nästa steg är att granska bolaget. Hur granskningen sker, vilka 

dokument som efterfrågas och vad som är det mest centrala i granskningen skiljer sig åt. 

Orsaken bakom låneansökan, lånebelopp, om bolaget är en ny eller en befintlig kund och om 

bolaget i sig är nytt eller befintligt förklarades också påverka processen i de olika bankerna. 

De flesta respondenterna förklarar att de vill granska affärsplanen, likviditetsbudgeten och 

resultatbudgeten så att kunden kan visa sitt kreditbehov. Även visa en viss kunskap och skapa 

en trovärdig bild av bolaget så att bankerna får en insikt i verksamheten. Detta för att de ska 

kunna göra en bedömning om de tror att verksamheten kan gå runt och om bolaget har en 

återbetalningsförmåga. Många av respondenterna förklarar att småbolagen ofta inte har dessa 

dokument vid ett första möte. I en av bankerna använder sig båda respondenterna av mallar 

från Almi för att hjälpa kunderna att upprätta detta. Att använda mallar från Almi var inte ett 

krav trots att båda respondenterna använde sig av det. En respondent från en annan bank 

förklarar att hen istället brukar hänvisa småbolaget till Nyföretagarcentrum. Då budgetar eller 

prognoserna finns i enlighet med bankernas specifika krav förklarar en del av respondenterna 

att historisk information i form av årsredovisningar också granskas. Dock hade granskningen 

av årsredovisningarna olika fokus mellan bankerna. Flera av respondenterna ansåg att 

kassaflödet var den viktigaste posten, en av respondenterna uttryckte att kassaflödet är väldigt 

viktigt då detta är en slags motor för verksamheten. En annan respondent ansåg att resultatet 

hade störst väsentlighet, inte bara för att bedöma återbetalningsförmågan utan även för att se 

om det går bra för verksamheten.  

 

Majoriteten av respondenterna förklarade också att de använde sig av upplysningscentralen, 

hur de använde sig av upplysningscentralen skilde sig dock åt. Några av respondenterna 

förklarade att de via upplysningscentralen endast studerade om bolaget var välskött och hade 

betalningsanmärkningar. Andra respondenter granskade även totalbelåningen, 

kreditengagemang och årsinkomst. Informationen från upplysningscentralen användes främst 

som en rekommendation. Några av respondenterna förklarade att om informationen från 

upplysningscentralen upplevdes som aningen oklar eller om det fanns betalningsanmärkningar 

eller liknande gav de ofta kunden en chans att kunna förklara sig. Under intervjuerna 

förklarades det att även personen bakom företaget spelade en stor roll, denna granskades 
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därför inte bara som bolag utan även som privatperson. Andra faktorer som respondenterna 

ansåg vara väsentliga var att personen var förtroendeingivande och visade på kunskap 

gällande sin verksamhet. Även att personen hade god ekonomisk bakgrund, hade en förmåga 

att ta ägarborgen samt hade skött sina tidigare åtaganden i banken både som företag och 

privatperson.  

 

De flesta respondenterna förklarade att vikten av att småbolaget kunde uppvisa någon typ av 

säkerhet var relativt stor. En av respondenterna nämnde att säkerheter innebär en lägre risk för 

banken, en annan respondent nämnde att säkerheter täcker upp och hjälper till vid oväntade 

problem. De säkerheter som nämndes var främst ägarborgen och företagsinteckningar. 

Majoriteten förklarade också att granskningen av all information gick ut på att göra en 

helhetsbedömning med syftet att bedöma bolagets återbetalningsförmåga. Vid granskningen 

av bolaget förklarade de flesta av respondenterna att det ibland kunde vara svårt med 

tillgången på information om småbolaget. Något som påverkade tillgången på information var 

om kunden var befintlig i banken sedan tidigare eller om denna var helt ny kund. Då det är 

befintliga kunder finns det ofta en historik och tidigare skötsel att granska, vilket inte finns för 

de som är helt nya kunder. Flera av respondenterna förklarade även att det var lättare då 

småbolagen låg under revisionsplikt, detta då det idag finns ekonomiska rapporter som inte är 

reviderade och har därmed relativt låg kvalitet. En respondent uttryckte att småbolagen ofta 

drivs av duktiga entreprenörer men att siffrorna dessvärre ofta blir av sämre kvalitet. En annan 

respondent förklarade att företagarna i småbolagen ofta var mycket duktiga på det de gör eller 

producerar, men är mindre insatta i ekonomin. En respondent förklarade också att de 

ekonomiska dokumenten inte bara ofta finns i dålig kvalitet, ibland kan de till och med vara så 

att registrerade bokslut saknas helt och hållet. Detta gäller dock främst de enskilda firmorna 

eller handelsbolagen. Under en av intervjuerna påstod en av respondenterna att den borttagna 

revisionsplikten kan ha en påverkan gällande tillgången på information, men att detta var 

något som respondenten själv inte ansåg var ett stort problem.  

 

Vid informationsinsamlingen nämnde några av respondenterna att de ofta finner bokslut och 

annan information på Bolagsverket och Allabolag. Många av respondenterna förklarade också  

att de använde informella källor såsom Google, bolagets egen hemsida eller liknande. Detta 

för att skapa sig ett intryck, bli mer insatta i verksamheten samt studera hur bolaget tas emot 

på marknaden. Några av respondenterna förklarade även att information insamlades av 

företagaren själv under möten med kunden. Detta förklarades bero på att företagaren ofta har 

svårt att upprätta fullständiga ekonomiska dokument, under mötena kan företagsrådgivaren 

ställa kompletterande frågor så att informationen blir fullständig. Möten ansågs också vara 

viktiga då många av respondenterna förklarade att intrycket som företagaren ger samt vilket 

förtroende och tillit som byggs upp till denna också påverkar i utlåningsprocessen. En 

respondent förklarade att även om allt lyser grönt är det viktigt att det känns bra och att man 

som rådgivare tror på kunden. En annan respondent uttryckte även att förtroendet är mycket 

viktigt och att man som företagsrådgivare ofta följer sin magkänsla. Enligt en av 

respondenterna påverkade även kundens uppriktighet och ärlighet gentemot banken. Hen 

förklarade att de inte ville ha en relation med en kund där de blir förvånade då det kommer in 

en låneansökan. De vill ha en såpass god relation med bolaget så att de redan innan ska kunna 

förutse ett behov av lån innan de ens har behövt ansöka om det.  

 

4.2.2      Påverkande faktorer vid kreditgivning 
När informationen anses vara tillräcklig förklarade de flesta av respondenterna att de gör en 

helhetsbedömning och ett PM utifrån den insamlade informationen, därefter tas ett beslut. 

Ofta tar företagsrådgivarna inte beslutet själva utan många av bankerna använder sig av 
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principen om att de alltid måste vara minst två som tar beslutet. Då det under intervjuerna 

frågades om viktiga faktorer vid kreditgivningen var svaren från respondenterna 

förhållandevis splittrade. En respondent som ensamt representerade bank D förklarade att 

budgeten är viktig men att den viktigaste faktorn är vem eller vilka det är som driver bolaget, 

hen uttrycker följande:  

 

“Budgeten är viktig, men förtroendet är avgörande”. 

 

Respondenterna från bank B lägger mer fokus på kassaflödet. Båda respondenterna förklarar 

att mjuka värden som förtroende och transparens är viktiga faktorer, båda nämner även att om 

bolaget kan visa säkerheter har detta också en stor betydelse. Dock återkommer de till 

kassaflödet och framhäver detta som den mest väsentliga faktorn. En av respondenterna 

uttryckte att kassaflödet är något av det viktigaste då detta visar om verksamheten verkligen 

bär sig. Kassaflödet var enligt hen det som visar på om bolaget klarar av att betala räntor och 

amorteringar. 

 

Båda respondenterna från bank C förklarar att återbetalningsförmågan är centralt, en av dem 

nämner att detta fungerar som en slags grund. Den andra respondenten från bank C förklarar 

även att kassaflödet och bankens lönsamhet vid utlåning också är påverkande faktorer. Båda 

respondenter förklarar således att personen bakom företaget har en betydande roll. Dels vad 

personen ger för intryck och vad den har för egenskaper, men även vad personen har för 

historik. Båda lägger stor vikt på att personen ska kunna sin verksamhet. Både tron på 

affärsidén och tron på ägarna förklarades vara mycket viktig. En av respondenterna uttrycker 

följande:  

 

“Hellre en riktigt duktig ägare med en halvbra affärsidé än en riktigt bra affärsidé med 

en person bakom som inte klarar av att få verksamheten att gå runt“ 

 

Båda respondenterna från bank A nämner båda att de viktigaste faktorerna är tidigare skötsel 

(både gällande bankförbindelser och gällande resultatet från upplysningscentralen), tron på 

kunden och att denna visar att den kan sin verksamhet. Slutligen nämndes även bolagets 

återbetalningsförmåga, båda respondenterna förklarar att återbetalningsförmågan är mest 

central. En respondent uttryckte att eftersom den främsta risken vid utlåning är att bolaget inte 

ska kunna betala tillbaka lånet så är även den allra mest avgörande faktorn att man faktiskt 

kan se att det finns en återbetalningsförmåga. 

 

4.2.3      Räntesatser, lånevillkor och alternativa krediter 
I samband med att beslutet om krediten blir beviljad eller nekad tas bestäms det även om 

räntesatser och lånevillkor. Hur dessa sätts upp varierade från bank till bank. Respondenten 

från bank D förklarade att räntan alltid kopplades till bolagets risk och att hög risk resulterar i 

hög ränta. Risken studerades främst gällande två saker. Dels risken för att kassaflödet inte kan 

sköta räntan och amorteringar, men även risken för obestånd eller att bolaget inte lyckas 

fortsätta sin verksamhet. De använder sig här av ett scoringsystem med hjälp av 

Upplysningscentralen där scoringen tar hänsyn till styrelsens konsistens, årsredovisningar, 

nyckeltal, omsättning, resultat, soliditet och konsolidering. Tidigare misskötta krediter slår 

mycket hårt i denna scoring. Hen förklarade även att de har i avsikt att det ska gå bra för 

bolaget och att det därmed inte finns någon glädje av att hålla en allt för hög ränta. Ibland 

kunde de till och med vara aningen mildare gentemot småbolagen än emot de större bolagen.  

 

Respondenterna från bank B förklarade att räntesatserna och lånevillkoren kan skilja sig åt 
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förhållandevis mycket. En av respondenterna förklarade att det kan påverkas av vad lånet ska 

användas till, den andra respondenten förklarade att man tar hänsyn till risken. Risken i sin tur 

påverkades av om bolaget kan uppvisa säkerheter och kan bevisa att det går bra för bolaget. 

Kan de visa att det går bra och har pantsäkerheter i form av exempelvis företagsinteckningar 

förknippas detta med lägre risk. En lägre risk möjliggör i sin tur lägre räntesatser.   

 

Även i bank C förklarade båda respondenterna att räntesatser och lånevillkor påverkas av 

risken hos bolaget. I detta avseende har säkerheter en stor betydelse. En av respondenterna 

förklarade att kravet på säkerheter växte i samband med den finansiella krisen, ju mindre 

säkerheter som finns bakom lånen desto mer får banken betala för kapitaltäckningen. Mindre 

säkerheter genererar därför oftast en högre ränta. Risken baserades dock inte bara på 

säkerheter utan de använder även ett internt ratingsystem som inkluderar parametrar som 

exempelvis bransch, tidigare prestation, tidigare betalningsanmärkningar, geografisk 

placering osv. Parametrarna slås därefter samman och utgör en viss rating som visar hur stor 

risken är för bolaget att gå i konkurs inom den närmsta framtiden. En hög risk blir även högre 

risk för banken, vilket i sin tur gör att de behöver ta högre räntor. En av respondenterna 

förklarade även att om ett bolags resultat i förhållande till det som ska betalas tillbaka också 

påverkar de pris och villkor som sätts på lånen. Den andra respondenten förklarade att även 

bankens internränta, administrativa kostnader och konkurrens också påverkade räntesatserna 

och lånevillkoren. Hen förklarade att om man har en riktigt bra kund som har fått diverse 

erbjudanden från andra banker så påverkar detta kreditgivningen. Ofta funderar de i så fall 

över om det är värt för dem att gå ner någon procent på räntan för att behålla kunden. Ger det 

fortfarande lönsamhet så brukar de kunna gå med på det, blir det inte alls lönsamt låter de 

kunden gå vidare till den andra banken. 

 

Respondenterna i bank A förklarade att gällande räntesatser och lånevillkor så påverkades 

detta av bolagets befintliga engagemang, storlek på lånet samt vilka säkerheter som kan tas i 

anspråk. Båda respondenterna förklarade att en befintlig kund kan bevisa om denna tidigare 

skött sina åtaganden. En befintlig kund kan även visa bolagets resultat och om verksamheten 

fungerar. Då detta kan bevisas och kunden dessutom har hög lojalitet till banken minskar det 

bankens risk vid utlåning. Detta i sin tur möjliggör lägre räntesatser. Ett helt nytt bolag har 

ofta inga större säkerheter och det är även svårt att säkerställa hur det kommer att gå för 

bolaget, detta förknippas därmed oftast med en högre risk som behöver täckas upp genom en 

högre ränta. En av respondenterna uttrycker att hens generella uppfattning är att småbolagen 

ofta erhåller aningen högre räntor än stora bolag. Den andra respondenten uttryckte att det kan 

förekomma att ett bolag till en början får en viss ränta på ett lån, men allt eftersom 

verksamheten blir mer etablerad och stabil anses lånet vara mindre riskabelt. Vilket slutligen 

möjliggör lägre ränta på lånet. 

 

Majoriteten av respondenterna förklarade också att de som banker inte är riskkapitalbolag och 

kan därför vid utlåning gentemot småbolagen inte ta allt för höga risker. Många av dem 

förklarade att de har ett samarbete med riskkapitalbolaget Almi. Vid en hög risk kan banken 

hänvisa kunden att gå vidare och ansöka om lånet hos dem istället, alternativt att banken 

tillsammans med Almi hjälper bolaget med krediter. Många gånger är det ägaren, Almi och 

någon av bankerna som tillsammans bär upp verksamheten. Eftersom Almi är villiga att ta 

mer risker är dessa också mer benägna att behöva ta högre räntor. En kredit från Almi kan 

därför vara aningen dyrare än en kredit från någon av bankerna. En respondent uttrycker dock 

att Almi är aningen dyrare, detta för att de tar mindre säkerheter än vad banken gör. Men de 

gör det dock möjligt för kunden att förverkliga sin dröm. 
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4.3   Storbankernas utmaningar 
4.3.1      Storbankernas risker vid utlåning 
Samtliga respondenter ansåg att bankens största risk vid utlåning är att bolaget inte ska kunna 

återbetala lånet så att banken inte får tillbaka sina pengar. Respondenten i bank D förklarar att 

de är mycket noggranna med att hämta information om bolaget för att undvika denna risk. I 

samband med detta uttrycker hen följande: 

 

“Förtroendet för företagaren är grunden till allting” 

 

Hen förklarar dock att man inte kan bevilja ett lån på ren magkänsla och därför tillsätter de 

ofta säkerheter på krediterna. Säkerheterna består ofta av företagsinteckningar så att banken 

vid en konkurs har en slags första rätt till de tillgångar som finns. Ofta kompletterar de även 

säkerheterna med ansvarsborgen, oftast av ägaren i bolaget.  

 

En av respondenterna i bank B förklarar att för att undvika risken för att kunden inte ska 

kunna återbetala lånet försöker de att hela tiden ha en bra och nära relation till kunden. Detta 

för att de via en löpande kontakt ska kunna se om det börjar gå dåligt för bolaget och därmed 

försöka hjälpa till i god tid. I dessa fall kan de exempelvis hjälpa till med ekonomisk 

rådgivning då de ofta har goda ekonomiska kunskaper som kan vara till hjälp. Den andra 

respondenten i bank B förklarar att de arbetar mycket med säkerheter som ägarborgen eller 

företagsinteckningar för att minska bankens risker vid utlåning.  

 

En av respondenterna i bank C förklarar att de ofta tagit en personlig borgen vid mindre 

krediter, vilket innebär att om verksamheten inte skulle fungera så får man som privatperson 

betala tillbaka pengarna. Hen förklarar även att det därför inte alltid bara är banken eller 

bolaget som kan ställas inför risker utan det kan även förekomma personliga risker. För att 

undvika dessa risker förklarar hen att de innan utlåning säkerställer att personen bakom 

företaget har den kunskap som krävs. Detta genom att företagaren i ett första steg går till 

Nyföretagarcentrum och får rådgivning så att personen i fråga verkligen förstår hur det 

fungerar att driva ett företag. Hen uttryckte att de som har goda kunskaper har större chans att 

lyckas. Den andra respondenten från bank C förklarar att de hela tiden räknar på risken som 

finns för att de inte ska få tillbaka pengarna. Hen förklarar att i exempelvis vissa branscher 

finns det olika procentsatser av bolagen som har gått i konkurs, en specifik bransch kan 

därmed generera en specifik risk. I exempelvis fastighetsbranschen så finns det ofta säkerheter 

i form av fastigheter som bolaget kan pantsätta vid lån, vilket bidrar till att risken för banken 

och att de inte ska kunna få tillbaka det utlånade beloppet minskar. Bygger lånet helt och 

hållet på kundens affärsidé och kunden inte lyckas sälja det förväntade beloppet så finns det ju 

ingenting att hämta. Vilka åtgärder som krävs för att undvika risken för att inte få tillbaka 

pengarna kan alltså bero på vilken bransch bolaget befinner sig i.  

 

Respondenterna i bank A förklarade båda två att för att undvika risken för att inte få tillbaka 

pengarna arbetar de mycket med säkerheter, men även med se till att ha god kontakt med 

kunden. De nämnde dels att de brukar ägna sig åt rådgivning, hjälpa till med 

amorteringsplaner och beräkna diverse kostnader som lånet medför. Även hålla koll på 

kundens engagemang och uppmärksamma då det förkommer återkommande övertrasseringar, 

om kunden får krav från kronofogden, om kunden får betalningsanmärkningar eller om man 

ser andra liknande signaler på att det börjar gå åt fel håll. En av respondenterna förklarar även 

att de kan exempelvis periodvis bevilja amorteringsfriheter för att hjälpa kunden att få 

verksamheten stabil igen om de befinner sig i en slags svacka.  
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4.3.2      Lagar, regleringar och konkurrens 
Gällande de regler och lagar som finns för bankerna vid utlåning nämnde samtliga 

respondenter att de står under tillsyn av Finansinspektionen. En av respondenterna förklarar 

att storbankerna generellt följer deras regleringar väldigt bra då det är viktigt att allmänhetens 

förtroende för de finansiella systemen upprätthålls. En annan förklarar även att de följer EU 

regleringar då Finansinspektionens regleringar står under dessa. Ytterligare lagar och 

regleringar som nämns är Basel-regleringar, Mifid, Aktiebolagslagen, lagen om penningtvätt 

samt lagen om att bankerna ska känna sin kund och lagen om att vid utlåning kunna bevisa 

bolagets återbetalningsförmåga. Några av respondenterna nämner också att de förhåller sig till 

bankens egen kreditpolicy. En respondent förklarar att som företagsrådgivare har de 

regelbundna utbildningar för att banken ska kunna följa de lagar och regleringar som finns. En 

annan respondent förklarar också att de ofta inte direkt arbetar med lagarna, istället använder 

de system som har blivit granskade av jurister så att de i sitt vardagliga arbete per automatik 

förhåller sig till de lagar och regler som banken måste följa. Slutligen förklarade ytterligare en 

respondent att man som bank måste veta mycket om kunden innan de ens får lov att öppna ett 

konto.  

 

Gällande konkurrens och kundens möjlighet att vid en nekad låneansökan söka sig vidare till 

andra banker fanns det bland respondenterna delade meningar. Respondenten från bank D 

förklarar att utifrån kundens perspektiv så finns det ingen befintlig konkurrens, men att de 

som bank anser att det finns konkurrens. Hen menar att det inte är enkelt för en kund att söka 

sig vidare efter ett nekat lån, men det är definitivt möjligt. Dock förklarar hen att ofta säger 

bankerna ja eller nej till en kredit på samma grunder, därför är det inte alltid en lösning att 

byta bank. Hen anser även att gällande företagssidan så är Handelsbanken och SEB mest 

konkurrenskraftiga, men hen poängterar även att företagsrådgivaren och dennas relation till 

kunden är mycket avgörande. Får en kund bra kontakt med sin företagsrådgivare på 

exempelvis Nordea eller Swedbank så kan dessa banker vara minst lika konkurrenskraftiga.  

  

Gällande respondenterna från bank A så anser den ena respondenten att det är svårt att avgöra 

om kunden kan söka sig vidare om denna fått ett lån nekat. Detta grundar sig i att kunderna 

som blir nekade ett lån inte kommer tillbaka eller ger en återkoppling så att de som 

företagsrådgivare får veta hur det gick med eventuella nya låneansökningar. Dock tror hen att 

gällande utlåning så fungerar bankerna relativt lika, däremot kanske en kund lyckas få ett 

högre förtroende i den ena banken än i den andra. Den andre respondenten från bank A tror att 

om man som kund blir nekad ett lån så kan kunden söka sig vidare till andra banker. Hen tror 

även att de i så fall vänder sig till någon av de andra storbankerna. Dock tror hen att 

lånevillkoren bland småbolagen hos storbankerna är förhållandevis likvärdiga. Hen förklarar 

också att ett alternativ för kunden är även att vända sig till Almi, Almi vill dock i sin tur oftast 

ställa upp tillsammans med någon mer bank.  

 

Respondenterna från bank B anser att det finns en möjlighet att vid ett nekat lån kunna söka 

sig vidare till andra banker, varav den ena respondenten även nämner Almi som ett alternativ. 

Den ena respondenten förklarar att olika banker har olika sätt att se på finansiering, den andra 

respondenten förklarar även att möjligheterna till lån kan påverkas av dennas 

kreditengagemang och hur länge personen/bolaget varit kund i banken.  

 

Respondenterna från bank C förklarade att det är möjligt att som småbolag söka sig vidare till 

andra banker, men att det ibland kan vara svårt. Den ena respondenten förklarade att om man 

som kund blivit nekad på flera banker finns det ofta ett UC på bolaget. Detta kan i sin tur 

väcka uppmärksamhet och kan göra att personen ser svagare ut vid kreditbedömningen. Dock 



- 33 - 

 

poängterar hen att bankerna troligtvis har olika strategier. Om man får lånet nekat eller 

beviljat kan också påverkas av vem på banken man träffar. Den andra respondenten från bank 

C förklarar även att det är vanligt förekommande att småbolag som fått lånet nekat ofta 

kommer tillbaka och försöker förhandla till sig lånet ändå. Hen tolkar det som att de inte har 

fått lånet beviljat på annat håll heller. I de fall kunderna söker sig vidare trodde båda 

respondenterna att de främst söker sig till de andra storbankerna. Den ena respondenten 

nämner även Almi eller andra banker som ligger i närområdet som alternativ.  
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5.  Analys 

Detta kapitel kommer presentera studiens analys där tidigare forskning, teori och empiri 

ställs emot varandra. 

 
5.1   Småbolagens brister inför kreditgivningen 
Tidigare forskning visar på att storbanker specialiserar sin utlåning till stora bolag och att 

småbanker riktar sig till småbolagen. Det framkommer även att storbankerna använder sig 

mer av hård information och småbankerna mer av mjuk information om bolagen vid 

kreditgivning (Berger & Blacks, 2011; Francis, Hasan & Wang, 2008; Ely & Robinson, 

2009). Den framtagna empirin kan inte bekräfta denna forskning mer än att respondenterna i 

studien talar för att det finns vissa skillnader mellan att arbeta med stora bolag och småbolag. 

Skillnaderna förklarades huvudsakligen vara till småbolagens nackdel vid kreditgivningen. 

Detta bekräftar även annan tidigare forskning som förklarar att det utifrån bankens perspektiv 

är mer riskabelt att låna till småbolag än till stora bolag på grund av småbolagens oklarheter 

(Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013).  

 

Tidigare forskning hävdar att det är relativt svårt att finna lättillgänglig information eller en 

befintlig historik för småbolagen som kan användas vid en kreditbedömning (Haron, Said, 

Jayaraman & Ismail, 2013). Detta styrks upp av empirin då flera av respondenterna klargjorde 

att stora bolag ofta funnits under en längre tid och har därmed en fördel när det gäller att visa 

upp historisk information. Enligt St-Pierre och Bahri (2011) och Baas och Schrooten (2006) 

blir kostnaderna för bankerna inte lika höga vid insamling av information om de större 

bolagen jämfört med småbolagen. Under intervjuerna framkom det ingen konkret information 

gällande de kostnader som finns för banken vid informationsinsamling om ett bolag. Om 

kostnaderna är mindre vid insamling av information om de större bolagen än för de små 

bolagen kan därför varken stärkas eller motbevisas. Däremot framkom det att informationen 

om de större bolagen var mer lättillgänglig. 

 

Empirin visar på att de större bolagen har en styrka jämfört med småbolag gällande att 

generera kvalitativa rapporter. Detta för att de större bolagen ofta har en ekonomifunktion 

eller en ekonomichef som har kunskapen att utforma detta. Detta är även i enlighet med Ely 

och Robinson (2009) forskning där stora bolag visade sig vara bättre på att producera hård 

information än vad småbolagen var. Några av respondenterna hävdade även att det sätts högre 

förväntningar på de större bolagen än för de små bolagen. Detta för att de större bolagen 

förväntas generera kvalitativa ekonomiska rapporter medan småbolagens ekonomiska 

dokument förväntas vara av sämre kvalitet. En av dessa respondenter förklarade även att i de 

fall ett stort bolag har bristande ekonomiska dokument sjunker bankens förtroende för bolaget 

snabbt. Sammantaget så hävdar därmed både den tidigare forskningen och empirin på att 

småbolag förväntas ha sämre ekonomiska rapporter och finansiella dokument.   

 

Tidigare forskning visar att stora och etablerade företag ofta får tillgång till större lånebelopp, 

har mindre krav på säkerhet samt får fler krediter beviljade då de kan uppvisa stabilt kapital 

och en god soliditet (St-Pierre & Bahri, 2011). I enlighet med detta så visar även empirin på 

att det förekommer skillnader mellan stora och små bolag gällande pantsäkerheter och vilket 

lånebelopp som är aktuellt. Respondenterna förklarade att större bolag antogs ha ett större 

värde på säkerheterna i form av exempelvis företagsinteckningar. De större bolagen 

förklarades även både efterfråga och erhålla större lånebelopp än vad småbolagen gjorde. 

Enligt tidigare forskning möts småbolag ofta av svårigheter då de önskar att erhålla krediter. 

Detta eftersom de många gånger inte har tillräckligt med kapital för att kunna ge 
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pantsäkerheter eller något relevant finansiellt underlag (St-Pierre & Bahri, 2011; Haron, Said, 

Jayaraman & Ismail, 2013).  I de fall småbolagen kan uppvisa pantsäkerheter har de dock 

visat sig ha effektiv tillgång till krediter, både hos små och stora banker (Berger & Blacks, 

2011). Som tidigare nämnt visade empirin på att småbolag ofta saknade relevant finansiellt 

underlag. Empirin visade dock inte på att småbolagen hade svårigheter att kunna ge 

pantsäkerheter, däremot hävdades det att de större bolagen ofta hade ett större värde på dem. 

Respondenterna förklarade även att småbolag ofta är i större behov av krediter än vad de 

större bolagen var. Detta för att det är vanligt förekommande att småbolagen har toppar och 

dalar i verksamheten och därmed behöver en kredit att utnyttja till och från. Trots de 

skillnader som existerade mellan stora och små bolag hävdade dock en av respondenterna att 

själva utlåningsprocessen ser likadan ut, oavsett om bolaget är stort eller litet. 

 

Basel Committee arbetar för att harmonisera de finansiella verksamheterna, regleringarna som 

införts har därefter utvecklats genom åren (Antão & Lacerda, 2011; VanHoose, 2007). 

Tidigare forskning har redogjort att regleringarna har medfört att det används olika metoder 

för att kategorisera in både lån och bolag i olika riskklasser (Antão & Lacerda, 2011; 

Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). I Jacobson, Lindé och Roszbach (2005) studie görs en 

jämförelse mellan två storbanker i Sverige gällande deras interna riskratingsystem. Resultatet 

i deras studie visade på att de interna riskratingsystemen inte gav konsistenta resultat då ett 

och samma bolag fick olika riskbilder i bankerna. Till skillnad från deras studie så har empirin 

inga belägg för att visa vilka typer av metoder bankerna använder sig av gällande 

riskkategorisering. Dock framkom det att definitionen av vad som klassas som ett småbolag 

varierade mellan bankerna. En av bankerna definierade ett småbolag som ett bolag med en 

omsättning mellan en krona och fem miljoner kronor. En annan bank definierade det som ett 

bolag med en omsättning upp till femtio miljoner. De resterande två bankerna definierade 

småbolag på likartat sätt där de hade två uppdelningar. Dels en kategori för de som omsätter 

upp till en miljon kronor och sedan en annan kategori för de som omsätter mellan en miljon 

kronor och tio miljoner kronor.  

 

Att bankerna definierar ett bolag som ett småbolag utefter omsättningen är i enlighet med 

förklaringen i Antão och Lacerda (2011) om att kategorisering av bolag bör baseras på 

försäljningens omfattning och inriktning i bolaget. Antão och Lacerdas (2011) studie visade 

även på att oavsett om ett småbolag hamnar i en kategori som utgörs av lite större bolag så 

skiljer sig ofta behandlingen mellan stora och små bolag åt. Till skillnad från deras studie så 

kan empirin inte visa på att storbolag särbehandlas. Dessutom uttryckte en av respondenterna 

att låneprocessen såg likadan ut oavsett om det handlade om ett stort eller litet bolag. Däremot 

framkom det att tillgången på information skilde sig åt mellan stora och små bolag. Det 

framkom även att de större bolagen förväntades generera mer kvalitativa ekonomiska 

rapporter än vad småbolagen förväntades göra. 

 

Tidigare forskning hävdar att när bankerna har möjligheten att manipulera och påverka 

bolagens kategorisering kan bolagen anses ha en hög risk i den ena banken och en låg risk i en 

annan (Antão & Lacerda, 2011; Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). Empirin har dock inga 

konkreta belägg för att stärka eller motbevisa detta påstående, däremot poängterade 

respondenterna att vid definieringen av småbolagen så går de inte alltid enbart efter 

omsättningens omfattning. Faktorer som exempelvis verksamhetens komplexitet, antal 

anställda, ägarstruktur samt bolagets behov är också väsentliga. Empirin stärker därmed den 

tidigare forskningen gällande att bankerna har en möjlighet att internt påverka hur de väljer att 

kategorisera ett småbolag. 
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5.2   Småbolagens relation till storbankerna  
Vad det gäller de vanligaste tjänster som småbolagen efterfrågar visar empirin på att det 

främst efterfrågas bastjänster såsom konton, plusgiron/bankgiron, kort och internetbank. 

Vanligt är även kortinlösen eller liknande betalsystem som kan underlätta verksamheten. 

Något som uppmärksammats i den tidigare forskningen är Relationship lending, vilket 

innebär att bolaget och banken bygger upp en god relation som ligger till grund vid 

kreditgivningen. Detta anses spara tid och kostnad för banken att samla information om 

bolaget då de istället via relationen får en god insikt (St-Pierre & Bahris, 2011; Berger & 

Udells, 1995; Baas & Schrooten, 2006). Tidigare studier visar också på att en långsiktig och 

god relation mellan bolag och bank kan mildra låneförhållanderna, vilket i sin tur kan 

resultera i tillgång till fler lån, lån till lägre ränta samt mindre krav på säkerheter (St-Pierre & 

Bahris, 2011; Berger & Udells, 1995; Moro & Finks, 2013; Tsuruta, 2008; Kirschenmann & 

Norden, 2012). Räntan antas kunna sänkas eftersom att informationen är mindre kostsam och 

mer lättillgänglig (Baas & Schrooten, 2006). Enligt Moro och Finks (2013) kan dock en allt 

för nära relation göra att banken får monopol över informationen, eller att bolaget blir 

beroende av banken. Om småbolaget då skulle vilja byta bank, förflytta information eller 

etablera sig åt annat håll kan kostnaderna bli mycket höga. Om bankerna har monopol och det 

inte finns någon befintlig konkurrens från andra banker blir företagen mer beroende av 

bankrelationen, vilket i sin tur kan resultera i högre räntor (Bellucci, Borisov & Zazzaro, 

2013; Tsuruta, 2008; Lindstrand & Lindberghs, 1983). I motsats till detta så förklarade 

respondenterna att en god och nära relation kan vara fördelaktigt då kunden efterfrågade mer 

specifika tjänster som finansiering, checkkrediter, placeringsrådgivning, leasing, försäkringar, 

fillösningar eller liknande kommunikationslösningar, dagskasseavtal och tjänstepensioner. I 

motsats till den tidigare forskningen har empirin därmed inga belägg för att kunna bekräfta att 

en allt för nära relation kan få en negativ effekt och resultera i monopol, eller i ett allt för högt 

beroende.  

 

Tidigare forskare framför att småföretagande gynnar den ekonomiska utvecklingen, etablerar 

konkurrens, skapar marknadsdiversifiering, skapar arbetsmöjligheter, bidrar till en god 

välfärd, samt representerar innovation på marknaden (Francis, Hasan & Wang, 2008; St-

Pierre & Bahri, 2011; Du, Lu & Tao, 2012; Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 2013; Riding & 

Haines, 2001; Barth, Lin & Yost, 2011). I likhet med detta visar empirin på att det finns 

främst två vanliga orsaker till varför småföretag ansöker om ett lån. En av orsaken är då det 

handlar om att göra en investering, vilket brukar grunda sig i att småbolaget vill expandera 

eller är i en slags uppstartsfas. Detta i sin tur innebär att bolaget har en vilja att bli större och 

en vilja att växa på marknaden. Enligt Haron, Said, Jayaraman och Ismail (2013) och Tsuruta 

(2008) är den externa finansieringen ytterst viktigt för småbolagens överlevnad och 

expandering. Även Karas (2010) tror att man bör satsa på strategier som gynnar 

småföretagandet. Dels för att ta sig ur det som finns kvar av den finansiella krisen, men även 

för att små och medelstora bolag spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin.  

 

Förutom att göra en investering eller för att expandera förklarar respondenterna att 

småbolagen också ofta ansöker om krediter då de vill jämna ut sitt kassaflöde. Tidigare 

forskning har visat på att de kapitalkrav och kreditrestriktioner som existerar har överlag visat 

sig ha allra störst påverkan på små och medelstora företag. Detta för att alternativa 

finansieringsmöjligheter för dessa är begränsade (Insfrán & Aníbal, 2008). I enlighet med 

detta visar empirin på att småbolagen har ett större behov av krediter än de större bolagen då 

deras verksamheter ofta har såkallade toppar och dalar. Vanligt förekommande är att 

småbolagen har fasta kostnader att utbetala innan de får in pengar från sina kunder, de 

behöver därför ofta utnyttja en kredit vid dessa såkallade dalar. Det kan därför vara så att 
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småbolaget i grund och botten har en väl fungerande verksamhet, men att tajmingen mellan 

inbetalningar och utbetalningar är osynkroniserade.  

 

Den tidigare forskningen talar för att det finns problem gällande småbolagens tillgång till 

kapital då informationsbrist mellan småbolag och bank är vanligt förekommande (Tsuruta, 

2008; Baas & Schrooten, 2006). Dessutom har det visat sig att småbolag är mer riskbenägna 

och att den högre risken som finns brukar kompenseras med högre riskpremie. Detta i sin tur 

resulterar i en högre ränta för småbolagen (Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005). 

Respondenterna i denna studie förklarar att när det tas ett beslut om en kredit fastställs även 

lånevillkor och räntesatser. Empirin visade på att kalkyleringen av detta varierade från bank 

till bank. Några av respondenterna använde sig av upplysningscentralen, vissa tog hänsyn till 

vad lånet skulle användas till och vissa såg till bolagets historik och tidigare skötsel. Empirin 

visade därmed på att kalkyleringen av räntorna och lånevillkoren varierade kraftigt mellan 

bankerna, däremot nämnde samtliga respondenter att de alltid beaktade den risk som fanns vid 

utlåningen. De förklarade också att en hög risk resulterade i högre räntor. Vilket är i enlighet 

med Jacobson, Lindé och Roszbach (2005) studie som visar på att räntan alltid kopplades till 

bolagets risk och att hög risk resulterar i hög ränta. Tidigare forskning visade även på att 

bolagets geografiska avstånd påverkade låneräntan, där bolag som har stort geografiskt 

avstånd till sin bank oftast får högre ränta. Även lånevillkoren visade sig bli försämrade i 

samband med ett ökat avstånd (Bellucci, Borisov & Zazzaro, 2013). Empirin kan dock varken 

styrka eller motbevisa denna forskning då avståndsfaktorn inte togs upp i någon av de 

genomförda intervjuerna. Tidigare forskning hävdar även att räntans storlek påverkas av 

lånets syfte. De bolag som genomför projekt som banken anser vara bra erhåller lägre ränta, 

de bolag som genomför projekt som banken anser vara dåliga erhåller högre ränta 

(Kirschenmann & Norden, 2012). Empirin har inga starka belägg på att syftet med lånet är en 

avgörande faktor gällande räntesatserna. Endast en av respondenterna förklarade att räntan 

kan påverkas av vad lånet ska användas till.  

 

I den tidigare forskningen framförs ett förslag på att småbolag bör tillämpa internationella 

redovisningsstandarder för att kunna uppvisa lättillgänglig information via sina 

årsredovisningar. Detta i sin tur antogs minimera både tid och kostnader för bankerna, vilket i 

sin tur möjliggör lägre räntesatser (Baas & Schrooten, 2006). Några av respondenterna 

nämner att internationella redovisningsstandarder hade underlättat tillgången på information. 

En av respondenterna anser dock att hen inte upplevt detta som något problem. Empirin har 

därför inget belägg för att stärka eller motbevisa påståendet om att det hade möjliggjort lägre 

räntesatser. Empirin kan endast bekräfta att en tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder möjligtvis hade kunnat underlätta tillgången till informationen. 

 

Som nämndes tidigare, trots att kalkyleringen gällande räntor och lånevillkor skilde sig åt 

mellan bankerna så tog samtliga hänsyn till risken vid utlåning. För att säkra upp lånen 

förklarade majoriteten av respondenterna att pantsäkerheter hade en central betydelse. 

Tidigare forskning visar på att småbolagen är starkare när det gäller att visa upp mjuk 

information som ledarförmåga och karaktär än vad de är att visa upp hård information i form 

av finansiella rapporter (Kirschenmann & Norden, 2012). Några av respondenterna förklarar 

att om kunden sköter sina åtaganden, har en fungerande verksamhet och kan påvisa en hög 

lojalitet minskar bankens risk vid utlåning. Tidigare forskning visar på att bolag som har 

mindre säkerheter har det svårare att få krediter från banker. Det har även visat sig att dessa 

bolag istället har använt sig mer av handelskrediter (Tsuruta, 2008). Tidigare forskning visar 

också på att handelskrediter har vissa fördelar framför bankkrediter gällande anskaffningen av 

information om bolagen (Ely & Robinson, 2009; Tsuruta, 2008). Handelskrediter förklarades 



- 38 - 

 

därför vara en avsevärd finansieringskälla för småbolag (Ely & Robinson, 2009; Tsuruta, 

2008; Du, Lu & Tao, 2012). Likt den tidigare forskningen så förklarade majoriteten av 

respondenterna att de som banker inte är ett riskkapitalbolag och kan därför vid utlåning 

gentemot småbolagen inte ta allt för höga risker. Istället kan bankernas samarbete med 

riskkapitalbolaget Almi vara ett alternativ för småbolagen. Dock är Almis krediter aningen 

dyrare. 

 

Tidigare forskning visar på en utveckling av kreditföretag på marknaden. Antalet 

handelskrediter har ökat och kreditföretagen har blivit en konkurrent till bankerna. Detta 

eftersom kreditföretagen och dess handelskrediter blir en avsevärd finansieringskälla för 

småbolag i de fall de inte lyckas få tillgång till bankkrediter (Ely & Robinson, 2009; Tsuruta, 

2008; Du, Lu & Tao, 2012). Gällande konkurrens och kundens möjlighet att vid en nekad 

låneansökan söka sig vidare till andra banker var empirins ståndpunkt aningen splittrad då det 

bland respondenterna fanns delade meningar. De flesta nämnde att storbankerna och Almi var 

det främsta alternativet för småbolagen. En del av respondenterna ansåg att lånevillkoren 

bland bankerna var likartade medan andra poängterade att bankerna troligtvis har olika 

strategier vid kreditgivning. Något anmärkningsvärt var att en respondent förklarade att om en 

kund får kredit beviljad eller inte kan påverkas av vem på banken kunden träffar och om 

kunden lyckas vinna ett förtroende. Empirin visar därmed på att företagsrådgivarens och 

kundens relation påverkar vid kreditgivningen. En av respondenterna förklarade att en kund 

kan lyckas få ett högre förtroende i den ena banken än i den andra. Där ett förtroende skapas 

har kunden även lättare att erhålla krediter. Samtidigt visade empirin även på att storbankerna 

ser varandra som konkurrenter och att kunden vid en nekad låneansökan har möjligheten att 

söka sig vidare till en annan bank. Att företagsrådgivarens och kundens relation påverkar vid 

kreditgivningen och att storbankerna ser varandra som konkurrenter liknar Peretto och 

Cetorellis (2012) förklaring om att vid en ökad konkurrens ökar bankerna sin intensitet 

gällande relationslån och dess innefattande service. I motsats till detta så visar annan 

forskning på att vid en hög konkurrens tenderar bankerna att använda sig av mer av 

Transaction lending med hårda värden framför relationship lending med mjuka värden (Black 

& Strahan, 2002; Hawkins, 2005).  

 

Tidigare forskning visar på att då storbanker är effektiva vid utlåningen gentemot småbolagen 

kan detta påverka småbankernas överlevnad på marknaden negativt (Black & Strahan, 2002). 

Konkurrensen har lett till att många banker har sammanslagits (Francis, Hasan & Wangs 

(2008). Francis, Hasan och Wangs (2008) forskning visar även på att ökade 

sammanslagningarna av banker har medfört en minskning av antalet småbanker på 

marknaden, vilket på kort sikt tenderar att hämma utvecklingen av småbolagen och 

nyföretagande. Black och Strahan (2002) hävdar dock att en ökad konkurrens gjort det lättare 

för låntagare att byta långivare, vilket inneburit att det är mindre lönsamt för bankerna att 

satsa på Relationship lending. I motsats till detta så framkom det under intervjuerna att 

möjligheten för att erhålla ett lån kan påverkas av kundens kreditengagemang och hur länge 

bolaget har varit kund i banken. 

 

Hårdare konkurrens har även visat sig pressa ner priserna på lånen, vilket kan vara 

fördelaktigt för kunderna (Black & Strahan, 2002; Francis, Hasan & Wang, 2008). Empirin 

framför ingen jämförelse bland bankernas priser till småbolagen. En intressant syn är dock att 

en av respondenterna uttryckte att om man har en riktigt bra kund som har fått diverse 

erbjudanden från andra banker så kan det påverka de räntor och lånevillkor som erbjuds. 

Oftast funderar kreditgivarna i banken över om det är värt för dem att gå ner någon procent på 

räntan för att behålla kunden. Så länge det fortfarande ger lönsamhet så brukar banken kunna 
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gå med på det. Blir det inte lönsamt alls så låter de istället kunden gå vidare till konkurrenten. 

Respondentens förklaring styrker den tidigare forskning som visar på att konkurrensen med 

fler närliggande banker har visat sig vara gynnsamt för bolagen (Bellucci, Borisov & Zazzaro, 

2013). Det styrker även den forskning som visar på att konkurrensen har medfört att bankerna 

generellt fått ökat intresse att investera i småbolagen och fått upp ögonen för deras framtida 

expandering (Black & Strahan, 2002). Småbolag har i den tidigare forskningen visat sig 

gynnas av politik som uppmuntrar fri konkurrens och motverkar monopol (Barth, Lin & Yost, 

2011). Utifrån empirin är svårt att avgöra om kunden kan söka sig vidare om hen fått lånet 

nekat, det är därmed svårt att avgöra om det finns en gynnsam konkurrens för småbolagen i 

dagsläget. Detta grundar sig i att det ofta inte finns någon återkoppling till de kunder som blir 

nekade ett lån. Företagsrådgivare vet oftast inte hur det gick med eventuella nya 

låneansökningar. Endast en av respondenterna förklarade att vid en nekad låneansökan brukar 

kunden komma tillbaka och försöka förhandla sig till krediten i alla fall, vilket hen tolkar som 

att kunden inte fått lånet beviljat på annat håll heller. Har kunden blivit nekad på flera banker 

förklarades det även att det finns ett UC på bolaget, vilket i sin tur kan väcka uppmärksamhet 

och kan göra att personen ser svagare ut vid den kommande kreditbedömningen. 

 

5.3   Storbankernas risker vid kreditgivning  

Den tidigare forskningen visade på att många finansiella institutioner har blivit allt mer 

försiktiga med kreditgivningen efter den senaste finansiella krisen (Haron, Said, Jayaraman & 

Ismail, 2013; Foos, Norden & Weber, 2010). Samtidigt förklaras det även att bankernas in- 

och utlåning är bankernas sätt att finansiera sig (Norden & Weber, 2010) samt att bolagen 

aktivt använder sig av bankkrediter för att få sin verksamhet att fungera (Antão & Lacerda, 

2011; Karas, 2010). Trots tidigare kreditförluster i samband med den finansiella krisen visar 

tidigare forskning på att banker vill fortsätta att öka utlåningen (Foos, Norden & Weber, 

2010). Bankernas tillgänglighet gällande krediter hjälper även företagen att växa, vilket gör 

att krediterna är en viktig resurs för dem (Peretto & Cetorellis, 2012; Insfrán & Aníbal, 2008). 

I enlighet med detta förklarade samtliga respondenter att det finns olika risker med utlåning. 

Som tidigare nämnt ansåg respondenterna att den största risken vid utlåning är att bolaget inte 

ska kunna återbetala lånet så att banken inte får tillbaka sina pengar. Vilket är i enlighet med 

den tidigare forskningen som framför vikten av att ha kontroll på kreditrisken (Jacobson, 

Lindé & Roszbach, 2005; Jim, Yu & Mi, 2011; Chornous & Ursulenko, 2013; Switzer & 

Wang, 2005). Samtliga respondenter förklarade även att de aktivt arbetar med att motarbeta 

de risker som finns, hur de arbetade skilde sig dock åt.  

  

Respondenten i bank D förklarade att de lägger stor vikt i att säkra upp riskerna genom att se 

till att det finns ett förtroende för företagaren. Snarlikt beskriver även en respondent från bank 

C att de vill säkra riskerna genom att se till att företagaren har den erfarenheten och 

kunskapen som krävs för att bedriva ett bolag. Respondenternas beskrivningar liknar Moro 

och Finks (2011) förklaring om att ett förtroende för företagaren kan hjälpa banker att vid 

utlåning kompensera otillräcklig information vid utvärdering av kreditrisken. Det stämmer 

även väl överens med Ferrin, Bligh och Kohles (2007) beskrivning av att ett högt förtroende 

kan underlätta samarbete. Respondenten i bank D förklarar också att man inte kan bevilja ett 

lån på ren magkänsla och att de därför oftast tillsätter krav på säkerheter. I vissa fall 

kompletterades detta även med en ansvarsborgen. Även respondenterna från bank A, B och C 

arbetade mycket med säkerheter och borgensåtaganden. Empirin är därmed i enlighet med 

Moro och Finks (2013) förklaring om att det är riskabelt att förlita sig helt och hållet på mjuk 

information, samt att hård information som fakta, siffror eller annan konkret information 

spelar en viktig roll. 
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Respondenterna i bank A och B förklarade även att de försökte minimera kreditrisken genom 

att ha en god och nära relation till kunden. Detta så att de som bank vid eventuella kriser ska 

kunna hjälpa till i god tid. Detta stämmer väl överens med Chornous och Ursulenkos (2013) 

förklaring gällande vikten av att granska och kontrollera kundrelationen och att hela tiden 

anpassa sig till den dynamiska miljö vi lever i. En av respondenterna från bank C förklarade 

också att de hela tiden räknar på risken som finns för att de inte ska få tillbaka pengarna. Hen 

förklarade att de tar hänsyn till kundens specifika situation såsom bransch och affärsidé för att 

göra en bedömning av den risk som finns. Vilket är i likhet med Foos, Norden och Webers 

(2010) beskrivning gällande vikten av att bankerna hela tiden har uppsikt över sina 

låneförhållanden. Det stämmer även väl överens med Chornous och Ursulenkos (2013) 

förklaring om att bankerna måste specificera sin plats på marknaden och förutse riskerna i 

varje specifikt event. 

 

Tidigare forskning visade även på andra risker som finns vid utlåning. Bland annat framfördes 

det att bankerna bör ta hänsyn till marknadsrisken (Altunbas, Gambacorta & Marques-Ibanez, 

2010; Chornous & Ursulenko, 2013) och den operationella risken som finns vid kreditgivning 

(Antão & Lacerda, 2011; Parnes, 2011; Dell'Ariccia & Marquez, 2006; Chornous & 

Ursulenko, 2013). I motsats till detta så var det ingen av respondenterna i studien som direkt 

framhävde dessa risker, däremot förklarade några av respondenterna att de vid utlåning tog 

hänsyn till Basel-regleringarna. I Antão och Lacerda (2011) studie förklaras det att en 

tillämpning av Basel-regleringarna är ett sätt att säkra upp den operationella risken. 

 

Lee (2013) och VanHoose (2007) förklarar att det finns gemensamt kapitalkrav för 

bankindustrin. Antão och Lacerda (2011) och Lee (2013) beskriver att kapitalkravet bland 

annat syftar till att minimera bankernas kreditrisker. Antão och Lacerda (2011), Lee (2013), 

VanHoose (2007), Bentson (2007) Jacobson, Lindé och Roszbach (2005), Carling, Jacobson, 

Lindé och Roszbach (2007), Rötheli (2012), Varotto (2011), Riding och Haines (2001), 

Chornous och Ursulenko (2013) samt Norden och Weber (2010) framför i sina studier olika 

metoder för hur bankerna i enlighet med Basel-regleringarna kan kalkylera fram kapitalkravet 

och beräkna diverse risker som finns gällande bankernas utlåning. I motsats till detta så 

framhäver inte empirin Basel-regleringarna som de mest centrala regleringarna, samtliga 

respondenter fokuserade mest på regleringarna från Finansinspektionen. Däremot nämndes 

det att Basel-regleringar, EU-regleringar, Mifid, Aktiebolagslagen, lagen om penningtvätt och 

bankens egna interna policys måste följas och tas hänsyn till. En respondent förklarade också 

att de mestadels inte arbetar direkt med lagarna. Hen förklarade att de använder system som 

blivit granskade av jurister så att de per automatik i sitt vardagliga arbete förhåller sig till de 

lagar och regleringar som finns. Det nämndes även att de kontinuerligt utbildas och håller sig 

uppdaterade om det sker förändringar i de olika regleringarna. I Karas (2010) studie framförs 

det argument för att det europeiska parlamentet måste mer aktivt konstruera och implementera 

olika strategier för att lyfta upp EU efter den senaste finansiella krisen, speciellt gällande 

Basel Committee. Just nu arbetas det för att implementera regleringar för agenturer som 

arbetar med kreditrisker och de konstruerar nya krav för den finansiella tillsynen (Karas, 

2010). Karas (2010) förklarar att den finansiella tillsynen är ytterst viktig för att förebygga 

framtida eventuella finansiella kriser. 

 

5.4   Hur informationen om småbolagen granskas 

Baas och Schrooten (2006) och Moro och Finks (2013) förklarar i sina studier att det behövs 

information för att göra en riskbedömning. De beskriver fyra olika tekniker som bankerna 

använder sig av: Relationship lendning, Financial statement lendning, Asset based lending 

och Credit scoring lendning. De förklarar också att samlingsbegreppet för Financial 
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statement-, Asset based- och Credit scoring lending är Transaction lending då utvärderingen 

av risken baseras på tillgänglig fakta och publik information, vilket skiljer sig från 

Relationship lending. Transaction lending baseras mer på hård information medan 

Relationship lending baseras mer på mjuk information. Empirin styrker den tidigare 

forskningen gällande att det finns olika utlåningstekniker, däremot styrker den inte att det 

finns just dessa fyra olika utlåningstekniker. Utlåningsprocessen skiljde sig åt mellan 

bankerna. Gemensamt för samtliga är att allra först lämnas en låneansökan in och därefter 

granskas bolaget. Hur granskningen sker, vilka dokument som efterfrågas och vad som är det 

mest centrala i granskningen varierade från bank till bank. Orsaken bakom låneansökan, 

lånebeloppet, om bolaget är en ny eller en befintlig kund och om bolaget i sig är nytt eller 

befintligt ansåg respondenterna påverka hur utlåningsprocessen gick till.   

 

Barth, Lin och Yost (2011) förklarar i sin studie att informationen från företaget granskas för 

att studera vilka risker bolaget innehar samt vilken återbetalningsförmåga som finns. I 

enlighet med detta förklarade de flesta respondenterna att de ville granska affärsplanen, 

likviditets- och resultatbudgeten så att kunden kan visa sitt behov. Även så att kunden kunde 

visa på kunskap och skapa en trovärdig bild av verksamheten. Detta för att bankerna ska få en 

insikt i verksamheten och kunna göra en bedömning om de tror att verksamheten kan gå runt 

och om bolaget har en återbetalningsförmåga. Då budgetar eller prognoserna finns i enlighet 

med bankernas specifika krav förklarar en del av respondenterna även att historisk 

information i form av årsredovisningar också granskas. Dock hade granskningen av 

årsredovisningarna olika fokus. Några av respondenterna ansåg att kassaflödet var den 

viktigaste posten. En av respondenterna uttryckte att kassaflödet är väldigt viktigt då detta 

fungerar som en slags motor för verksamheten. En annan respondent ansåg att resultatet hade 

en central del, inte bara för att bedöma återbetalningsförmågan utan även för att se om det går 

bra för verksamheten. Då granskningen inkluderar både hård och mjuk information kan detta 

likna hur Baas och Schrooten (2006) och Moro och Finks (2013) beskriver Transaction- och 

Relationship lending.  

  

Haron, Said, Jayaraman och Ismail (2013) skriver i sin studie att för småbolag gäller det att 

utrusta sig med faktorer som en god styrelse/karaktär, finansiering/bevisa 

återbetalningsförmåga samt kunna uppvisa kapital som kan användas till pantsäkerheter. De 

förklarade även att pantsäkerheter antas vara ett objektivt och materiellt mått och är därmed 

av större vikt än vad styrelse/karaktär är. Detta för att det sistnämnda antas vara mer opålitligt 

då det är ett mer subjektivt och immateriellt mått. I enlighet med denna tidigare forskning så 

beskrev de flesta av respondenterna vikten av att småbolaget kunde uppvisa någon typ av 

pantsäkerhet. En av respondenterna nämnde att säkerheter innebär en lägre risk för banken. 

En annan respondent nämnde att pantsäkerheter täcker upp och hjälper till vid oväntade 

problem. De säkerheter som nämndes var främst ägarborgen och företagsinteckningar. 

 

Andra faktorer som förklarades påverka utlåningsprocessen i den tidigare forskningen var 

lånets amorteringstid (Khieu, Mullineaux & Yi, 2012), verksamhetens miljörisker (Weber, 

Fenchel & Scholz, 2006), om bolaget hade en hög operationell inkomst (Haron, Said, 

Jayaraman & Ismail, 2013) samt bolagets historik gällande betalningssvårigheter (Khieu, 

Mullineaux & Yi, 2012). Dessa faktorer framhävdes inte av respondenterna som centrala vid 

kreditgivningen, däremot förklarade majoriteten av respondenterna att de använde sig av 

upplysningscentralen i olika grad. Några av respondenterna förklarade att de via upplysnings-

centralen endast studerade om bolaget var välskött och hade betalningsanmärkningar, andra 

granskade även totalbelåningen, kreditengagemang och årsinkomst. Informationen från 

upplysningscentralen användes främst som en rekommendation. Några av respondenterna 
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förklarade att om informationen från upplysningscentralen upplevdes som aningen oklar eller 

om det fanns betalningsanmärkningar så gav de ofta kunden en chans att kunna förklara sig. I 

Khieu, Mullineaux och Yis (2012) studie förklarar de att bolag som historiskt sett haft 

betalningssvårigheter visade sig ha en bättre betalningsförmåga i ett senare skeende, vilket 

antas bero på att bolaget troligtvis fått visa upp högre grad av säkerheter för att få det andra 

lånet beviljat. I enlighet med detta så förklarade de flesta respondenterna att då småbolag kan 

uppvisa pantsäkerheter utgör långivningen en lägre risk, i motsatt till forskningen förklarade 

dock respondenterna att om en kund tidigare haft betalningssvårigheter fungerade detta som 

en stor broms vid kreditgivningen.  

 

Respondenterna talade även mycket om förtroende och om hur detta påverkade vid 

kreditgivningen. Moro och Fink (2013) beskriver i sin studie att förtroende grundar sig i både 

tidigare beteende samt information som samlas individuellt i en relation. Moro och Fink 

(2013) förklarar även att banker som endast förlitar sig på hård information missar 

möjligheten att utvärdera bolagets styrelse, därmed missar de även att notera hur beteendet ser 

ut i praktiken. En bra hård information kan innebära att bolaget har förmågan att betala 

tillbaka lånet, dock har banken ingen kännedom om ledarna i bolaget verkligen kommer att 

agera i samverkan. I enlighet med denna forskning ansåg majoriteten av respondenterna att 

personen bakom företaget spelade en stor roll, denna granskades därför inte bara som bolag 

utan även som privatperson. De faktorer respondenterna ansåg vara väsentliga var att 

personen var förtroendeingivande och visade på kunskap gällande sin verksamhet. Även att 

personen hade god ekonomisk bakgrund, hade en förmåga att ta ägarborgen samt hade skött 

sina tidigare åtaganden i banken både som företag och privatperson. Berg, Dickhaut och 

McCabes (1995) studie visar på att människor är villiga att belöna bra beteenden, samt att 

samhället formar normer som uppmuntrar att man ska sträva efter att uppnå ömsesidig vinst 

framför att enbart gynna sitt självintresse. I enlighet med detta förklarade de flesta av 

respondenterna att kundens tidigare åtaganden och skötsel i banken påverkade utlåningen. 

 

Moro och Finks (2013) förklarar att baksidan av Relationship lending är att den mjuka 

informationen inte har något bevis. Det finns styrelseledamöter och ledare i bolag som kan 

utge falsk information eller ge felaktigt intryck. Ett allt för högt förtroende kan därför göra att 

banken blir blind för företagets felaktigheter eller svagheter. Det har visat sig att ett stort 

förtroende ökar möjligheten för bolaget att erhålla krediter, dock går förtroende inte att förlita 

sig på fullt ut. Berg, Dickhaut och McCabe (1995) förklarar att förtroende och ömsesidighet 

är viktigt för att få en väl fungerande ekonomi och väl fungerande institutioner. I enlighet med 

denna tidigare forskning förklarade majoriteten av respondenterna att granskningen av diverse 

information gick ut på att göra en helhetsbedömning med syftet att bedöma bolagets 

återbetalningsförmåga. Vilket stämmer överens med Luhmanns (2005) beskrivning av att all 

typ av kommunikation och iakttagbart beteende förklarar något om en människa och att man 

bara kan förlita sig på tillgänglig information. Grunden i förtroende ligger hos en social 

identitet som byggs upp genom interaktion och korrespondens med omvärlden. 

  

Haron, Said, Jayaraman och Ismails (2013) forskning visar på att det från bankens perspektiv 

är det mer riskabelt att låna till småbolag än till större bolag på grund av småbolagens 

oklarheter. Det förklaras att det är relativt svårt att finna lättillgänglig information eller en 

befintlig historik de kan använda sig av vid kreditbedömningen. Vid utlåning till småbolag 

går banken därför ofta efter hur relationen till bolagets styrelse ser ut, hur bolagets förtjänster 

till banken ser ut, vilka befintliga pantsäkerheter som finns samt hur kapaciteten för 

återbetalning ser ut (Haron, Said, Jayaraman & Ismails, 2013). I enlighet med detta förklarade 

många av respondenterna att småbolagen ofta inte innehar alla dokument vid ett första möte. I 
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en av bankerna använder sig båda respondenterna av mallar från Almi för att hjälpa kunderna 

att upprätta detta. En respondent från en annan bank förklarar att hen istället brukar hänvisa 

småbolaget till Nyföretagarcentrum. De flesta respondenterna förklarade att det generellt 

kunde vara svårt med tillgången till information om småbolaget. Något som påverkade 

tillgången på information var om kunden var befintlig i banken sedan tidigare eller om denna 

var helt ny kund. Då det är befintliga kunder finns det ofta en historik och tidigare skötsel att 

granska som inte finns hos de som är helt nya kunder. 

 

Tidigare forskning beskriver att det ibland är svårt att finna information om småbolaget. Då 

det inte finns något relevant finansiellt underlag kan detta medföra att småbolagen möts av 

svårigheter att erhålla ett lån (St-Pierre & Bahri, 2011; Haron, Said, Jayaraman & Ismail, 

2013). Det finns tidigare forskning som förklarar att för större bolag med mer lättillgänglig 

finansiell information blir kostnaderna för att finna information inte lika höga, vilket i sin tur 

möjliggör lägre räntesatser (St-Pierre & Bahri, 2011; Baas & Schrooten, 2006). Ett stort och 

etablerat företag har oftast tillgång till större lånebelopp, mindre krav på säkerhet samt får fler 

krediter beviljade då de kan uppvisa stabilt kapital och en god soliditet (St-Pierre & Bahri, 

2011). Barth, Lin och Yost (2011) och Baas och Schrooten (2006) framför även i sina studier 

att ett bolag med extern revisor har visat sig ha mindre finansiella problem än de som inte har 

det, vilket i sin tur har ökat möjligheten för bolaget att generera relevant och pålitlig hård 

information. I deras studier framförs det även att tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder och externa revisorer har medfört sänkta lånekostnader. I enlighet med 

detta så förklarade flera av respondenterna att det var lättare då småbolagen låg under 

revisionsplikt, detta då det idag finns ekonomiska rapporter som inte är reviderade och har 

därmed relativt låg kvalitet. En respondent uttryckte att småbolagen ofta drivs av duktiga 

entreprenörer men att siffrorna dessvärre ofta blir av sämre kvalitet. En annan respondent 

förklarade att företagarna i småbolagen ofta var mycket duktiga på det de gör eller producerar, 

men är mindre insatta i ekonomin. En av respondenterna förklarade även att de ekonomiska 

dokumenten inte bara ofta finns i dålig kvalitet, ibland kan de till och med saknas registrerade 

bokslut helt och hållet. Detta gäller dock främst de enskilda firmorna eller handelsbolagen. En 

av respondenterna uttryckte dock att den borttagna revisionsplikten kan påverka tillgången på 

information, men att detta var något som respondenten själv inte ansåg var ett stort problem. 

 

Vid informationsinsamlingen nämnde några av respondenterna att de ofta finner bokslut och 

annan information på Bolagsverket och allabolag. Många av respondenterna förklarade också 

att de använde informella källor såsom Google, bolagets egen hemsida eller liknande för att 

skapa sig ett intryck, bli mer insatta i verksamheten samt studera hur bolaget tas emot på 

marknaden. Detta stämmer överens med Luhmanns (2005) beskrivning av att den interaktion 

som byggs upp med omvärlden skapar en viss identitet, vilken sedan ligger till grund för om 

ett förtroende skapas eller inte. Han beskriver även att all typ av beteende som är iakttagbart 

förklarar något om en människa (Luhmann, 2005).  

 

Luhmann (2005) förklarar att förtroende är ett grundelement i ett socialt liv. Det har visat sig 

att om en person litar på att få en del av vinsten kan personen i fråga kortsiktigt avstå från en 

omedelbar utdelning. Han beskriver även att världen är komplex och okontrollerad där varje 

individ har möjligheten att fritt välja sina handlingar, vilket leder till riskinvesteringsproblem. 

Den som väljer att visa förtroende tar ut framtiden i förskott. En person som har ett förtroende 

för en annan människa är medveten om människans handlingsalternativ, men väljer att förlita 

sig på dennes framtida selektivitet. I enlighet med detta så förklarar några av respondenterna 

att information inte bara insamlades i form av ekonomiska dokument utan information 

insamlades även av företagaren själv under möten med kunden. Möten ansågs vara viktiga då 
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respondenterna förklarade att intrycket som företagaren ger och vilket förtroende som byggs 

upp påverkar utlåningsprocessen. En respondent uttryckte att även fast allt lyser grönt är det 

viktigt att det känns bra och att det finns en tro på kunden. En annan respondent förklarade 

också att förtroendet är viktigt och att man som företagsrådgivare ofta följer magkänslan.  

 

5.5   Styrande faktorer vid kreditgivningen 

Den tidigare forskningen visar på att det finns många faktorer som kan påverka vid 

kreditgivning. I Moro och Finks (2013) studie förklaras det att ett låneavtal grundar sig i att 

banken känner ett förtroende för bolaget och kan förlita sig på att bolaget kan betala tillbaka 

lånet. Ett förtroende från banken till bolaget visas genom ett beviljat lån, förtroendet har i sin 

tur visat sig uppmuntra ett förtroendeingivande beteende hos låntagaren (Moro & Fink, 2013; 

Ferrin, Bligh & Kohles, 2007). Då det under intervjuerna frågades vilka faktorer som 

påverkar kreditgivningen var svaren från respondenterna relativt splittrade. Däremot nämnde 

samtliga respondenter någon gång under intervjuns gång att det är viktigt att känna förtroende 

för företagaren och att hen ska kunna visa på en återbetalningsförmåga. Hur respondenterna 

ansåg att återbetalningsförmågan skulle bevisas skilde sig dock åt. Det nämndes bland annat 

att företagaren ska kunna visa en hållbar budget, uppvisa positivt kassaflöde, uppvisa bra 

resultat, uppvisa pantsäkerheter, visa på kunskap och erfarenhet samt ha en bra tidigare 

skötsel i banken och en god historik. Informationen från respondenterna är i enlighet med 

Ferrin, Bligh och Kohles (2007)  förklaring om att definitionen av förtroende är en tro eller 

tillit som en part har gällande en annan parts egenskaper. Deras forskning visar på att 

förtroende underlättar samarbete då detta kommer att utveckla ett högre risktagande beteende 

i utbyte mot att den andre partnern agerar i samverkan. Dessutom visade deras studie på att 

tillit till motpartens löfte och viljan för att offra nuvarande belöningar för framtida vinster 

ökar i samband med ett ökat förtroende. Vilket liknar respondenternas förklaring om att då 

företagaren kan bevisa att de har en återbetalningsförmåga utgör även kreditgivningen en 

lägre risk.  

  

Respondenten från bank D förklarade att bolagets budget är viktig, men den allra viktigaste 

faktorn är vem eller vilka det var som drev bolaget. Vilket är i enlighet med Moro och Finks 

(2013) förklaring om att förtroende grundar sig i information som samlas individuellt i en 

relation. Luhmann (2005) beskriver att det finns riskinvesteringsproblem då varje individ har 

möjligheten att fritt välja sina handlingar, välden är därmed okontrollerbar. Den som väljer att 

visa förtroende tar ut framtiden i förskott. Med detta menas att om en person har ett förtroende 

för en annan människa så är den medveten om människans handlingsalternativ, men väljer att 

förlita sig på att denna agerar i samverkan. Han förklarar också i sin studie att motsatsen till 

förtroende är misstro, det är inte bara en motsats utan även en funktionell ekvivalent. 

Antingen finns ett förtroende för någon, eller så finns det en misstro. I enlighet med 

Luhmanns (2005) teorier förklarar respondenten i bank D att man som företagsrådgivare inte 

kan inte bevilja ett lån på ren magkänsla, budget och säkerheter är därför väldigt viktigt. Trots 

vikten av den hårda informationen så uttryckte dock respondenten att det i slutändan är 

förtroendet som är avgörande.  

 

Respondenterna från bank B lägger istället mer fokus på kassaflödet. De förklarar att 

förtroende, transparens och säkerheter har en stor betydelse men att kassaflödet är det 

avgörande. De uttrycker att kassaflödet visar om verksamheten verkligen bär sig och visar på 

om bolaget klarar av att betala räntor och amorteringar.  Vilket är i likhet med Luhmanns 

(2005) beskrivning av att förtroende endast kan grunda sig i tillgänglig information. Det är 

även i likhet med hans förklaring om att den som väljer att visa förtroende genom att investera 
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i något tar ut handlingar i förskott. Respondenterna antar att ett fint kassaflöde kommer 

resultera i betalade räntor och amorteringar.   

  

Båda respondenterna från bank C förklarar att återbetalningsförmågan är central samt att 

personen bakom företaget har en betydande roll vid kreditgivningen. Dels vad företagaren ger 

för intryck samt vad personen i fråga har för egenskaper och kunskaper. En av respondenterna 

förklarar även att kassaflödet och bankens lönsamhet i utlåningen också är påverkande 

faktorer. Hen uttryckte också att hen hellre såg en duktig ägare med en halvbra affärsidé 

framför en bra affärsidé men en person som inte klarar av att få verksamheten att gå runt. Då 

lönsamhet och kassaflöde ansågs vara centralt är det i enlighet med Berg, Dickhaut och 

McCabes (1995) förklaring om att man är villig att avstå en kortsiktig vinst för att uppnå en 

högre ömsesidig vinst längre fram. Då respondenterna förklarade att de även såg till personen 

bakom företaget och framförde att återbetalningsförmågan var viktig kan det förklaras genom 

Luhmans (2005) teori om att ett förtroende påverkas av den korrespondens och interaktion 

som finns med omvärlden.  

 

Båda respondenterna från bank A förklarar tidigare skötsel (både gällande bankförbindelser 

och gällande resultatet från upplysningscentralen), tron på kunden och slutligen bolagets 

återbetalningsförmåga som de viktigaste faktorerna. Båda förklarar att återbetalningsförmågan 

är mest central. En av dem förklarar att eftersom den främsta risken vid utlåning är att bolaget 

inte ska kunna betala tillbaka lånet så är det allra viktigast att säkerställa att bolaget har en 

återbetalningsförmåga. Att respondenterna förklarar att tidigare skötsel har en stor betydelse 

är i likhet med Luhmann (2005) teori om att förtroende har en viss slitstyrka för besvikelser, 

men en allt för stor påfrestelse gör att det omvandlas till misstro. Det är även i enlighet med 

Moro och Finks (2013) forskning som visar på att förtroende grundar sig i både tidigare 

beteende. 

  

Som tidigare nämnts så förklarade samtliga respondenter någon gång under intervjuernas 

gång att det är viktigt att känna förtroende för företagaren och att denna ska kunna visa på en 

återbetalningsförmåga. Hur de sökte efter ett förtroende eller sätt att bekräfta att kunden hade 

en återbetalningsförmåga skilde sig åt från bank till bank. Gemensamt för samtliga var dock 

att de förlitade sig på information huvudsakligen från företagaren själv, externa och offentliga 

källor samt finansiella dokument. Vilket är i enlighet med Luhmanns (2005) teori om att 

iakttagbart beteende och all typ av kommunikation förklarar något om en individ och 

personens identitet. Det är även i enlighet med hans teori om att det är korrespondensen med 

omvärlden som bygger upp grunden till förtroende (Luhmanns, 2005). Berg, Dickhaut och 

McCabe (1995) förklarar även att förtroende och ömsesidighet är viktigt för att få en väl 

fungerande ekonomi och väl fungerande institutioner. De hävdar också att människor är 

villiga att belöna bra beteenden, samt att samhället formar normer som uppmuntrar att man 

ska dela med sig och uppnå ömsesidig vinst framför att enbart gynna sitt självintresse.  

Luhmann (2005) förklarar att det är riskabelt att investera i förtroende, trots att alla hade 

vunnit på att ha ömsesidigt förtroende till varandra. Vidare förklarar han att 

riskinvesteringsproblem grundar sig i att världen är okontrollerad där varje individ har 

möjligheten att fritt välja sina handlingar.  
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6.  Slutsatser 
Detta kapitel kommer presentera studiens slutsatser utifrån studiens syfte och 

forskningsfråga. 

 

Syftet med studien var att identifiera och belysa de problem som finns vid kreditgivningen 

gentemot småbolag, även besvara forskningsfrågan:  

 

- Vilka faktorer är avgörande vid kreditgivning gentemot småbolag? 

 

Studiens problematisering visar på att småbolag generellt har svårt att erhålla bankkrediter. 

Denna studie visar främst på att småbolag ofta möts av svårigheter att erhålla bankkrediter då 

de saknar befintlig historik, saknar kunskapen att generera kvalitativa ekonomiska rapporter 

samt har brist på pantsäkerheter. Tidigare forskning och studiens empiri visar på att den 

främsta risken bankerna står inför vid kreditgivning är kreditrisken, i samband med detta 

förklarades det även att pantsäkerheter minskar denna risk. Själva problemen som tycks ha 

identifierats för småbolaget vid kreditgivningen är därmed att de ofta saknar befintlig historik, 

saknar kvalitativa ekonomiska rapporter och ofta har brist på pantsäkerheter. Bristen på 

pantsäkerheter försvårade inte bara tillgången till bankkrediterna utan genererade även oftast 

högre räntesatser och sämre lånevillkor för småbolagen. I de fall pantsäkerheter inte var 

tillräckliga och risken i krediten ansågs vara för hög förklarade flera respondenter att de 

hänvisade kunden vidare till Almi, vilka i sin tur hade aningen dyrare krediter.  

 

Empirin gav en klar bild av att småbolag efterfrågade relativt enkla tjänster. Slutsatsen i detta 

sammanhang är att relationen kan ses som relativt simpel och lätthanterad mellan småbolag 

och storbankerna. En positiv följd av detta kan vara att bolaget inte behöver vara allt för 

beroende av banken och kan därmed söka sig vidare till andra banker om småbolaget inte får 

tillgång till de tjänster de önskar. Något anmärkningsvärt var dock att flera av respondenterna 

förklarade att de använde sig av Upplysningscentralen. Om ett småbolag fått ett lån nekat på 

ena banken så syns ofta UC:t för småbolaget för resterande banker. Vilket kan påverka 

kreditbedömningen negativt och skapa problem för småbolaget att få bankkrediter från de 

andra bankerna också. Flera av respondenterna förklarade även att kundens engagemang och 

hur länge kunden varit i banken påverkar vid kreditgivningen. Empirin visar därmed på att en 

lojal och långvarig relation med en och samma bank antogs vara något positivt.  

 

Något som skilde bankerna åt var bland annat att de hade olika definitioner av vad ett 

småbolag är. Att bankerna har olika definitioner kan enligt den tidigare forskningen göra att 

ett bolag kan hamna i en riskkategori i ena banken och en annan riskkategori i en annan bank. 

Det är svårt att utifrån denna studie identifiera konsekvenserna av att ett bolag kan definieras 

som ett småbolag i en av storbankerna och som ett stort i en annan. Däremot förklarade 

respondenterna att det förväntas att de stora bolagen har mer kvalitativa rapporter, i de fall de 

inte genererar detta tappar banken snabbt förtroendet för bolaget. Ses ett bolag som ett stort 

bolag i en bank, men kanske är mindre insatt i ekonomin och inte har den kunskap som krävs 

att generera kvalitativa rapporter, finns det risk för att bankens förtroende för bolaget blir 

lidande. Hade samma bolag gått till en annan bank och blivit definierat som ett småbolag och 

därmed förväntats generera ekonomiska dokument av sämre kvalitet hade det kanske blivit 

mer acceptabelt och förtroendet inte blivit lika lidande. Ett problem för småbolagen kan 

därmed vara att de kan få olika förväntningar på sig beroende på vilken bank de går till. Detta 

i sin tur gör att småbolagen bör vara observanta då det kan bli svårt för dem att lyckas 

tillmötesgå rätt förväntningar på rätt bank. 
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Något som också skilde bankerna åt var hur de granskade bolaget vid kreditgivningen. 

Samtliga respondenter förklarar att ett förtroende till kunden och att denna ska kunna visa en 

återbetalningsförmåga är mycket väsentliga faktorer. Utöver detta nämns ytterligare faktorer 

som skiljer sig från bank till bank. Respondenten i bank D nämner vikten av att ha en bra och 

välfungerande budget. Respondenterna i bank B förklarar vikten av att kunna se ett positivt 

kassaflöde. Respondenterna från bank C förklarar faktorer som kassaflöde, resultat och 

bankens egen lönsamhet vid utlåningen som viktiga. Slutligen nämner respondenterna från 

bank A att tidigare skötsel och totalengagemang i banken är påverkande faktorer. Slutsatser 

som kan dras av detta är att småbolag som kommer med matchande egenskaper till respektive 

bank har större chanser att bli beviljade ett lån. Ett problem som tycks identifieras är därmed 

att ett småbolag kan ha oturen att inneha omatchande egenskaper, vilket i sin tur gör att 

småbolaget hamnar i ett underläge vid kreditbedömningen. Slutsatsen i detta sammanhang är 

även att det inte bara finns en eller flera konkreta avgörande faktorer.  Kreditbedömningen 

verkar handla om interaktionen mellan faktorerna och hur dessa i slutändan ser ut i en 

helhetsbedömning. Då både förtroende och magkänsla nämnts som påverkande faktorer visar 

det även på att helhetsbedömningen i sin tur kan innefatta mycket abstrakta faktorer.  

 

Utifrån Luhmanns (2005) teori förklaras det att grunden till förtroende ligger hos den sociala 

identiteten som byggs upp genom interaktion och korrespondens med omvärlden. Flera av 

respondenterna nämnde att de ofta gick in på Bolagsverket, Allabolag.se, Google och bolagets 

egen hemsida för att skapa sig ett intryck och se hur bolaget tas emot ute på marknaden. Det 

empiriska resultatet visar även på att respondenterna ansåg att möten var viktig företeelse då 

intrycket av företagaren har en stor betydelse vid kreditbedömningen. Således blir mötena den 

plats som integrerade parterna och där kunden gavs möjligheten att försöka vinna bankens 

förtroende. Förtroendet och den tillit som byggs upp mellan kund och företagsrådgivare hade 

sedan en stor inverkan i utlåningsprocessen. Denna studie tyder också på att det finns en viss 

vaksamhet hos företagsrådgivarna då majoriteten av respondenterna uttrycker att det är viktigt 

att ha en bra magkänsla och en tro på kunden. Även fast siffror och andra dokument är helt i 

sin ordning behöver småbolaget vinna företagsrådgivarens förtroende.  

 

För att återgå till syftet, vilket var att identifiera och belysa de problem som finns vid 

kreditgivningen gentemot småbolag, därefter även besvara forskningsfrågan: Vilka faktorer är 

avgörande vid kreditgivning gentemot småbolag? Så kan det utifrån denna studie konstateras 

att banken inte lånar ut enbart baserat på hård information, inte heller enbart på mjuk 

information. Något anmärkningsvärt är att informationen som granskas skiljer sig åt från bank 

till bank, dock har fenomenet förtroende framhävts mycket frekvent och förklarats vara 

mycket centralt. Bankens största risk vid utlåning är att kunden inte ska kunna betala tillbaka 

lånet. Den avgörande faktorn är att småbolaget ska vinna bankens förtroende genom att bevisa 

att det finns en återbetalningsförmåga. Hur banken anser att återbetalningsförmågan ska 

bevisas varierade. De faktorer som berörts i denna studie och visat påverka kreditgivningen är 

pantsäkerheter, en god interaktion eller relation mellan kund och företagsrådgivare, kunskap 

och erfarenhet hos företagaren, goda ekonomiska siffror såsom kassaflöde och resultat, kunna 

visa en trovärdig och hållbar budget, ha en god historik samt ha en god och positiv interaktion 

med omvärlden. Men eftersom faktorerna som granskas skiljer sig åt från bank till bank har 

betydelsen av förtroende allra störst roll.  
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7.  Förslag till vidare forskning 
I samband med uppsatsskrivandet har det väckts nya tankar och banat väg för nya 

tankegångar. I detta avsnitt presenteras det därför förslag på saker som hade varit intressant 

att studera i den vidare forskningen.  

 

Tidigare forskning har visat att småbolag genererar fler arbetstillfällen, gynnar den 

ekonomiska utvecklingen, etablerar konkurrens, skapar marknadsdiversifiering, bidrar till god 

välfärd samt representerar innovation på marknaden. Att de har svårigheter att erhålla 

bankkrediter kan därmed hämma dessa effekter. Denna studie har försökt att identifiera och 

belysa de problem som finns. Något som uppmärksammades var att kreditgivningsprocessen 

hos storbankerna i Sverige skilde sig åt gällande de faktorer som granskades. Detta kan i sin 

tur medföra att småbolagen har det svårt att utrusta sig med rätt egenskaper som matchar 

bankernas olika specifika krav. Det hade därmed varit intressant att göra en experimentiell 

studie och granska effekten av att utrusta ett småbolag med de specifika faktorer som 

granskas på den specifika banken. Detta för att se om det underlättat småbolagets tillgång till 

bankkrediten.  

 

Eftersom kvalitativa studier är förhållandevis subjektiva hade det även varit intressant om 

man i den vidare forksning replikerar denna studie så att andra uppsatsskrivare subjektivt kan 

tolka resultatet. Denna studies resultat lyfter fram fenomenet förtroende som en central faktor 

vid kreditgivningen. Det hade varit intressant att se om andra uppsatsskrivare fått fenomenet 

lika centralt. I den vidare forskningen skulle även samma studie kunna replikeras fast med 

andra teorier om vad förtroende är. Med andra teorier som genomsyrar studien och definierar 

fenomenet hade kanske fenomenet fått en annan roll. 

 

Att i vidare forskning genomföra denna studie, fast byta ut storbankerna emot småbanker, 

hade kunnat bidra till mer kunskap gällande utlåningsprocessen gentemot småbolag. Stor del 

av den tidigare forskningen förklarade att småbanker var effektivare att låna ut till småbolag 

på grund av att de är konkurrenskraftiga gällande Relationship lending. Hade studien 

replikerats med hjälp av småbolag så hade de eventuella problem som blir identifierade 

kunnat granskas och jämförts med de problem som lyfts fram i denna studie. Utifrån detta så 

hade det kunnat göras en bedömning gällande småbolagens tillgångar till krediter. Det kanske 

visar sig att de verkligen har mer effektiv tillgång till krediter hos småbankerna, eller så 

kanske det visar sig att det är storbankerna som dominerar. 
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Bilaga 1 
Bilaga 1 är intervjumallen som användes vid intervjuerna som presenteras i studiens 

empiriska del. 

 

Inledningsfrågor 

Vilken position har hen i organisationen? 

Hur länge hen har arbetat i sin position? 

Vilka ansvarsområden har hen i sin position? 

 

Småbolag 

Vad innebär småbolag hos er? 

Vilka tjänster efterfrågar småbolagen hos er? 

Hur arbetar ni med utlåningen gentemot småbolagen? 

Vad är de vanligaste orsakerna till att småbolagen ansöker om lån? 

Hur ser processen ut när ett småbolag ansöker om ett lån? 

Eventuell följdfråga: Hur ser tillgången på information ut för småbolagen? 

Vilka faktorer är det som påverkar om småbolaget får lånet beviljat eller nekat? 

Vilka faktorer påverkar lånevillkoren/räntesatser? 

Om respondenten arbetar med både stora och små bolag: 

Vad är de största skillnaderna mellan stora bolag och småbolag gällande utlåning? 

 

Banken 

Vad finns det för risker gällande utlåning gentemot småbolagen? 

Eventuell följdfråga: hur arbetar ni för att undvika dessa risker? 

Vilka lagar och regleringar måste ni ta hänsyn till? 

Hur upplever ni att konkurrensen är på marknaden gällande utlåning gentemot småbolagen? 

(Eventuell förklaring på frågan: Om en kund får lånet nekat alternativt relativt dåliga 

lånevillkor/hög ränta, hur ser möjligheterna ut för kunden att vända sig någon annanstans?) 

Eventuell följdfråga: om det finns en befintlig konkurrens, vilka är i så fall de främsta 

konkurrenterna? 
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Bilaga 2 
Bilaga 2 är transkriberingen av intervjun med respondent 1 från bank A. 

 

Intervjun på bank A ägde rum den 13 mars klockan 10.00. Respondenten är bankrådgivare 

och ansvarar för småbolag. Hon har arbetat på bank i sju år. Först börjande hen på kundtjänst 

och sedan gick hen över till att bli personlig bankman i tre år. Sedan gick hen över till att bli 

renodlad företagsrådgivare mot småbolag, efter en omorganisation arbetar hen numera som 

bankrådgivare. Hen tar därmed emot kunderna både som privatperson samt som företag.  

 

Respondenten förklarar att på bank A finns det olika definitioner på vad som klassas som 

småbolag. De bolag som omsätter upp till en miljon kronor och vanligtvis inte har något 

behov av en tilldelad kontakt blir erbjudna att vid behov vända sig till bank A:s kundcenter. 

De småbolag som blir tilldelade en ansvarig rådgivare omsätter oftast mellan en miljon och 

tio miljoner kronor. Dock stirrar sig bank A inte helt blinda på siffror utan de ser även till 

bolagets komplexitet som helhet.  

 

Gällande tjänster och vad bolagen efterfrågar så brukar de nystartade bolagen till en början 

efterfråga ett bankintyg. De andra tjänsterna som efterfrågas av småbolagen brukar oftast 

levereras i form av bank A:s färdiga affärspaket. Affärspaketet består av ett ett affärskonto 

(ofta i form av ett plusgirokonto), sparkonto, internetbank och kort. Dock kan bolagen även 

efterfråga mer specifika tillägg såsom leasing, hjälp med avbetalning, tjänstepensioner, 

försäkringar, placeringsrådgivning etc. 

 

Gällande utlåning så ansöker bolagen oftast lån vid uppstartsfasen för att komma igång med 

verksamheten. Det är väldigt vanligt att man som ett första steg vänder sig till banken. Dock 

är inte banken ett riskkapitalbolag utan de kommer hellre in i ett senare skeende och hjälper 

till med checkkrediter, leasning eller liknande. Banken syftar alltså mer till att ge ut lån vid ett 

likviditetsbehov i kassaflödet för att hjälpa bolaget att klara av såkallade toppar och dalar som 

kan förekomma i verksamheten. Bank A har dock nära samarbete med Almi som är ett 

riskkapitalbolag. Om ett företag ansöker om ett lån och banken tror på kunden men inte vill gå 

in hundra procent kontaktar de ofta Almi så att de tillsammans kan hjälpa bolaget med 

finansieringen.  

 

Själva utlåningsprocessen startar till en början med att kunden kommer in med en ansökan. Är 

kunden kund privat så granskas till en början skötseln och deras åtaganden på den privata 

sidan. Därefter sker en betalningsupplysning med hjälp av Upplysningscentralen. Från 

upplysningscentralen fås betalningsanmärkningar, kreditengagemang, fastighetskrediter, 

totalbelåning etc. Ser detta bra ut ber de kunden att ta med sig en affärsplan för tre år framåt 

som visar på visionen framåt, kundkompetens, vilka utmaningar som finns osv. Har kunden 

inte bra koll på detta hänvisas de till Almis hemsida där det finns en mall för hur de bör 

konstruera denna. De vill också gärna ha en budget för de första tre åren framåt som visar vad 

bolaget syftar till att göra och hur de planerar att få verksamheten att gå runt. För ett nytt 

bolag räcker det med budgeten då det inte finns någon befintlig historik. Är det en befintlig 

verksamhet vill de även ha resultatet för tre år tillbaka. Respondenten förklarar att det ofta är 

enklare har hitta information om aktiebolagen än om de enskilda firmorna. Via Bolagsverket 

och Allabolag kan aktiebolagens bokslut och annan användbar historik hittas. Vid en enskild 

firma står allting på den privata sidan. Att man den senaste tiden slopat revisorsplikten gör att 

alla bolag inte har en granskad och användbar redovisning.  

 



- 54 - 

 

De avgörande faktorerna för att ett småbolag ska få ett lån beviljat är tidigare skötsel, bankens 

tro på kunden och återbetalningsförmåga. Har man tidigare skött sina åtaganden ses 

långivningen som mindre riskabel. Det finns även statistik som visar på att nystartade bolag 

ofta löper större risk än de befintliga bolagen. Man tittar även efter befintliga säkerheter samt 

hur företagarens ekonomi som privatpersonen ser ut.  

 

Gällande lånevilkor och räntesatser så påverkas detta mycket av kundens totalengagemang i 

banken. Är man en stor kund och har hög lojalitet möjliggör det bättre priser. Detta ligger 

mycket i att man vet att kunden tidigare skött sina åtaganden. Den generella uppfattningen är 

även att småbolagen ofta erhåller aningen högre räntor än storbolagen.  

 

Gällande de risker som finns vid ett utgivet lån så är den främsta risken att låntagaren inte kan 

betala tillbaka lånet. För att undvika detta så arbetar banken mycket med säkerheter, men även 

genom att ha koll på kundens engagemang. Detta genom att uppmärksamma då det 

förkommer återkommande övertrasseringar, om kunden får krav från kronofogden, om 

kunden får betalningsanmärkningar eller om man ser andra liknande signaler på att det börjar 

gå åt fel håll. Ofta försöker de i så fall ta kontakt med kunden i god tid för att rädda eventuella 

dippar i ett tidigt skeende. De kan exempelvis periodvis bevilja amorteringsfriheter för att 

hjälpa kunden att få verksamheten stabil igen. De företag som har krediter i banken blir även 

inkallade på årsföredragningar minst en gång per år. Detta för att studera hur det går för 

bolaget och vad man eventuellt behöver åtgärda eller hjälpa till med. 

 

Gällande lagar och regleringar så står banken under bland annat Mifid, Basel-regleringar och 

Finansinspektionens regleringar. Företagsrådgivare utbildas dessutom regelbundet för att de 

som bank ska följa dessa lagar.  

 

Gällande konkurrensen och kunders möjlighet att söka sig vidare till andra banker så anser 

respondenten att detta är en relativt svårsvarad fråga. Detta för att kunderna som blir nekade 

ett lån inte kommer tillbaka eller ger en återkoppling så att man får veta hur det gick med 

eventuella nya låneansökningar. Det är därför svårt att veta om de enkelt kunnat få lånet 

beviljat på annat håll. Respondenten tror dock att gällande utlåning så fungerar bankerna 

relativt lika, däremot kanske en kund lyckas få ett högre förtroende i den ena banken än i den 

andra.  
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Bilaga 3 
Bilaga 3 är transkriberingen av intervjun med respondent 2 från bank A. 

 

Intervjun på bank A ägde rum den 19 mars klockan 10.00. Respondenten började arbeta på 

bank för ett antal år sedan. Hen började med att arbeta i kundtjänst i 1,5 år, sedan arbetade hen 

som företagsrådgivare i 2,5 år. De senaste tre åren har hen arbetat som bankrådgivare, vilket 

innebär att hen är rådgivare både för företaget och ägaren som privatperson.  

 

Gällande definitionen av småbolag så har de på bank A två typer av uppdelningar. Dels de 

som omsätter under en miljon kronor. De har oftast inte ett behov av att få en tilldelad 

kontaktperson och använder sig främst av kundcenter. Ibland tar bank A emot nystartade 

företag, de företag de anser har en viss potential kan bli tilldelade en rådgivare redan vid start. 

De bolag som omsätter mellan en miljon och tio miljoner har ofta ett större behov av en 

rådgivare och får även en tilldelad bankrådgivare.  

 

De tjänster småbolagen främst efterfrågar är konton, kort, internetbank, rådgivning, 

kortinlösen eller liknande åt in- och utbetalningar, plusgiron, bankgiron, tjänstepensioner, 

försäkringar, finansiering, leasing, placeringsrådgivning, dagskasseavtal och fillösingar. Vid 

behov erbjuds även hjälp av specialister inom de olika områdena. Ofta efterfrågar småbolagen 

bastjänsterna i form av deras färdiga företagspaket. 

 

Vid utlåning förklarar respondenten att till en början så vill man att kunden ska förstå sin 

verksamhet och kunna se sina behov. Vid utlåning vill de att kunden ska kunna visa en budget 

för de tre närmaste åren. Detta för att de ska kunna motivera sitt behov av lån och vilket 

belopp som behövs. Ibland förekommer det att kunderna vill ha en högre kredit än vad de kan 

motivera för, vilket kan resultera i att de tar ett högre lån än vad som egentligen behövs och 

därmed får betala en onödigt hög ränta. För att undvika detta vill de därför till en början se ett 

tydligt behov av pengarna. 

 

Respondenten förklarar att det är viktigt att ha en dialog med kunden redan från start, detta för 

att bidra med rådgivning så att kunden ska kunna förstå innebörden av att driva en 

verksamhet. Respondenten brukar ofta använda färdiga mallar från Almi som kunderna kan 

använda sig av, dels för att uppräta en resultatbudget och likviditetsbudget men även för att 

konstruera en affärsplan. Detta är dock ingenting som bankrådgivarna på bank A har fått 

instrutioner om att använda, alla bankrådgivare använder sig därför inte alltid utav detta. 

Mallarna kan vara användbara då man vill se kortsiktiga och långsiktiga mål, ägarstruktur, 

komplexitet, vad det är för typ av verksamhet osv. Men även för att få insikt i likviditeten och 

när verksamheten kan komma att ha eventuella toppar och dalar. Affärsplan, resultat- och 

likviditetsbudgeten är viktigt för att säkerställa att kunden verkligen förstår sin verksamhet. 

När dokumenten är framställda tar banken sedan ställning om de tror på denna verksamhet 

eller inte och om de vill vara med i finansieringen. 

 

Man gör därefter en kreditbedömning och gör ett UC genom upplysningscentralen, där får 

man tag i information såsom årsinkomst, betalningsanmärkningar, vilka lån som finns idag 

osv. Om det är en befintlig kund ser man även till tidigare skötsel i banken och om det finns 

eventuella övertrasseringar på kontot. Därefter granskar man även vad bolaget har för 

säkerheter, detta för att man som bank inte är ett riskkapitalbolag och för att man vill 

säkerställa att det finns en återbetalningsförmåga. De säkerheter man främst tittar på är dels 

ägarborgen men även företagsinteckningar. Ofta söker man även efter information genom 

Bolagsverket, Allabolag, företagets egen hemsida eller Google för att skaffa sig en bild av 
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verksamheten och kunna förstå företaget. Sedan gör man även ett PM och sammanställer 

informationen man fått in, ju mer komplex situationen är desto mer information behövs till 

PM:et. Man gör därefter en helhetsbedömning, om det skulle vara något som känns oklart 

eller om det finns något som brister tar man oftast kontakt med kunden och ser om det finns 

någon eventuell förklaring bakom en exempelvis övertrassering eller betalningsanmärkning.   

 

Slutligen gör man en bedömning och tar ett beslut. Den främsta risken vid utlåning är att 

bolaget inte ska kunna betala tillbaka lånet, det som är den allra mest avgörande faktoren är 

att man faktiskt kan se att det finns en återbetalningsförmåga. Viktigt är också att man tror på 

kunden och känner att den verkligen förstår sin verksamhet. En del i processen är att känna 

efter hur det känns, även om allt lyser grönt är det viktigt att det känns bra och att man tror på 

kunden. Som bankrådgivare tar man aldrig beslutet helt själv utan man gör det alltid minst två 

personer tillsammans. Respondenten förklarar också att om kunden får lånet beviljat brukar de 

även ge rådgivning om vad allt innebär, dels vad det innebär att banken tar säkerheter men 

även hur det kommer se ut med amorteringsplan, kostnader osv.  

 

Anledningen till varför kunderna ansöker om lån kan grundar sig i främst två olika orsaker. 

Då kunderna efterfrågar en checkkredit är det vanligt att verksamheten har toppar och dalar 

och försäljningen varierar beroende på säsong, en checkkredit kan då hjälpa till vid dalarna. 

Det kan även handla om att man vill göra en investering av någonting. Detta ses mer som ett 

tillfälligt behov som bolaget sedan faktiskt ska kunna amortera. Man gör då en 

amorteringsplan där kunden förfäntas att kunna betala dessa faktiska kostnader.  

 

Många gånger samarbetar banken även med Almi och hjälps åt med finansieringen åt bolaget. 

Ofta är det banken, ägarna och Almi som tillsammans bär upp verksamheten. Almi kan dock 

anses vara aningen dyrare, detta för att de tar mindre säkerheter än vad banken gör. De 

möjliggör dock för kunden att förverkliga sin dröm. Om kunden skulle få lånet nekat via 

banken kan denna även söka efter en kredit som privatperson och istället gå in och satsa i 

bolaget som ägare. Detta sänker ofta riskpremien vilket i sin tur gör att lånet blir billigare. 

 

Gällande räntesatser och lånevillkor så påverkas detta mycket av om det är ett helt nytt bolag 

eller om det är ett befintligt. Är det ett befintligt kan man se till historiken och säkerställa om 

de har ett bra resultat och en fungerande verksamhet. Är det ett helt nytt företag är det svårare 

med säkerheter och att säkerställa hur det kommer att gå för bolaget, vilket innebär en högre 

risk. Räntorna utgår alltid från början i en slags standardränta och får sedan en tillagd 

riskpremie. Ju högre risk, desto högre riskpremie och därmed en högre slutlig ränta. Det kan 

förekomma att företag till en början får en viss ränta på ett lån, men allt eftersom 

verksamheten blir mer etablerad och stabil anses lånet vara mindre riskabelt och därmed 

möjliggör en lägre ränta. Räntor och lånevillkor påverkas också av hur stort lånet är och vilka 

säkerheter man kunnat ta.  

 

Gällande de skillnader som finns mellan stora och små bolag är den största skillnaden främst 

att de stora bolagen oftast har mer historik då de funnits under en längre tid. För de större 

bolagen pratar man även ofta om andra belopp och andra typer av säkerheter än vad som är 

aktuellt i småbolagen. Stora bolag innehar oftast mer säkerheter och ett större värde. 

 

Respondenten förklarar att det finns många olika lagar och regleringar att ta hänsyn till. 

Främst från Finansinspektionen. Hen förklarar dock att som bankrådgivare arbetar man inte 

direkt utan mer indirekt med lagarna. Oftast använder de system som blivit granskade av 

jurister eller liknande så att banken i sin tur förhåller sig till de uppsatta lagarna. De har även 
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en årlig kunskapsuppdatering så att de har de kunskaper som krävs för att få lov att genomföra 

sitt arbete. Exempelvis krävs det swedseclicens för att få lov att ägna sig åt 

placeringsrådgivning. 

 

Gällande konkurrensen så förklarar respondenten att det är främst konkurrens mellan 

storbankerna. Respondenten tror att man som kund kan söka sig vidare till andra banker, dock 

tror hen att lånevillkoren bland småbolag hos storbankerna är likvärdiga. Det skiljer sig 

troligtvis mer åt när det gäller räntor och lånevillkor för privatpersoner. I de fall kunden söker 

sig vidare tror hen att de främst söker sig till storbankerna, Danske bank eller Almi. Almi vill 

dock oftast ställa upp tillsammans med någon mer bank.  

 

Slutligen förklarar hen att som bankrådgivare är det väldigt roligt att följa sina kunder. Det 

finns många entreprenörer som lyckas, det finns även de som inte lyckas då det krävs mycket 

kunskaper för att kunna driva ett företag. Men hen förklarar att som rådgivare är det 

fantastiskt roligt att bevilja kunder ett lån och sedan få se dem växa.  
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Bilaga 4 
Bilaga 4 är transkriberingen av intervjun med respondent 1 från bank B. 

 

Intervjun med den första respondenten från bank B ägde rum fredag den 14 mars klockan 

13.30. Hen har arbetat i bank sedan 1999, hen har varit privatrådgivare, placeringsrådgivare, 

och sen företagsrådgivare.  Idag är hen företagsrådgivare och ansvarar för både små och lite 

större bolag, hen har arbetat där i fyra år.  

 

Bank B:s definition på småbolag är varierande, det kan bero på antal anställda och vad det är 

för typ av verksamhet. Men det rör sig oftast om en omsättning under 50 miljoner kronor. De 

tjänster som småbolag söker är varierande beroende på om det gäller ett enmansföretag eller 

ett företag med fler anställda. Enmansföretagen har vanligtvis inte så komplexa behov och 

efterfrågar oftast internetlösningar, kortinlösen och ett företagskort. Ibland efterfrågas även 

leasing, checkkrediter, tjänste-/pensionslösningar samt sjukförsäkringar. De lite större 

småbolagen med mer betalningar och fler anställda efterfrågar ofta filbetalningar och andra 

kommunikations lösningar, ofta med automatisk avprickning så att de slipper boka av allting 

som kommer in på kontot manuellt. Därtill kommer även efterfråga på finansiering.   

 

När det gäller utlåningen till småbolag tittar företagsgivaren på vad det är för verksamhet, på 

affärsplanen samt hur budgeten och prognosen ser ut för framtiden. Det är väldigt viktig att 

företagsgivaren tror och förstår verksamheten vid utlåningen. Med mindre bolag sker det även 

en granskning på privatpersonen som står bakom. Är det en bra affärsplan och det finns en 

tillit till personen men det fortfarande är osäkert går det att begära en ägarborgen för att täcka 

upp risken. Kassaflödet är också en väldigt viktigt faktor. Detta för att se hur intäkterna ser ut, 

se om de har en återbetalningsförmåga och att de klarar att täcka upp omkostnaderna. Hur det 

ser ut på marknaden, storleken på krediten och vad det är för typ av säkerheter är också 

påverkande faktorer. Bank B har har såkallade verksamhetsområden för kontoren, 

respondentens område består mycket av fastighetsbolag. Detta i sin tur gör att det finns 

säkerheter i form av fastigheten, vilket minskar risken vid utlåning och möjliggjör lägre 

räntesatser.  

 

Orsaker till att småbolag ansöker om lån beror oftast på att de har ett ojämnt kassaflöde, dvs 

de får inte in pengarna från kunder innan de behöver betala löner eller andra fasta kostnader. 

Sedan kan det vara så att i till exempel tjänstesektorn är det vanligt att man efterfrågar 

checkkrediter eftersom den indragna produktionen av tjänsterna över semestertider och 

liknande behöver täckas upp.  

 

Gällande processen så kollar man på vad det är för typ av företag, hur har det gått för dem och 

hur planen ser ut framåt. Företagsrådgivaren granskar även hur kreditvärdig kunden är i två 

delar. Den ena delen är den finansiella motståndskraften där man tittar man på om de har 

några säkerheter som täcker upp vid oväntade problem. Finns det ägare som kan täcka upp? 

Finns det några tillgångar i företaget? Den andra delen är risken för finansiella påfrestningar 

där man studerar hur ser det ut framöver, vad de har för kunder, vad de förväntar sig att sälja, 

vilka intäkter som finns, vilka marginaler man arbetar med osv. Utöver detta kollar man även 

om det finns betalningsarnmärkningar hos bolaget och även hur ekonomin för privatpersonen 

bakom ser ut. Finns det exempelvis ett fint bolag med en privatperson bakom som haft 

betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska problem kan detta påverka. Gällande de 

faktorer som påverkar om småbolag får en kredit beviljat eller ej så läggs det stor vikt på 

kassaflödet. Men även affärsplanen, prognoserna för framtiden och budgeten har en inverkan. 
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Därefter kollar man även vidare på säkerheterna. Men som sagt är det allra viktigaste ett 

positivt kassaflöde. 

 

Informationen från bolag kan variera i kvalitén. Något som kan ha påverkat 

informationstillgången negativt är avverkningen av kravet på revisorsplikt, däremot anser 

respondenten att detta inte är något stort problem. Tillgången på information kan variera 

beroende på om personen bakom kan eller inte kan ekonomi. Vissa personer kan ekonomi väl, 

har bra bokföringssystem och kan redovisa på ett tydligt och korrekt sätt. Sedan finns de även 

personer som inte ens vet vad ett kassaflöde är. Det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på 

vem som sitter bakom.  Banken vill och behöver dock ha information för att kunna bevilja ett 

lån. Respondenten förklarar att på hens kontor arbetar de mycket med fastighetsbolag där det 

ofta är relativt enkelt att följa och kalkylera de intäkter som genereras av fastigheterna.   

 

Räntevillkoren kan skilja sig åt väldigt mycket, detta påverkas mycket av vad företaget har för 

säkerheter. Kan företaget visa på att de har säkerheter samt att det går bra för företaget 

förknippas detta med en lägre risk, vilket möjliggör en lägre ränta. Motsatsförhållandet visar 

på att de företag med företagsinteckningar som inte är så mycket värda behöver ofta få täcka 

upp detta i form av högre ränta då dessa typer av lån är mer riskabla.  

 

Banken följer samma principer för både små och stora bolag i utlåningsprocessen. Det som 

kan skilja små och stora bolag åt är lånebeloppen och vilka säkerheter som finns. 

Respondenten upplever även att det är lättare att få tag i information om de större bolagen.  

 

De risker som finns gällande utlåningen är att verksamheten inte går som förväntat och att 

banken inte får tillbaka sina pengar. För att täcka upp dessa risker är det viktigt att man har 

någon typ av säkerhet som exempelvis ägarborgen eller företagsinteckningar. För att beräkna 

vilken risk bolaget har använder de sig av olika riskkategoriseringar där företagen graderas i 

olika gradskalor. 

 

När det gäller lagar och regleringar följer banken bland annat Finansinspektionens 

regleringar, Basel III:s kapitalkrav osv. De får därför räkna mycket så att det blir rätt 

prissättning till kunden där en kreditvärdig kund kan få lite bättre ränta än en kund som har 

lite sämre kreditvärdighet. Vid utlåning tas även hänsyn till bank B:s egna kreditpolicys som i 

sin tur påverkar hur de ser på kassaflödet, säkerheter osv.  

 

Respondenten upplever att det finns en varierande konkurrens på marknaden mellan 

storbankerna. Hen upplever även att kunder har möjligheten att kolla upp och gå till olika 

banker för att studera vart den kan få bäst lånevillkor. Dock påverkas möljligheterna av 

kundens kreditengagemang och hur länge denna varit kund i banken.  
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Bilaga 5 
Bilaga 5 är transkriberingen av intervjun med respondent 2 från bank B. 

 

Intervjun med andra respondeten i bank B ägde rum fredag den 14 mars klockan 14.15. 

Respondenten har arbetat på kontoret i snart tre år. Hen började först som privatrådgivare och 

har sedan två år tillbaka arbetat som företagsrådgivare. I rollen som företagsrådgivare arbetar 

hen mest med små och medelstora företag. 

 

Bank B:s definition på småbolag är varierande, det kan bero på antal anställda och vad det är 

för typ av verksamhet. Men det rör sig oftast om en omsättning under 50 miljoner kronor.  

 

Respondenten förklarar att i bank B ansvarar de olika kontoren för olika 

verksamhetsområden. Vad för typer av tjänster som efterfrågas beror mycket på vad det är för 

typ av företag. I hens område är det oftast bastjänster som efterfrågas såsom konton, business 

card, ibland kortinlösen, olika typer av finansieringstjänster, placeringar osv.  

 

När det gäller utlåning till småbolaget så varierar det lite med hur man arbetar med 

låneansökningen. Det kan skilja sig om det är ett befintligt bolag eller om det är ett relativt 

nytt. Orsaken bakom varför man söker om lån påverkar också, det kan skilja sig om man vill 

låna för att expandera eller om man kanske bara vill jämna ut sitt rörelsekapital. Men efter att 

en låneansökan lämnats in så görs det en granskning av bolaget, där kassaflödet är väldigt 

viktigt då detta är en slags motor för verksamheten. Därefter granskar man också om det finns 

några typer av säkerheter. För småbolag påverkar också vilken ekonomi privatpersonen 

bakom företaget har. Om det finns en stark person bakom företaget som är villig att lägga in 

mer pengar ses detta oftast som positivt eftersom det minskar bankens risk vid utlåningen.  

 

En orsak till att småbolagen ansöker om lån kan vara att de vill expandera. Väldigt vanligt är 

att också att man vill ha någon typ av checkredit för att jämna ut sitt rörelsekapital, alltså att 

man har ett ojämt kassaflöde och har ett behov av att utnyttja en kredit.  

 

Gällande processen så vill man, om det inte redan är en välkänd kund, träffas. Detta för att 

personen i fråga ska kunna förklara orsaken bakom att man vill låna pengar. Därefter granskas 

diverse historiska siffror i form av årsredovisningar och prognoser eller budgetar för 

framtiden.  

 

Tillgång på informationen om småbolagen kan variera. Bolagsverket innehar ofta det mest 

relevanta informationsunderlaget. Är bolaget helt nytt så studerar man ofta bolagets egen 

hemsida för att få ett intryck. Detta är dock inte det som är det mest avgörande men det visar 

ändå vad företaget gör och vad de har för visioner och liknande. Sedan påverkar också 

uppriktigheten och ärligheten gentemot banken. De vill inte ha en relation där de blir 

förvånade då det kommer in en låneansökan. De vill ha en såpass god relation med sin kund 

så att företagsrådgivaren nästan redan innan ska kunna förutse att de behöver ett lån innan de 

ens har frågat om det.   

 

Om småbolaget får ett lån beviljat eller nekat påverkas mycket av om bolaget är ekonomiskt 

sunt och kan generera pengar. Kassaflödet är därför något av det viktigaste då detta visar om 

verksamheten verkligen bär sig. Kassaflödet visar på om man klarar av att betala räntor och 

amorteringar. Säkerheter är också viktigt, både om det finns någon typ av borgen från 

privatpersonen bakom eller om det finns företagsinteckningar eller tillgångar i bolaget. Även 

mjuka värden spelar en stor roll i form av förtroende och transparens. Om något inte känns 
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riktigt rätt eller att man får intrycket av att något undangöms är det svårt att låna ut pengar. 

Personen bakom bolaget är därför väldigt viktig, man måste kunna tro på denna. Det är även 

roligare att låna ut till personer där man kan se att det växer och att företaget går bra.  

 

Räntevillkoren kan skilja sig åt väldigt mycket, detta påverkas mycket av vad lånet ska 

användas till. Respondenten kan dock inte riktigt specificera mer konkret vad som påverkar 

detta eftersom det är mycket individuellt från fall till fall.  

 

Den största skillnaden mellan de små och stora bolagen är att ofta så har de stora bolagen 

funnits under längre tid. De har därför ofta möjligheten att ”bevisa” att de har en fungerande 

verksamhet och det är dessutom lättare att få tag i den historiska informationen. Däremot är 

det oavsett storleken på bolaget viktigt att det finns ett förtroende.  

 

Den största risken som finns gällande utlåningen är att verksamheten skulle gå i konkurs och 

inte kan betala tillbaka lånet. Respondenten förklarar dock att detta inte händer så ofta. Men 

för att undvika denna risk är det bra att ha en bra och nära relation. Via en löpande kontakt 

kan man från bankens sida se om det börjar gå dåligt och kan därmed försöka hjälpa till i god 

tid. De kan exempelvis hjälpa till med ekonomisk rådgivning då de ofta har goda ekonomiska 

kunskaper som kan vara till hjälp.  

 

När det gäller lagar och regleringar vid utlåning följer banken bland annat Aktiebolagslagen, 

vilket man har i åtanke vid utlåningrn så att man ser till att låna ut på rätt sätt. Respondenten 

förklarar att detta främst är ägarens ansvar men att det vid utlåningen ofta finns i bakhuvudet. 

Utifrån bankens perspektiv finns det även Basel-regleringar och liknande regelverk som de 

måste följa. Det finns även lagen om penningtvätt vilket gör att de är skyldiga att veta vad det 

är för typ av verksamhet kunden ägnar sig åt innan de kan låna ut pengar. 

 

Respondenten förklarar att gällande konkurrensen så har olika banker olika sätt att se på 

finansiering. Möjligheten att få ett avslag i en bank men sedan få lånet beviljat i en annan 

finns. Att få ett avslag på ett lån är en vanlig orsak för en kund att försöka söka sig till andra 

banker. Respondenten nämner även riskkapitalbolaget Almi som är ett annat alternativ som 

kunderna kan vända sig till.  
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Bilaga 6 
Bilaga 6 är transkriberingen av intervjun med respondent 1 från bank C. 

 

Intervjun med den första respondenten på bank C ägde rum måndagen den 17 mars klockan 

16.00. Respondenten har jobbat i över 25 år på bank, varav de senaste 2,5 åren på kontoret där 

hen arbetar idag. Hen har rollen som kontorschef. 

 

Gällande definitionen av vad ett småbolag är har de en gräns för de bolag som har en 

omsättning upp till en miljon kronor. Därefter har de ytterligare en gräns för de bolag som har 

en omsättning upp till tio miljoner kronor. Det kan dock förekomma bolag som omsätter tio 

miljoner kronor men likväl är ett småbolag. 

 

De tjänsterna som småbolagen efterfrågar främst är betalningssystem eller konton så att de 

kan sköta sina in- och utbetalningar som efterfrågas. Även kort som de kan betala med. Det är 

förhållandevis lite krediter som efterfrågas från just småbolagen, det handlar mest om tjänster 

så att de kan komma igång.   

 

De som ansöker om lån till en första stadie inser ofta att de har ett behov av pengar, däremot 

förekommer det relativt ofta att de inte har riktigt har koll på ekonomin i form av 

resultaträkning eller balansräkning. Då materialet saknas bes de att skaffa fram materialet 

eftersom detta behövs i kreditbedömningen. I detta avseende finns det hjälp att finna på bank 

C:s hemsida, de kan även vända sig till Nyföretagarcentrum. I allmänhet behöver småbolagen 

ofta mycket råd. När materialet erhållts är det främst återbetalningsförmågan som studeras, 

därefter även vilka typ av säkerheter som finns om det inte skulle fungera. Ibland hänvisas 

bolagen vidare till exempelvis Almi och ibland kan bank C även tillsammans med Almi 

hjälpa till med finansieringen.  

 

I och med att det finns många företagare i småbolagen som inte riktigt har kunskapen gällande 

de ekonomiska materialen eller underlagen som krävs kan det därför vara svårt att få tillgång 

till information. Det finns många som driver egen firma och har inte riktigt koll på resultatet i 

bolaget utan ser mer till likviditeten och om det finns möjligheter att ta ut lön eller liknande. 

Ofta har de inte riktigt koll på likviditetsplaneringen för själva bolaget. Detta grundar sig 

främst i okunskap och ointresse, vilket gör att ekonomiska rapporter inte alltid finns 

tillgängliga. Ofta är de mycket duktiga på det de gör eller producerar men mindre insatta i 

ekonomin. 

 

Det som främst avgår om ett lån blir beviljat eller inte ligger i om företagaren kan bevisa att 

det finns en återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan fungerar som en slags grund. 

Gällande småbolag hänger det även mycket på personen bakom företaget och vad denna ger 

för intryck, vad den har för egenskaper och vad den har för historik. Visar den på att den kan 

sina affärer och har grundläggande kunskaper för verksamheten ses det som positivt.  

 

Att ha ett starkt resultat i förhållande till det som ska betalas tillbaka påverkar de pris och 

villkor som sätts på lånen. Säkerheter har också en stor betydelse med tanke på den senaste 

finansiella krisen. Detta eftersom det numera finns nya regler och lagar som innebär att ju 

mindre säkerheter som finns bakom lånen desto mer får banken betala för kapitaltäckningen. 

Mindre säkerheter genererar därför oftast en högre ränta. 

 

Gällande skillnader mellan stora och små bolag så förklarar respondenten att hen tycker att 

småbolagen är väldigt roliga att arbeta med då det ofta är engagerade och förhoppningsfulla 
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människor som verkligen brinner för en idé, däremot besitter de inte alltid ekonomiska 

kunskaper och kan generera ekonomiska rapporter. Storbolagen är ofta väl insatta i affären 

och har ofta någon som ansvarar för ekonomin i form av exempelvis en ekomichef. Detta gör 

att man som bank även förväntar sig att de stora bolagen ska kunna generera ekonomiska 

rapporter. Om de däremot inte klarar av att göra detta tappar de snabbt förtroendet.  

 

Den främsta risken som finns vid utlåning gentemot småbolagen är att det är en stor utmaning 

att starta företag och det är därmed många som inte lyckas. Detta grundar sig i att marknaden 

förändras, nya konkurrenter etablerar sig osv. Det finns därför många fallgropar. Det finns 

därför en risk att verksamheten inte bär. Funkar det inte så har banken ofta tagit en personlig 

borgen på de mindre krediterna, ser man efter exempelvis ett år att det inte fungerar så får 

man som privatperson betala tillbaka detta. Vilket gör att företagaren även står med en 

personlig risk.  

 

För att undvika de risker som förekommer med utlåningen så ser de ofta till att personen 

bakom företagen har den kunskap som krävs, exempelvis att de som ett första steg går till 

Nyföretagarcentrum och får rådgivning och får ihop de ekonomiska dokument som behövs. 

Detta så att de verkligen förstår hur det fungerar att driva ett företag. Respondenten förklarar 

att de som har goda kunskaper har större chans att lyckas.  

 

De lagar och regler som finns att ta hänsyn till vid utlåning är bland annat att banken enligt 

lag ska kunna bevisa återbetalningsförmågan när de lånar ut pengar. Det finns även massor 

med andra lagar de måste följa, exempelvis lagen om penningtvätt och att man måste känna 

till sin kund. Man måste veta mycket om kunden innan man ens får lov att öppna ett konto.  

 

Gällande konkurrensen så tror respondenten att om man som kund blivit nekad ett lån på en 

bank kan man ofta söka sig vidare. Har man däremot blivit nekad på flera banker finns det 

ofta ett UC på detta bolag vilket kan väcka uppmärksamhet och kan göra att bolaget ser 

svagare ut vid kreditbedömningen. Bankerna har dock troligtvis olika strategier och vill tacka 

ja/nej till olika typer av krediter. Beroende på vem man träffar på banken kan också påverka 

om man får lånet beviljat eller nekat. Om kunderna söker sig vidare till andra banker så tror 

respondenten att kunderna troligtvis söker sig till andra storbanker, Almi eller de banker som 

ligger närmast.   
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Bilaga 7 
Bilaga 7 är transkriberingen av intervjun med respondent 2 från bank C. 

 

Intervjun med den andra respondenten från bank C ägde rum måndagen den 17 mars klockan 

17.00. Hen har arbetat som företagsrådgivare på detta kontor i 1,5 år. Hen arbetar med 

nystartade företag då de ansöker om krediter och även andra bolag som omsätter upp till 100 

miljoner.  

 

Gällande definitionen av småbolag har de två uppdelningar av dessa, dels de som omsätter 

under en miljon kronor och de som omsätter mellan en miljon kronor och tio miljoner kronor. 

De som omsätter över tio miljoner kronor klassas som medelstora 

 

De tjänster småbolagen främst efterfrågar är konton, bankgiron, internetbank, kort och 

kortläsare. Det är många företag som driver butiker och vill därför ha betalsystem. Utöver 

detta efterfrågas även en del försäkringar.  

 

Vid utlåning vill de först se hur det har gått för bolaget under den tid som varit och hur deras 

ekonomi sett ut. Därefter vill de även se hur planen ser ut i framtiden i form av en budget. När 

det gäller småbolag har de ofta inte med sig detta till ett första möte utan efter att banken 

efterfrågat det så upprättar de detta i ett senare skeende. När bolaget kommer tillbaka med de 

efterfrågade dokumenten sker det ett arbete tillsammans med bolaget där man går igenom vad 

man behöver pengar till, hur behovet ser ut utifrån budgeten, hur kassaflödet ser ut så att de 

kan betala sina räntor och amorteringar och vilka eventuella förändringar som bör göras för 

att det ska fungera. Därefter kollar de även efter vilka säkerheter som finns och gör även en 

bedömning gällande återbetalningsförmågan. Därefter kontrollerar de även om det är lönsamt 

att genomföra utlåningen och vad det finns för risker och ratings för bolaget. Samt vilken 

ränta och vilka vilkor som behövs på lånet. Risken och ratingen baseras på ett flertal olika 

parametrar som exempelvis bransch, tidigare prestation, tidigare betalningsanmärkningar, 

geografisk placering osv. Parametrarna slås därefter samman och utgör en viss rating som 

visar hur stor risken är för bolaget att gå i konkurs inom den närmsta framtiden. En hög risk 

blir även högre risk för banken, vilket i sin tur gör att de behöver ta högre räntor. Är det en 

allt för hög risk kan även lånet nekas. Vid beslutstagandet så är man som företagsrådgivare 

aldrig ensam utan man arbetar alltid två och två. Vid de högre kreditbeloppen så är även 

chefen med och tar beslutet.  

 

Vanligaste orsakerna till att småbolagen ansöker om lån är dels vid uppstartsfasen för att 

ägarna själva inte riktigt har det kapital som krävs för att få igång verksamheten. Detta kan 

vara för att de vill göra olika investeringar i exempelvis maskiner eller material. En annan 

anledning kan vara att de växer relativt snabbt och behöver lån för att klara likviditeten eller 

ytterligare investeringar. Ytterligare en anledning kan vara att verksamheten inte går så bra 

som de har tänkt sig och behöver därmed ett lån för att klara sig. Det sistnämnda brukar 

resultera i ett nekat lån då det ofta handlar om att verksamheten behöver förändra något mer 

än att bara sätta in nytt kapital.  

 

Gällande tillgång på information så är detta relativt svårt att få information om småbolagen. 

Ofta saknas registrerade bokslut då det handlar om enskilda firmor eller handelsbolag. Även 

då det finns registrerade bokslut så vill de oftast ändå träffa företagaren för att få ett intryck. 

Ofta är företagaren mycket bra på det de producerar eller arbetar med men inte lika insatta i 

de ekonomiska frågorna. Att lämna in en detaljerad likviditetsbudget kan därför ofta upplevas 
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som relativt svårt. Det brukar därför ofta blir många möten och många frågor innan banken 

har fått den information som behövs.  

 

De främsta faktorerna som avgör om ett lån blir beviljat eller nekat är lönsamhet för bankens 

del, vilken risk som finns och vad det finns för säkerheter. Även kassaflödet. Risken bör se 

okej ut, banken bör få en viss lönsamhet och bolaget ska kunna visa på att de klarar av att 

betala tillbaka lånet. Utöver detta spelar även tron på affärsidén och framför allt tron på 

ägarna en stor roll. Det är väldigt viktigt att man tror på personen bakom och att denna klarar 

av att driva verksamheten. Hellre en riktigt duktig ägare med en halvbra affärsidé än en riktigt 

bra affärsidé med en person bakom som inte klarar av att få det gå runt.  

 

Gällande lånevillkoren och räntesatser så beräknas detta dels genom internräntan och hur 

mycket det krävs av banken för att få ihop det som lånas ut. Därefter ska de även täcka upp 

för den risk som tas, vilket påverkas av de säkerheter som lämnas och vilken rating bolaget 

har. Därefter får banken en bild av hur mycket de behöver få in för att täcka de administrativa 

kostnaderna. Har man en riktigt bra kund som har fått diverse erbjudanden från andra banker 

så påverkar detta också, man gör då en fundering över om det är värt för dem att gå ner i 

procent på räntan för att behålla kunden. Ger det forftarande lönsamhet så brukar banken 

kunna gå med på det, blir det inte alls lönsamt behöver de dock tacka nej till detta. 

 

Gällande skillnaderna mellan de stora och små bolagen så anser respondenten att de stora 

bolagen har ofta en mer komplex affär. Samtidigt är dessa förhållandevis lättare att arbeta 

med då de ofta har anställda ekonomer som kan leverera den information de vill ha.  

 

De risker som finns vid utlåning är främst risken för att de inte ska få tillbaka sina pengar, 

vilket är något man räknar på hela tiden. Ser man till exempelvis vissa branscher och hur 

många som gått i konkurs i den specifika branschen kan det innebära olika risker. Ser man till 

exempelvis fastighetsbranschen så har de ofta säkerheter i form av fastigheter som de kan 

pantsätta vid lån, vilket bidrar till att risken för banken och att de inte ska kunna få tillbaka det 

utlånade beloppet minskar. Bygger lånet helt och hållet på kundens affärsidé och kunden inte 

lyckas sälja det förväntade beloppet så finns det ju ingenting att hämta.  

 

De lagar och regleringar som finns att ta hänsyn till vid utlåning är främst Basel-regleringarna 

och Finansinspektionens regleringar. Finansinspektionens regleringar bygger ju i sin tur på 

EU:s regleringar. Detta innebär exempelvis att de måste lägga undan och säkra upp en viss 

mängd kapital för att få lov att låna ut en viss summa pengar.  

 

Gällande konkurrensen på marknaden anser respondenten att det kan se väldigt olika ut. 

Gällande småbolag tror hen att det kan vara svårt för dem att gå vidare till andra banker. 

Respondenten berättar att det är vanligt förekommande att småbolag som fått lånet nekat i en 

annan bank ofta kommer tillbaka och försöker förhandla till sig lånet ändå, vilket hen tolkar 

som att de inte har fått lånet beviljat på annat håll heller. För de större bolagen blir det ofta en 

annan diskussion, ofta kanske de är kreditvärdiga men att valet av bank eller valet av att 

bevilja/neka ett lån ligger mer i lönsamhetsfrågor. Det kan också handla om att bolaget är 

kreditvärdigt idag men att banken inte tror att detta kommer att hålla i framtiden. Om kunden 

väljer att gå vidare så tror respondenten att de främst söker sig vidare till storbankerna, 

Danske bank eller liknande.  
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Bilaga 8 
Bilaga 8 är transkriberingen av intervjun med respondent 1 från bank D. 

 

Intervjun på bank D ägde rum den 12 mars. Respondenten är företagsrådgivare och ansvarar 

för både små och stora bolag. Hen har arbetat på bank D sedan år 2009/2010. Hen förklarar att 

bank D:s definition av småbolag är de företag som omsätter en krona till fem miljoner kronor. 

Hen förklarar dock vikten av att det kan finnas småbolag som omsätter relativt lite men har 

komplexa affärer likväl större bolag som omsätter mycket men har relativt enkla affärer 

utifrån ett bankperspektiv. 

 

Bank D jobbar ofta med hela företaget och företagaren. Löftet är att de ska ta kontakt med 

företaget minst en gång per år för att se vilket/vilka behov som finns. Tjänsterna som 

efterfrågas av småbolagen är främst konton, bangiron, kort och internetbank. I vissa branscher 

efterfrågas även kortinlösen, de som dessutom har en välfungerande affär men periodvis är 

korta i kassan kan även efterfråga checkkrediter. Produkterna som efterfrågas i de olika 

företagen är relativt lika, däremot kan kundens behov kan vara udda eftersom varje företag är 

unikt. Då kundens behov är udda är företagsrådgivarna noggranna med att ta in helomfattande 

information om bolaget, annars finns risken att man missar vissa saker. 

 

Gällande utlåningen så är det lättare att finansiera företag som har löpande verksamhet med 

track record, detta för att man kan se hur varan eller tjänsten tas emot på marknaden. Det är 

svårare när det gäller företag som ansöker om lån för första gången, då krävs det en djupare 

granskning. Det man tittar på då är den uppställda budgeten, tanken bakom låneansökan, vem 

som driver bolaget och hur dennes bakgrund ser ut både företagsmässigt och som 

privatperson. Respondenten förklarar att budgeten är viktig, dock är den viktigaste faktorn 

vem eller vilka det är som driver bolaget. Viktigt är förtroendet och ofta följer man som 

företagsrådgivare sin magkänsla. Förtroende skapas genom att kunden har en välgenomtänkt 

tanke bakom sitt sätt att driva bolaget. Budgeten är viktig, men förtroendet är avgörande. 

 

Det finns främst två orsaker till varför bolag ansöker om lån. Den ena orsaken är att man vill 

finansiera någon typ av investering, såsom maskiner eller inventarier till verksamheten. Den 

andra orsaken är ofta en likviditetsfråga där det behövs likvida medel till sin löpande 

verksamhet. Detta ofta då det finns en välfungerande verksamhet men att det finns ett 

likviditetsbehov på grund av att betalningar från kunder sker senare än de löpande utgifterna 

måste betalas ut.  

 

Respondenten förklarar att utlåningsprocessen börjar med att kunden inser ett behov av 

finansiering. Om företaget funnits ett tag granskas företagets årsredovisning. Företaget 

granskas även via Upplysningscentralen för att man vill se om bolaget är välskött och att det 

inte finns några befintliga betalningsanmärkningar. Om företaget är välskött bes företagaren 

att komma in till banken. Om det gått relativt lång tid sedan årsredovisningen upprätats bes 

företagaren att ta med preliminära siffror över den ekonomiska ställningen. Kunden bes även 

att ta med budgetar över hur framtiden ser ut, detta i form av exempelvis resultat- eller 

likviditetsbudgetar som visar det framtida behovet. Företagsrådgivaren gör sedan ett PM över 

detta. Får företagsrådgivaren ett gott intryck gör denne tillsammans med sina kollegor en 

bedömning om lånet ska beviljas eller inte. En företagsrådgivare beslutar aldrig detta helt 

ensam.  

 

Ibland kan det vara svårt att få tag i information om bolaget. Respondenten förklarar att det 

var lättare förr då alla bolag låg under revisionsplikt. Nu förekommer det ofta finansiella 
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siffror som inte är reviderade och är därmed inte alltid kvalitativa. Småbolagen drivs ofta av 

duktiga entreprenörer, siffrorna blir ofta desvärre av sämre kvalitet. Gällande 

informationsinsamlingen förklarar hen att de ofta även granskar bolaget genom informella 

källor såsom exempelvis Google. Detta för att se vad som skrivs om företaget av allmänheten 

och hur de tas emot av marknaden.  

 

Gällande räntan så kopplas denna alltid emot risk. Hög risk resulterar i hög ränta. Däremot 

avser de inte att kväva småbolagen med ränta. Deras avsikt är att det ska gå bra för bolagen, 

det finns därför ingen glädje av att hålla en allt för hög ränta. Respondenten förklarar att de 

ibland till och med kan vara aningen mildare med räntesatserna gentemot småbolagen än emot 

stora bolag. 

 

När det kommer till kalkyleringen av risk studeras främst två saker. Dels risken för att 

kassaflödet inte kan sköta ränta och amorteringar. Även risken för obestånd eller att bolaget 

inte lyckas fortsätta sin verksamhet. Risken i ett bolag kalkyleras i ett scoringsystem med 

hjälp av Upplysningscentralen. Scoringsystemet tar hänsyn till styrelsens konsistens, 

årsredovisningar, nyckeltal, omsättning, resultat, soliditet och konsolidering. Kalkyleringen 

sker därmed per automatik. Finns det tidigare misskötta krediter slår detta mycket hårt i 

scoringen. Dock finns det en mänsklig faktor, ofta lyssnar man till eventuella förklaringar och 

studerar även eventuella bakomliggande orsaker. Ibland kan scoringen ge en missvisande bild. 

Upplysningscentralen fungerar därmed som en rekommendation, men företagsrådgivaren kan 

därefter se till de omständigheter som finns och därefter ta ställning.  

 

Största skillnaden mellan de små och stora bolagen är främst tillgången på information. De 

större bolagen har ofta mer kvalitativa rapporter då de har en ekonomi funktion. De mindre 

bolagen ofta har ett större behov av lån samtidigt som de även oftast har sämre rapporter. 

Småföretagen kan därför ses som relativt svåra att jobba med. Dock är inte alltid fallet så, det 

finns även småbolag som har redovisningskonsulter eller liknande. 

 

Den risk som finns gällande utlåning är främst risken för att låntagaren inte kan betala 

tillbaka. Respondenten förklarar att det finns en slags risktrappa där bankens krediter är 

billigas samtidigt som de tar mindre risker jämfört med andra kreditgivare. Inte sällan delar de 

finansieringen med andra parter. Ofta är Almi snäppet ovanför i risktrappan, vilket förklaras 

genom att de tar ofta mer risk men är även dyrare med ungefär 2-3% på räntan. Investerare är 

därefter ännu lite mer riskvilliga, men vill kanske ha ännu mer tillbaka. Och slutligen högst 

upp på trappan ligger ägaren.  

 

För att undvika riskerna som finns gällande utlåningen så är de mycket noggranna med att 

hämta information om bolaget. Förtroendet för företagaren är grunden till allting. Vid 

utlåningen kan man dock inte bevilja ett lån på ren magkänsla, därför tillsätter de ofta 

säkerheter på krediterna. Säkerheter hos företag består ofta av företagsinteckningar, vilket i 

sin tur innebär att banken vid en konkurs har första rätten till de tillgångar som finns. Ett 

företags företagsinteckningar kan se olika ut beroende på vilken bransch de befinner sig i. 

Exempel på säkerheter som används är kundfordringar, varulager, maskiner, inventarier etc. 

Ofta kompletteras nästan alltid dessa säkerheter med en ansvarsborgen, oftast av ägaren i 

bolaget.  

 

Respondenten förklarar att det finns lagar som reglerar bankernas utlåning. Bankerna står 

även under tillsyn av Finansinspektionen, vilket de inte får avvika från. Storbankerna följer 
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ofta detta väldigt bra då det är viktigt att allmänhetens förtroende för de finansiella systemen 

uppräthålls.  

 

Respondenten förklarar att ur kundens perspektiv upplevs det ofta som att det inte finns någon 

befintlig konkurrens på marknaden gällande kreditgivning. Däremot anser de själva att det 

finns en konkurrens. Man ska inte säga att det är enkelt för en kund som fått ett lån nekat att 

byta bank, men det hade definitivt varit möjligt. Det kan vara så att om ett kontor är 

överbelastat och en kund inte hinner få den hjälp eller tjänster den behöver kan en lösning 

vara att byta bank. Dock säger bankerna oftast ja eller nej till en kredit på samma grunder, 

därför är det inte alltid en lösning att byta bank. 

 

Om hen ska utse den främsta konkurrentem utifrån företagssidan är det nog Handelsbanken 

och SEB då dessa är mer riktade mot att vara affärsbanker. SEB har varit mycket 

framgångsrik med storföretagen och har även blivit utsedda till årets småföretagarbank flera 

år i rad. Respondenten förklarar dock att företagsrådgivaren är mycket avgörande och hur 

bolagets relation till sin bankman ser ut har ofta en stor betydelse. Detta innebär i sin tur att 

Nordea och Swedbank kan vara minst lika bra om kunden fått god kontakt med sin bankman.  

 

Slutligen berättar respondenten också att bank D har ett nära samarbete med Chalmers i syfte 

att få igång nystartade företag. Ingenjörer som använder avancerade teknikska tekniker kan 

ofta leverera en bra produkt men inte riktigt ha förmågan att affärsmässigt förmedla den. Den 

senaste tiden arbetar de därför med att öka kommunikationen mellan ingenjörer och 

företagsrådgivare i hopp om att kunna hjälpa de nystartade företagen i sin utveckling. 

Respondenten anser att det är detta som är framtiden. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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