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Abstract 
 

There is no doubt that small and medium enterprises (SMEs ) play a very important role in the 

economy. There is also no doubt that access to finance is crucial for the growth and 

development of the SME sector. 

 

According to the scientific literature, it is not easy for individual companies in the SME sector 

to get loans from the banks. This also applies to Sweden and many other Western countries 

with a bank-oriented financial system. 

 

The purpose of this study is to examine how banks are acting in the credit granting process, 

the credit monitoring process and how the banks are acting when one of the banks' loan 

customers are experiencing financial problems. The study also aims to discuss how the 

procedures can be improved to finally be able to determine whether the actual procedure is 

satisfying or whether new legislation is needed to overcome any shortcomings. The purpose 

has been limited by only examining bank lending to SMEs and by only examining how the 

processes are today. The study therefore does not address how banks' processes have 

developed over time. 

 

The conclusion that can be drawn from the study is that the banks' actions in the credit 

granting process, credit monitoring process and how the banks are acting when one of the 

banks' loan customers are experiencing financial problems are satisfactory and that no new 

legislation is needed to overcome any shortcomings. 

 

This study is written in Swedish. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Det råder ingen tvekan om att små och medelstora företag (SME) fyller en mycket viktig 

funktion i samhällsekonomin. Det råder heller ingen tvekan om att tillgång till finansiering är 

av avgörande betydelse för tillväxt och utveckling av SME-sektorn.  

 

Enligt den vetenskapliga litteraturen är det dock inte helt enkelt för enskilda bolag i SME-

sektorn att få kredit från bankerna. Detta gäller även Sverige och i många andra västländer 

med ett bankorienterat ekonomiskt system.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur bankerna agerar i kreditgivningsprocessen, 

kredituppföljningsprocessen och hur bankerna agerar när en av bankernas kreditkunder 

hamnat i finansiella problem. Studien syftar vidare till att diskutera hur förfarandena kan 

förbättras för att slutligen kunna avgöra om dagens förfarande är tillfredställande eller om ny 

lagstiftning behövs för att komma tillrätta med eventuella brister. Syftet har avgränsats genom 

att endast undersöka bankernas utlåning till SME samt genom att endast undersöka hur 

bankernas förfarande ser ut idag. Studien behandlar således inte hur bankernas processer 

utvecklats över tid. 

 

De slutsatser som kan dras av undersökningen är att bankernas agerande i 

kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och hur bankerna agerar när en av 

bankernas kreditkunder hamnat i finansiella problem är tillfredställande och att ingen ny 

lagstiftning behöver för att komma tillrätta med eventuella brister. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Små och medelstora företag (SME) fyller en mycket viktig funktion i samhället. I ett 

pressmeddelande från Statistiska centralbyrån (SCB 2010:157) framgår det att SME med färre 

än 250 anställda stod för 99,9 procent av alla registrerade företag år 2008. Tillsammans stod 

dessa företag för 59 procent av näringslivets totala förädlingsvärde och 63 procent av de 

anställda i näringslivet. 

 

Det råder ingen tvekan om att tillgång till finansiering är av avgörande betydelse för tillväxten 

och utvecklingen av SME-sektorn (Abdulsaleh & Worthington, 2013, s. 36). Tillgången till 

finansiering för små och medelstora företag är däremot inte alltid så okomplicerad. Nigrini 

och Schoombee (2002, s. 737) skriver att möjlighet till finansiering är något som SME ofta 

saknar. De identifierar tre huvudsakliga orsaker till att banker motvilligt lånar ut till SME: det 

anses vara för riskabelt, kostnaden involverad tycks vara för hög och att avkastningen från 

företagen anses vara för låg.  

 

Trots att det inte är helt enkelt för enskilda bolag i SME-sektorn att få lån beviljade, är 

lånefinansiering i Sverige, precis som i de flesta andra västländer, den klart vanligaste källan 

för extern finansiering (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). Sverige är ansett att vara ett 

bankorienterat ekonomiskt system där bankerna spelar en viktig roll i företagens finansiering 

och utlåningen har ökat på senare år. År 2006 hörde 98 procent av FöreningsSparbankens 

företagskunder till SME-sektorn. Denna sektor stod då för cirka 85 procent av bankens totala 

utlåning på företagssidan. Detta indikerar att utlåning till SME-sektorn inte bara är viktig för 

bolagen tillhörande denna sektor, utan att den även är viktig för bankerna, (Bruns & Fletcher, 

2008, ss. 171-172). 

 

Det är således av hög vikt, både för SME-sektorn och för kreditgivande banker, att lån 

beviljas. Banken vill dock av naturliga skäl inte låna ut pengar till låntagare som har eller 

bedömts få bristande betalningsförmåga. Kreditgivningsprocessen i banken får således anses 

vara en viktig funktion. En kredithandläggare vet inte ex ante hur sannolikt det är att ett SME 

kommer att återbetala beviljad kredit. Banken måste säkerställa att kredit beviljas till de 

företag som vill och kan återbetala beviljade krediter samtidigt som kredit inte beviljas till de 

företag som saknar vilja eller förmåga att återbetala krediterna. Bankerna måste därför 

utveckla metoder för att reducera risk och osäkerhet vid utlåning till SME, (Bruns & Fletcher, 

2008, s. 173). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Som framgår av bakgrunden ovan spelar SME-sektorn en viktig roll i samhället. En 

fungerande kreditgivningsprocess är naturligtvis inte bara viktig för samhället utan även för 

banker och enskilda företag. 

 

Armstrong, Davis, Liadze och Rienzo (2013, s. R39) skriver att utlåning till SME skiljer sig 

på många sätt från utlåning till större företag. De identifierar tre punkter som de anser att 

utlåning till SME skiljer sig på i förhållande till utlåning till större företag. 

 

Först och främst är utlåning till SME mer riskfyllt eftersom företagen är yngre, har sämre 

säkerheter och ofta saknar den prissättningskraft i produktmarknaden som större företag kan 

ha (Armstrong et al., 2013, ss. R39-R40). Nigrini och Schoombee (2002, s. 737) har även den 

uppfattningen att utlåning till SME är förenad med hög risk och osäkerhet. Green (1998, ss. 

16-24) är av samma uppfattning som föregående författare kring yngre företag. Han anser att 

historisk finansiell information utgörandes av en följd av bokslut är viktig för kreditgivare vid 

bedömning av kreditrisken. Detta eftersom kreditbeslutet då kan vila på "numeriska 

uppgifter". Green anser att vid utlåning till "äldre" företag, oavsett storlek, går det mestadels 

att motivera kreditbeslutet med numeriska storheter. Nigrini och Scoombee (2002, s. 737) är 

av samma uppfattning som Green och menar att det främst är bristen på information som gör 

bankerna osäkra. Ngugyen, Le och Freeman (2006 ss. 549-551) skriver att tillit och en nära 

kontakt mellan bank och låntagare är ett effektivt sätt att hantera osäkerhet i brist på bra 

datamaterial. Torre och Martínez Pería (2010, ss. 2280-2281) är av samma uppfattning och 

menar att t.ex. mindre banker kan nischa sin utlåning mot SME och därigenom bygga upp en 

konkurrensfördel genom att övervinna "transparensproblemet" med SME genom att skapa en 

nära relation med låntagaren. 

 

Armstrong et al. (2013, s. 40) skriver att SMEs, med anledning av lägre krav på redovisningen 

och sämre formella redovisningsstrukturer betydligt mindre transparenta än vad stora 

börsnoterade företag är. Detta skapar informationsproblematik. Shen, Chu och Wang (2012, 

184) belyser ett närliggande problem. De skriver att höga revisionskostnader gör att företagen 

ibland väljer att avstå att ha revisor och att detta bl.a. kan leda till en misstro till de finansiella 

rapporterna. Inte nog med att finansiell information kan vara knapphändig, den information 

som finns behöver således inte nödvändigtvis vara speciellt förtroendeingivande.  

 

Armstrong et al. (2013, s. 40) identifierar deras tredje punkt som de tillgångar som bankerna 

kan ta säkerhet i oftast är betydligt illikvidare än vad som är fallet i större företag. Dessa 

svårigheter innebär att bankerna kan drabbas hårdare vid en betalningsinställelse från SME än 

från om ett större företag skulle ställa in betalningarna, (Armstrong et al., 2013, s. 40). Blazy 

och Weill (2013, s. 1109 ff) har undersökt närmare varför banker tar säkerhet vid utlåning till 

SME och hittat tre huvudsakliga anledningar: det minskar förlust vid betalningsinställelse, det 

hjälper till att lösa problemet med s.k. adverse selection och det ger banken mer information. 

Ono och Uesugi (2009, ss. 955-957) har också tittat närmare på banker som tar säkerhet vid 

långivning till SME. De kom fram till att banker som tagit säkerhet vid kreditgivning följer 

upp krediterna mer noggrant än banker som inte tagit säkerhet. De kom också fram till att 

låntagare som vill ha en långsiktig relation med sin bank ställer sig mer positivt till att ställa 

säkerhet vid kreditgivning än de som inte är lika långsiktigt orienterade. 

 

Bankernas roll i ekonomin kan bäst beskrivas som att de tagit på sig rollen att övervinna 

informationssvårigheter. Detta innebär en komparativ fördel för banker över t.ex. 



- 3 - 

 

värdepappersmarknaderna för att finansiera vissa typer av informationsintensiva låntagare 

såsom SME. Denna komparativa fördel gör att SME delvis hamnar i händerna på bankerna 

och delvis kan behöva anpassa sin verksamhet efter bankerna. Annars riskerar SME att inte få 

kredit till att t.ex. investera (Armstrong et al., 2013, s. 40). 

 

När det gäller SME är informationsasymmetrin väsentlig. Banken står inför problem både när 

det gäller kreditgivnings- och kredituppföljningsprocessen. Eftersom dessa processer är 

kostsamma stiger bankernas utlåningsränta mot SME. Den vinstmaximerande banken kan 

därför komma att införa olika restriktioner som låntagande SME måste förhålla sig till 

(Armstrong et al., 2013, s. 40). 

 

Som framkommit ovan skiljer sig utlåning till SME på många sätt från utlåning till större 

företag. Hur hanterar bankerna ovan nämnda problem? Grunert och Norden (2012, s. 401) 

sammanfattar problematiken ganska bra. De skriver att s.k. "hård" information (finansiella 

rapporter) ofta är knapphändig för SME varför bankerna istället får sätta sin tillit till så kallad 

"mjuk" information (annan information än finansiella rapporter) när banken skall fatta sina 

kreditbeslut. 

 

Idag är det lånesökandens återbetalningsförmåga som utgör kärnan för bankernas 

utlåningsprocess, jämför 8 kap. 1 § LBF. Så har det dock inte alltid varit. I prop. 1983/84:146 

(s. 11-12) föreslogs bl.a. att bankerna skulle föreskrivas att få bevilja kredit endast om 

lånesökanden kan förväntas fullgöra en låneförbindelse. Tidigare räckte det att man kunde 

ställa betryggande säkerhet i fast eller lös egendom, prop. 1983/84:146 s. 2. 

 

Det är 8 kap. 1 § LBF (återbetalningsförmågan) som idag utgör kärnan i banks kreditgivning. 

I ovan nämnd proposition gjorde lagstiftaren en fullständig redogörelse för hur 

återbetalningsförmågan skulle bedömas, varför innehållet återges i fulltext. Som också följer 

av citatet kan man skönja två olika processer - kreditgivningsprocessen och 

kredituppföljningsprocessen. Citatet nedan avdelas för att skilja de båda processerna från 

varandra. 

 

Angående kreditgivningsprocessen står följande skrivet: 

 

"Särskilt när det är fråga om utlåning till företag måste banken ha en 

klar uppfattning om möjligheterna för företaget att klara 

räntebetalningar, amorteringar och kreditens slutliga återbetalning. För 

att bedöma företagets framtida betalningsförmåga, dess 

kreditvärdighet, gör banken en finansiell analys av företaget. Med 

hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflödet i 

rörelsen bedöms företagets finansiella ställning, soliditet och likviditet 

samt rörelsens lönsamhet."  

 

Angående kredituppföljningsprocessen står följande skrivet: 

 

"För att bedöma verksamhetens fortsatta utveckling görs analyser av 

företagets kostnadsstruktur och konkurrenskraft samt en bedömning 

av konjunkturerna inom branschen, företagets investeringspolitik och 

företagsledningens kompetens." 
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Som framgår ovan, och som följer av 8 kap. 1 § LBF, ska banken bedöma kredittagarens 

återbetalningsförmåga. Det har dock inte specificerats hur denna bedömning skall göras, exakt 

vilka faktorer som skall beaktas eller hur de olika faktorerna ska vägas i förhållande till 

varandra. Citatet ovan ger heller ingen vägledning hur bankerna ska göra om information i 

vissa delar saknas eller om det endast finns knapphändig information. Man får uppfatta att 

detta överlämnats till praktikerna.  

 

Det faktum att ett företag har beviljas kredit garanterar dock inte företagets fortsatta 

fortlevnad. Ett företag kan naturligtvis, en tid efter att kredit beviljats, få 

betalningssvårigheter. Precis som Armstrong et al. (2013, s. 40) är inne på behöver krediterna 

följas upp. I citatet från propositionen ovan står det skrivet att för att banken ska bedöma 

företagets fortsatta utveckling ska analyser göras av "företagets kostnadsstruktur och 

konkurrenskraft samt en bedömning av konjunkturerna inom branschen, företagets 

investeringspolitik och företagsledningens kompetens". Precis som med 

kreditgivningsprocessen framgår dock inte närmare detaljer kring hur 

kredituppföljningsprocessen ska ske rent praktiskt, mer specifikt vilka faktorer som skall 

beaktas eller hur faktorerna skall vägas i förhållande till varandra. Även detta har överlämnats 

till praktikerna. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Problemdiskussionen som presenterats ovan mynnar ut i följande forskningsfråga. 

 

Hur kan bankernas "förfarande" - kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och 

bankernas agerande då en av bankernas kreditkunder hamnat i finansiella problem - 

förbättras? Är dagens förfarande tillfredställande eller behövs ny lagstiftning för att komma 

tillrätta med eventuella brister i förfarandet? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur bankerna agerar i kreditgivningsprocessen, 

kredituppföljningsprocessen och hur bankerna agerar när en av bankernas kreditkunder 

hamnat i finansiella problem. Studien syftar vidare till att diskutera hur förfarandena kan 

förbättras för att slutligen kunna avgöra om dagens förfarande, i ljuset av nuvarande 

lagstiftning, är tillfredställande eller om ny lagstiftning behövs för att komma tillrätta med 

eventuella brister. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Syftet avgränsas genom att endast undersöka bankernas utlåning till SME. Syftet avgränsas 

vidare genom att endast undersöka hur bankernas förfarande ser ut idag. Studien kommer 

således inte behandla hur bankens processer utvecklats över tid. 
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1.6 Källkritik 

 

Hjørland (2012, s. 258) skriver att information har gått från att vara en bristvara till att finnas i 

överflöd. Källkritik blir därför viktigare och viktigare i takt med att det blir lättare och lättare 

att komma över enorma mängder med information.  

 

Det centrala i källkritiken är att utvärdera huruvida en källa är tillräckligt pålitlig för att 

användas som grund för akademisk argumentation. Hjørland anser att någon som är expert på 

källkritik kan se sig själv som en slags konsumentrådgivare som tillhandahåller vägledning 

för informationsanvändare (huvudsakligen studenter). Utifrån denna synvinkel är en källa 

varken bra eller dålig, utan bara mer eller mindre givande och relevant i förhållande till en 

specifik frågeställning, Hjørland (2012, s. 258). 

 

Hjørland (2012, s. 266) skriver att målsättningen när man lär ut källkritik till studenter är att 

studenterna ska kunna läsa texter, förstå innehållet och för att sedan tillhandahålla relevant 

kritik. Tolkning och läsning av en text är inte nödvändigtvis en okomplicerad process. Det 

involverar att sätta texten i förhållande till andra texter, beakta vilka metoder som använts, 

beakta vilka sociala intressen texten tjänar och motverkar m.m. Källkritik handlar om läsarens 

subjektivitet och att denna subjektivitet påverkas av olika teoretiska perspektiv. Bra källkritik 

handlar om att vara medveten om olika perspektiv och positionera sig själv bland dessa. 

 

I denna uppsats hänvisar vi huvudsakligen till vetenskapliga artiklar. Det vill säga artiklar 

som publicerats i vetenskapliga tidskrifter samt som har granskats (peer reviewed) och 

godkänts före publicering. Det är allmänt vedertaget att denna typ av källor anses ha mycket 

hög trovärdighet.  

 

Vidare har vi i ett fåtal fall hänvisat till juridisk- och ekonomisk litteratur som inte är peer 

reviewed. Litteraturen har i dessa fall av oss bedömts, trots avsaknaden av peer review, ha 

hög trovärdighet. Bedömningen har i dessa fall till exempel grundats på att dragna slutsatser 

ligger i linje med slutsatser dragna i artiklar som blivit peer reviewed och att författaren 

bedömts som trovärdig, t.ex. genom hans eller hennes ställning i den akademiska världen. 

 

Vi har hänvisat till en artikel i tidningen Balans utgiven av FAR. Balans är inte peer reviewed, 

men har ändå bedömts hålla relativt hög kvalitet. Referenshanteringen av denna artikel skiljer 

sig från de vetenskapliga artiklarna på så sätt att sidhänvisning inte angivits. Balans publiceras 

i pappersformat, men arkiveras elektroniskt. Den elektroniska versionen, vilken är den vi 

hänvisar till, saknar sidnummer.  

 

Vi har även hänvisat till offentligt tryck i form av propositioner samt årsredovisningar från 

Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank Sjuhärad och pressmeddelande från SCB. Denna 

information har bedömts trovärdig. 

 

1.7 Disposition 

 

Studien disponeras fortsättningsvis på följande sätt.  

 

Kapitel två - I detta kapitel görs en genomgång av den metod som använts under studiens 

genomförande samt motiveringar till varför olika metodrelaterade beslut fattats.  
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Kapitel tre - Här behandlas den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen 

inleds med en genomgång av gällande rätt. I detta avsnitt behandlas bakgrunden till gällande 

rätt samt en översikt av den lagstiftning som är berör bankernas kreditgivning. I den andra 

halvan av den teoretiska referensramen behandlas den vetenskapliga litteraturen. Där 

behandlas teorin bakom kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och företag 

med finansiella problem.  

 

Kapitel fyra - I kapitel fyra behandlas empirin. Empirin består av en kortare presentation av 

de företag/institutioner som berörts i studien samt en redogörelse för de genomförda 

intervjuerna. 

 

Kapitel fem – I det femte kapitlet behandlas analys av empiri. Där vävs teorin från kapitel tre 

och empirin från kapitel fyra ihop för att ge läsaren en förståelse hur "förfarandet" 

(kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och hur bankerna hanterar företag med 

finansiella problem) går till samt hur empirin liknar och skiljer sig från teorin. 

 

Kapitel sex – I kapitel sex förs en övergripande diskussion. I kapitlet berörs både egna 

reflektioner om förfarandet som helhet och det diskuteras vilka brister vi identifierat samt 

förbättringsförslag på dessa brister. I kapitlet presenteras också förbättringsförslag grundade 

på intervjun med Finansinspektionen. 

 

Kapitel sju – I det sjunde kapitlet dras slutsatser huruvida bankernas nuvarande förfarande är 

tillfredställande eller om ny lagstiftning behöver komma till för att komma tillrätta med 

eventuella brister. I detta kapitel ges även förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för den forsknings- och undersökningsansats som använts i studien, 

hur vi gått tillväga vid författandet av studien, hur urval och insamling av empiri skett, 

överväganden angående studiens trovärdighet och etiska ansvarstagande m.m. samt 

motiveringar till varför olika metodrelaterade beslut fattats.  

 

2.1  Forskningsansats och forskningsmetod 
 

Metodik handlar om hur man bör samla in data om verkligheten. Den ena strategin kallas 

deduktion, vilket innebär att man utgår ifrån lämplig befintlig teori för att sedan ställa denna 

mot insamlad empiri. Man formulerar en hypotes för att utifrån denna betrakta empirin 

(Jacobsen, 2002, s. 34). Alternativt kan man ta en induktiv ansats vilket är den motsatta vägen 

jämfört med deduktion. Detta innebär att man genom insamlad empiri försöker nå fram till en 

egen teori (Jacobsen, 2002, s. 35). 

 

Induktion och deduktion är inte de enda två ansatserna som existerar. Det finns ett tredje 

vanligt förekommande alternativ vars namn är abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008, ss. 

55-57). Abduktion kan ses som en växelverkan mellan en deduktiv- och induktiv ansats. Vi 

har i vår studie valt att ta en abduktiv ansats. Det innebär att vi tagit utgångspunkt i teorin, 

varefter empirin använts för att förstå teorin och när förståelsen för teorin förbättras, ökas 

ämneskunskapen. Detta ansatsval är grundat på övertygelsen om att denna ansats är mest 

lämpad för ifrågavarande studie. En renodlad induktiv ansats hade varit allt för tidskrävande 

och en renodlad deduktiv ansats hade sannolikt inte blivit bra alternativt varit mycket svår att 

utföra givet vald frågeställning. Att växelvis använda deduktion och induktion har fördelen att 

det skulle kunna ge en djupare insikt angående vald frågeställning. 

 

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns två olika arbetsmetoder - kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Vilken metod som passar bäst i det enskilda fallet grundar sig i vilken 

forskningsfråga man valt att undersöka. Förenklat kan man säga att kvantitativ forskning, å 

ena sidan, kan tolkas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Kvalitativ forskning, å andra sidan, kan tolkas som en forskningsstrategi som 

snarare betonar innebörd och mening än förekomst och frekvens vid insamling och analys av 

data (Wiberg, 2002, s. 15).  

 

Kvantitativa och kvalitativa metoder skiljer sig på ett flertal sätt från varandra. Krasst skulle 

man kunna säga att den kvantitativa metoden går på bredden genom att försöka blottlägga 

storskaliga sociala trender (macro) och att den kvalitativa metoden går på djupet genom att 

fokusera på småskaliga sociala aspekter (micro). Kvantitativ forskning studerar beteenden 

medan kvalitativ forskning istället försöker avgöra varför man beter sig på visst sätt. 

Kvantitativ forskning brukar få "hård", robust och måttliknande data medan kvalitativ 

forskning med anledning sitt kontextuella närmande ger rik data (Bryman & Bell, 2011, s. 

412). Båda metoderna har således sina respektive styrkor och svagheter. 

 

Kreditgivning och kredituppföljning är ett komplext ämnesområde som grundas på en relativt 

godtycklig bedömning av ett flertal faktorer. Vi gjorde bedömningen att detta inte var ett 

kvantifierbart ämnesområde. Med utgångspunkt från denna bedömning bestämdes att studien 

lämpligen skulle baseras på en kvalitativ metod. Det skulle sannolikt bli mycket svårt att på 

ett bra sätt behandla ifrågavarande frågeställning utifrån en kvantitativ metod. En fördel med 
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den kvalitativa metoden är, som berördes ovan, att den möjliggör att vi kan penetrera 

frågeställningen på djupet. 

 

2.2  Tillvägagångssätt 

 

I studiens initiala del skedde inläsning på ifrågavarande ämnesområde genom genomgång av 

vetenskapliga artiklar. Då denna studie är baserad på en växelverkan mellan en deduktiv- och 

induktiv ansats, har teori- och empiristudier avlöst varandra om vartannat. Detta framgår även 

av att första intervjun genomfördes i början av mars 2014 och att den sista intervjun 

genomfördes i mitten av maj 2014. 

 

Efter den initiala inläsningen togs kontakt med medarbetare på de lokala bankkontoren samt 

med finansinspektionen. Då nuvarande civilekonomstudier bedrivs i Borås var författarna av 

uppfattningen att det vore värdefullt att komma i kontakt med det lokala näringslivet. 

 

I samband med inläsningen av vetenskapliga artiklar och lagtext kring ämnet upprättades en 

semistrukturerad intervjuguide vars innehåll skulle ge oss svaren på de frågor som uppstått 

under inläsningen. Intervjuerna hade kunnat genomföras via e-post eller telefon. Beslutet att 

genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats, om möjlighet till detta gavs, togs dock tidigt 

i processen. Anledningen till detta var att det ansågs fördelaktigt då det öppnar upp 

möjligheten att få ut mer information och information av det mer kvalitativa slaget än om 

andra intervjusätt tillämpats. Mötena inbokades per telefon och upprättad intervjuguide 

översändes till banken i god tid före respektive intervju. Detta i syfte för att förbereda 

respondenten inför intervjun, så intervjun skulle bli så effektiv som möjligt. 

 

Vi beslutade också tidigt att bandspelare inte skulle användas vid intervjuerna samt att 

respondenterna skulle få vara anonyma. Dessa beslut fattades dels för att det skulle kunna 

underlätta att få företrädare för bankerna och finansinspektionen att överhuvudtaget ställa upp 

på intervju samt att respondenterna skulle våga berätta om verksamheten utan att noga behöva 

väga varje ord som sades. Nackdelen med att inte använda sig av bandade intervjuer är att det 

är lätt att missa detaljer som sagts och annan användbar information. Vi ansåg att vår studie 

snarare var i behov av en övergripande och sammanhängande bild än specifika detaljer varför 

detta inte ansågs vara något större problem.  

 

Efter att teori och empiri samlats in har det sagda materialet analyserats. Empirin vävdes då 

ihop med teorin för att ge en fördjupad förståelse hur "förfarandet" - kreditgivningsprocessen, 

kredituppföljningsprocessen och hur bankerna hanterar företag med finansiella problem - går 

till samt hur empirin liknar och skiljer sig från teorin. Analysen har sedermera legat till grund 

för diskussionen, i vilken vi har diskuterat vilka brister vi funnit och hur dessa kan brister kan 

förbättras. Diskussionen tillsammans med analysen har i sin tur legat till grund för 

slutsatserna.  

 

2.3  Material 

 

Rabianski (2003, ss. 43-45) skriver att det finns två sorters data, primär- och sekundärdata. 

Han skiljer primärdata från sekundärdata genom uppdelningen att primärdata utgörs av data 

som forskaren insamlat själv och att sekundärdata utgörs av information som kommer från 
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andra källor, d.v.s. källor som inte sammanställts av forskaren själv. Som exempel på hur 

primärdata kan insamlas nämner han observation och intervju. 

 

Denna studie är grundad på både primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs av de 

intervjuer som genomförts och sedermera presenterats i empirin. Sekundärdatan utgörs av den 

övriga data. Övriga data utgörs huvudsakligen av vetenskapliga artiklar och återfinnes 

framförallt i den teoretiska referensramen. På samma sätt har vi bedömt bankernas 

årsredovisningar som sekundärdata då vi inte själva sammanställt detta material. Av 

pedagogiska skäl redogör vi dock för detta material i empirikapitlet. 

 

2.4  Urval 

 

Val av bank där intervjuer genomförts har gjorts genom icke-sannolikhetsurval. Bryman och 

Bell (2011, s. 190) beskriver icke-sannolikhetsurval som alla urvalsmetoder som av en eller 

annan anledning inte klassificeras som sannolikhetsurval.  

 

I vårt fall innebär det att alla banker inte haft lika möjlighet att bli valda. Om vi skulle ha 

tillämpat ett sannolikhetsurval över samtliga banker verksamma i Sverige hade sannolikheten 

varit stor att slumpen då skulle falla på en bank som inte ägnar sig åt kreditgivning till företag. 

 

Den svenska bankmarknaden är ett oligopol; den domineras av i synnerhet fyra storbanker. 

Dessa fyra storbanker är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Sett till utlåning till 

allmänheten är dock Danske Bank nästan lika stor som Nordea och Swedbank (Svenska 

Bankföreningen, 2013). Samtliga dessa fem banker ägnar sig åt kreditgivning till företag och 

har kontor i Borås. Målsättningen var därför att försöka få till en intervju med samtliga dessa 

fem banker. 

 

Den primära anledningen till detta val är att det saknas tid att intervjua alla banker med 

verksamhet i Sverige och att prioritera mindre banker framför större kändes inte som ett 

alternativ. Vi valde därför att intervjua de fem i särklass största bankerna som dessutom 

innehar en stor majoritet av marknadsandelarna i Sverige. Andra anledningar som spelat in 

vid val av banker till intervjun är att många banker inte ägnar sig åt kreditgivning till företag 

samt praktiska aspekter såsom kontaktnät och restid. 

 

2.5  Insamling av empiri 

 

Intervjuer 

Intervjuer användes för att få en djupare insikt i hur banker i praktiken hanterar 

kreditgivnings- och kredituppföljningsprocessen. 

 

Det finns tre olika intervjuformer – ostrukturerad-, semistrukturerad- och strukturerad intervju 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, ss. 46-47). Merriam (1994, s. 87) skriver att det vanligaste 

sättet att avgöra vilken intervjuform man ska använda är att ta ställning till vilken grad av 

struktur man vill ha. Öppna och samtalsliknande intervjuer hamnar på ena sidan och 

intervjuer med en mycket fast, nästan enkätliknande, struktur hamnar på andra sidan. Merriam 

(1994, ss. 87-88) skriver att den strukturerade intervjun används när ett stort urval av 

människor ska utfrågas eller när en kvantifiering av resultaten är viktig. Den strukturerade 

intervjun är ett exempel på traditionell surveyforskning. Den ostrukturerade intervjun är 



- 10 - 

 

nästan raka motsatsen. Den ostrukturerade intervjun används huvudsakligen när man inte har 

tillräcklig kunskap om något för att kunna ställa relevanta frågor eller när man inte riktigt vet 

vad man vill finna utan söker sig mot målet under intervjuns gång. Målet med den 

ostrukturerade intervjun är således att lära sig tillräckligt för att kunna formulera frågor för 

kommande intervjuer, (Merriam, 1994, ss. 87-88). 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011, ss. 46-47) beskriver den semistrukturerade intervjun som att 

forskaren har ett relativt specifikt ämne som skall avhandlas, men att respondenten har ganska 

fritt spelrum angående hur denne önskar besvara frågorna. Frågorna behöver inte följa en 

specifik ordning och man tillåts ställa spontana frågor som inte tidigare upptagits i 

intervjuguiden.  

 

Den semistrukturerade intervjuformen är således flexibel samtidigt som den är designad för 

att avhandla ett relativt specifikt ämnesområde. Vi tyckte detta var tilltalande och valde därför 

att datainsamlingen skulle ske genom semistrukturerade intervjuer. Även den ostrukturerade 

intervjuformen övervägdes, men denna valdes bort då det troligen skulle försvåra 

jämförelsemomentet bankerna emellan. Fördelen med den semistrukturerade intervjuformen 

är att vi har fördelen att ställa de följdfrågor vi anser vara nödvändiga för att skapa ytterligare 

kunskap i ämnet. 

 

Av ovan nämnda fem banker kunde tjänstemän från fyra av bankerna (Danske Bank, Nordea, 

SEB och Swedbank Sjuhärad) ställa upp på intervju. Företrädare från Handelsbanken kunde 

tyvärr inte ställa upp på intervju. Intervjuerna ägde rum med kredit- eller kontorschefen på 

respektive kontor. Vid intervjun med företrädare för Nordea medverkade förutom 

kontorschefen även en av kontorets kreditanalytiker. 

 

Intervjun med kreditchefen på Swedbank Sjuhärad ägde rum den 7 mars 2014 i bankens 

lokaler i Borås. Intervjun med kontorschefen på Danske Bank ägde rum den 21 mars 2014 i 

bankens lokaler i Borås. Intervjun med kontorschefen på SEB ägde rum den 26 mars 2014 i 

bankens lokaler i Borås. Intervjun med kontorschefen på Nordea ägde rum den 12 maj 2014, 

också denna intervju ägde rum i bankens lokaler i Borås. 

 

Dessutom har telefonintervju med Finansinspektionen ägt rum. Telefonintervjun med 

Finansinspektionen ägde rum den 25 april 2014. Varför intervjun med Finansinspektionen 

skedde över telefon är på grund av att Finansinspektionen har sitt säte i Stockholm och 

möjligheten att åka dit inte fanns. 

 

Studie av dokument 

Dokument är information som samlats in på annat sätt än genom intervjuer (Merriam, 1994, s. 

117). Merriam (1994, ss. 129-130) skriver att de flesta dokument har tillkommit av skäl som 

inte har med forskaren att göra varför det krävs viss uppfinningsrikedom för att både komma 

över relevanta dokument och för att kunna analysera dess innehåll. Studie av dokument passar 

den kvalitativa forskningen bäst då denna är mer öppen till sin natur. 

 

Vi har genomgått den senaste årsredovisningen för respektive bank vars företrädare vi 

intervjuat. Årsredovisningarna har genomgåtts för att få en djupare förståelse för respektive 

banks historia och verksamhet. Dessutom har vi efter råd av företrädaren på 

Finansinspektionen gått igenom vissa vitala delar för att skapa sig en godare uppfattning av 

hur Finansinspektionen utövar sin verksamhet. 
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2.6  Studiens trovärdighet 

 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för att etablera och bedöma kvaliteten av 

kvantitativ forskning. Begreppen ger en uppfattning om hur väl man mäter det man vill mäta. 

En förutsättning för att en studies resultat ska kunna generaliseras att gälla är att validiteten 

och reliabiliteten är god. Dessa begrepps relevans för kvalitativ forskning har dock ifrågasatts 

(Bryman & Bell, 2011, ss. 394-395). Detta hänger bl.a. ihop med att begreppen är framtagna 

för kvantitativ forskning. Det känns därför mindre lämpligt att använda dessa begrepp i denna 

studie. LeCompte och Goetz (1982, s. 32) har skrivit om reliabilitet och validitet i förhållande 

till kvalitativ forskning. Denna studie kommer använda sig av LeCompte och Goetz tolkning 

av ifrågavarande begrepp. 

 

Under avsnitt 2.6.1 till 2.6.4 följer en kort redogörelse av vad LeCompte och Goetz skrivit om 

reliabilitet och validitet. Det är svårt att specifikt ange vad och hur LeCompte och Goetz 

påverkat denna studie, men vid författandet har deras tankar funnits i bakhuvudet för att 

åstadkomma så hög kvalitet som möjligt. 

 

2.6.1 Extern reliabilitet 

 

Enligt LeCompte och Goetz (1982, s. 35) avser reliabilitet till vilken grad en studie är 

replikerbar. Det har att göra med att en annan forskare som använder samma metoder ska 

kunna uppnå samma resultat. Detta är ett mycket svårt kriterium att uppfylla eftersom man 

inte kan ”frysa” en social miljö. LeCompte och Goetz (1982, s. 37) skriver att etnografer 

försöker hantera fem olika problemområden för att öka den externa reliabiliteten. Dessa 

områden är researcher status position, informant choices, social situations and conditions, 

analytic constructs and premises och methods of data collection and analysis.  

 

Researcher status position handlar om att ingen etnograf egentligen kan replikera en studie 

p.g.a. den sociala roll forskaren har. Det innebär att en annan forskare inte kan förvänta sig att 

få samma resultat om han inte utvecklar samma sociala position som den ursprungliga 

forskaren (LeCompte & Goetz, 1982, s. 37). Informat choices är nära besläktad med 

researcher status position. Informant choices innebär att personer har fri vilja och kan 

introducera forskaren till vissa personer, men samtidigt utesluta tillgång till andra personer 

(LeCompte & Goetz, 1982, s. 38). Social situations and conditions innebär att vilken 

information en intervjuperson är villig att dela med sig av beror till viss del vilken miljö och 

vilket sammanhang personen ifråga befinner sig i (LeCompte & Goetz, 1982, ss. 38-39). 

Analytic constructs and premises innebär att även om en forskare rekonstruerar relationer och 

den sociala kontexten kan replikation av en annan studie fortfarande vara omöjlig på grund av 

att t.ex. definitioner inte avgränsats "korrekt".  Ett exempel är att konceptet kultur kan 

definieras olika av olika forskare. Methods of data collection and analysis handlar om att en 

studie är omöjlig att replikera om metodavsnittet författats slarvigt (LeCompte & Goetz 1982, 

ss. 39-40). 

 

I en kvalitativ studie likt vår blir den externa reliabiliteten svår att uppnå. På grund av vår 

sociala roll och miljö blir det svårt för en annan forskare att replikera denna miljö och 

förvänta sig samma resultat. Det är omöjligt att frysa tiden vilket innebär att omständigheterna 

runt senare forskning i ämnet kan skapa ett annat utfall. Vi har varit noga med att se till att 

träffa intervjupersonerna på platser där de själva känner sig trygga, det vill säga på deras 

kontor. Intervjuerna byggdes på en semistrukturerad intervjuguide vilket i vissa fall innebar 
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följdfrågor som gett oss forskare en bredare insyn i ämnet och har sannolikt påverkat studiens 

resultat. Vi har varit noggranna i metodbeskrivningen för att ge läsare och forskare bästa 

möjliga insyn i vårt sätt att resonera kring valen vi gjort.  

 

2.6.2 Intern reliabilitet 

 

Intern reliabilitet syftar på problematiken när det är mer än en forskare som skall ta ett 

ställningstagande och till vilken grad dessa är överens om vad de hör, ser och uppfattar 

(LeCompte & Goetz, 1982, s. 41). Vi har tagit god hänsyn till den interna reliabiliteten genom 

att efter varje intervjutillfälle själv anteckna vår egen uppfattning av intervjun och det som 

sagts för att sedan göra en avstämning i hur likartat vi tolkat det insamlade materialet. 

Genomgående var vi överens i vår tolkning vilket stärker den interna reliabiliteten då vi väger 

två uppfattningar tyngre än en. När materialet var insamlat tog vi kontakt med 

intervjuobjekten för att göra en sista avstämning så insamlad data överensstämde med vad 

som förmedlats. 

2.6.3 Intern validitet 

 

Intern validitet syftar på problematiken kring om det finns en bra matchning mellan vad 

forskarna observerar och de teoretiska koncept som sedermera utvecklas. LeCompte och 

Goetz (1982, ss. 43-50) argumenterar att intern validitet är en av den kvalitativa forskningens 

starka sidor. De menar att den långa tid som kvalitativa forskare spenderar ihop med 

intervjusubjekten försäkrar en stark kongruens mellan observationer och utvecklade koncept. 

Vi stärkte tidigt den interna validiteten genom att vara väl förstådda på ämnet för att kunna 

formulera ett relevant och tydligt syfte. Genom ett tydligt syfte kunde vi utforma de frågor 

som ansågs vara av högsta relevans i ämnet. När vi valde företag i bankbranschen valde vi de 

största bankerna. Dessa bankers företrädare får förmodas besitta mycket god kunskap i ämnet, 

vilket vi bedömde vara en förutsättning för att skapa en god matchning mellan observation 

och teori. När vi sökte varje banks företrädare var vi noga med att berätta att vi ville tala med 

någon som behärskade ämnet, det vill säga kredit- eller kontorschefer. 

 

2.6.4 Extern validitet 

 

Extern validitet refererar till om forskarens slutsatser kan generaliseras till andra sociala 

kontexter. LeCompte och Goetz (1982, ss. 50-53) argumenterar att till skillnad från intern 

validitet är extern validitet en svaghet för den kvalitativa forskningen. Detta beror på att 

kvalitativ forskning ofta tillämpar case studies och har små urvalsstorlekar. Denna studie är 

grundad på en liten urvalsstorlek. Urvalet omfattar fyra av Sveriges fem största banker. Efter 

genomförda intervjuer stämdes insamlad data av med intervjupersonerna. Empirin stämdes av 

med företrädarna för att försäkra oss om att vi uppfattat bankföreträdarnas intervjusvar 

korrekt. Empirin överensstämmer i allt väsentligt med den vetenskapliga litteraturen. På grund 

av den lilla urvalsstorleken manar vi dock till försiktighet vid generalisering av slutsatser till 

andra sociala kontexter. 
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2.7  Etiskt ansvarstagande 

 

Studiens forskningsetik bygger på principerna att visa respekt för person, göra gott och att 

vara rättvis. För att uppnå detta har respondenterna givits tydlig information om studiens syfte 

så kallat informerat samtycke (Jacobsen, 2002, s. 483). Vidare har vi inte på något vis försökt 

vilseleda respondenterna, vi har försökt att ge respondenterna s.k. tillräcklig information. Vi 

har gett respondenterna den information vi ansett nödvändig, vilket inkluderar studiens 

huvudsakliga syfte och hur resultaten ska användas (Jacobsen, 2002, s. 485). Respondenterna 

har även givits möjlighet lämna synpunkter på det som skrivits om respektive intervju. I 

övrigt har respondenterna behandlats med respekt och bemötts med tacksamhet. 
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3 Kreditgivning och kredituppföljning 

3.1  Gällande rätt 

3.1.1 Kreditmarknaden och dess framväxt 

 

1990-talets bankkris kan ses som resultatet av den kreditexpansion som följde av 1980-talets 

avreglering av kreditmarknaden. Efter avregleringarna saknade systemet motståndskraft mot 

makroekonomiska kollapser av det slag som uppstod i slutet av 1980-talet. Det finns skäl att 

tro att en bättre reglering och bättre tillsyn hade kunnat begränsa krisen (prop. 2002/03:139, s. 

155). 

 

Regler för tillsyn av banker och andra finansiella företag har lång tradition. Handlingsfriheten 

är dock begränsad på detta område genom att Sverige åtagit sig att följa EUs regelverk (prop. 

2002/03:139, s. 155). 

 

Den huvudsakliga målsättningen på det finansiella området är att främja ett stabilt och 

effektivt system med gott konsumentskydd. Systemskyddsintresset har sin grund i att det finns 

s.k. systemrisker, det vill säga risker för att det finansiella systemet utsätts för störningar som 

kan skada dess funktionsförmåga. Oron för systemkris är störst i det s.k. betalningsväsendet 

och kapitalförsörjningen. Då bankerna spelar en avgörande roll för framförallt privatpersoners 

och de mindre företagens kapitalförsörjning är det naturligt att bankerna måste regleras. Det 

finns dock risker med att ha för snäva regler vid banks kreditgivning, sådana regler skulle 

kunna skada effektiviteten. Effektivitet måste vägas mot stabilitet (prop. 2002/03:139, s. 156-

157). 

 

Till det finansiella systemets, och därmed även bankernas, huvuduppgifter räknas vanligen att 

omfördela sparande från hushåll och företag till de som behöver ökade kapitalresurser för 

konsumtion eller investeringar, att minska och omfördela risker och att förmedla betalningar. 

Att dessa uppgifter fungerar är en förutsättning för en väl fungerande decentraliserad 

marknadsekonomi, (prop. 2002/03:139, s. 157-158). 

 

Ovan nämnd tillsyn utövas av Finansinspektionen. Finansinspektionen är en central 

förvaltningsmyndighet under finansdepartementet för tillsyn över bl.a. finansiella marknader 

och kreditinstitut. Finansinspektionens övergripande mål är att bidra till det finansiella 

systemets stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd, (prop. 

2002/03:139, s. 161). 

 

 

3.1.2 Lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF) 

 

I 8 kap. 1 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) återfinnes 

portalparagrafen för kreditgivningsprocessen. Där framgår att innan ett kreditinstitut beslutar 

att bevilja kredit ska institutet pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet 

inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit endast om förpliktelserna på goda grunder 

kan förväntas bli fullgjorda.  

 

Genom lag (2010:1853) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

ändrades första paragrafen. Den huvudsakliga ändringen bestod i att det andra stycket utgick. 
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Det innebär att innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att 

de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Inga undantag finns numera, 

jämför prop. 2009/10:242 s. 26, 124. 

 

Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslutet i ett 

ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten, 8 kap. 2 

§ LBF. Vidare, ett kreditinstituts kreditbeslut skall dokumenteras så att beslutsunderlaget 

redovisas och att kreditärendets hantering även i övrigt kan följas, 8 kap. 3 § LBF. Vad som 

sägs i 8 kap. 1-3 §§ LBF om kreditprövning, beslutsunderlag och dokumentation skall 

tillämpas även på kreditliknande engagemang, 8 kap. 4 § LBF. 

 

Det finns även regler angående tillhandahållande av tjänster till en jävskrets. I 8 kap. 5 § LBF 

står det skrivet att ett kreditinstitut inte får ingå avtal om tjänster på andra villkor än sådana 

som institutet normalt tillämpar eller ingå andra avtal på villkor som inte är affärsmässigt 

betingade med eller till förmån för: 1) styrelseledamot, 2) delegat i ledande ställning som 

ensam eller i förening med någon annan för avgöra kreditärenden som annars skall avgöras av 

styrelsen,  3) anställd som innehar ledande ställning inom institutet, 4) annan aktie- eller 

andelsägare än saten med ett innehav som motsvarar minst tre procent av hela kapitalet, 5) 

make eller sambo till person som avses under 1-4, eller 6) juridisk person som avses under 1-5 

har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem. 

 

Enligt 8 kap. 5 § tredje stycket LBF är det finansinspektionen som prövar om en delegat eller 

en anställd har sådan ledande ställning som avses i första stycket 2 och 3. 

 

Institutets styrelse skall behandla ärenden som avses i 5 §. Den skall vidare i en förteckning 

föra in uppgifter om de avtal som har träffats, 8 kap. 6 § LBF. 

 

 

3.2 Små och medelstora företag 
 
Mohamed, Asamaa, Ichrak och Youssef (2013, s. 488) menar att små och medelstora företag 

spelar en viktig roll i såväl utvecklingsländer som industriländer. Europeiska kommissionen 

(2006, s. 5) skriver att majoriteten av företagen som existerar runt om i EU är så kallade små 

och medelstora företag. Definitionen av dessa företag är en grupp av tre variabler som man tar 

hänsyn till: antal medarbetare, årsomsättning och årlig balansomslutning.  

 

I klassen medarbetare hamnar: anställda, personer som på något sätt jobbar för företaget och 

som har en underordnad ställning, företagsledare samt de delägare som är regelbundet 

verksamma i företaget och har ekonomiska fördelar genom företaget. Årsomsättningen 

fastställs genom att man beräknar företagets årsinkomster från försäljning och tjänster efter 

avdrag av eventuella rabatter. Omsättningen räknas ut utan att ta hänsyn till mervärdesskatt 

och andra indirekta skatter. Balansomslutningen motsvarar det bokförda värdet av företagets 

tillgångar.  

 

För att klassificeras som ett litet företag skall företaget ha färre än 50 medarbetare och en 

årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år. För att 

klassificeras som ett medelstort företag skall företaget ha färre än 250 medarbetare och ha en 

årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro per år eller en balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner euro per år (Europeiska kommissionen, 2006, s. 13-14). Ytterst små 

företag bestående av någon/några enskilda anställda går under namnet ”micro-företag” och är 
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ibland inkluderad i statistik rörande SME (Gilmore, McAuley, Gallagher, Massiera & 

Gamble, 2013, s. 88) 

 

Enligt Nigrini och Schoombee (2002, s. 736) är SME ansvariga för över 90 procent av 

arbetstillfällena världen över och spelar en stor roll i utvecklingen. Företagen spelar en stor 

roll i utvecklandet av oerfaren arbetskraft, företagen används som en marknad som är lättare 

att slå sig in på och erhåller därför en stor utvecklingsmöjlighet för personer med olika typer 

av utbildningsnivåer. I Europa står 23 miljoner små och medelstora företag för 99 procent av 

alla företag och skapar jobb åt 75 miljoner människor (Mercieca, Schaeck & Wolfe, 2009, s. 

138). SMEs är känt för att vara en levande och innovativ källa för att hitta nya idéer på 

marknaden och utrymmet för kreativa lösningar är stora (Gilmore et al., 2013, s. 88). 

 

Små och medelstora företag är i stort behov av kapital i ett tidigt stadie. Ofta krävs 

investeringar där man i stort sett använder hela sin förmögenhet i sin satsning, helst vill 

ägarna inte använda sig av externt kapital då det leder till mer kontroll och begränsning från 

finansiärerna. Trots detta krävs det i regel externt kapital för att finansiera nystarten (Moro & 

Fink, 2013, s. 928).  

 

Den stora utmaningen för att lyckas tidigt är, enligt Karanja, Muturi, Mukabi och Kabata 

(2013, s. 141), företagets konkurrensförmåga. Det är viktigt för små företags överlevnad att ha 

en uttalad strategi för att både skaffa och behålla kunderna. Karanja et al. (2013, s. 141) finner 

den mest betydelsefulla punkten är att tjänsten eller produkten skall vara av hög kvalitet och 

på så vis få kunden att återkomma trots större aktörer på marknaden. Skall man starta upp ett 

företag bör man vara medveten om ett stort riskmoment då man i regel har ett par ekonomiskt 

tuffa år inledningsvis. En anledning till de tuffa åren är att mindre företag står med högre 

produktionskostnader vilket i sin tur leder till att man inte kan konkurrera mot de etablerade 

företagens försäljningspriser. 

 

3.3  Kreditgivningsprocessen 

 

Larsson och Lönnborg-Andersson (1996, s. 27) beskriver kreditgivning som en process 

bestående av fem steg. 1. Låneansökan, 2. Kreditbedömning, 3. Beslut, 4. Kreditvård och 5. 

Återbetalning. Bankernas organisation som hanterar kreditgivning spelar en stor roll i 

sammanhanget. En decentralisation innebär att banken kan fördela kreditansökningarna 

utefter propåernas omfattning. En för stark decentralisering kan dock leda till problem med 

styrning av kreditgivning och risken finns att kreditportföljen försämras som helhet hos 

banken. Å andra sidan kan en för stark centralisering innebära att en stor mängd propåer 

hamnar på samma bord vilket ger en ökad arbetsbelastning och beslutens kvalitet sjunker 

(Larsson & Lönnborg-Andersson, 1996, s. 27).  

 

North (1981, s. 21) talar om ”det fem C:na”, en typ av kreditriskanalysering som skall 

genomföras oavsett var ansökan kommer ifrån. Dessa C:n är följande: 

 

 Character of borrowers (Personen bakom ansökan)  

 Capacity to repay (Återbetalningsförmågan) 

 Capital (Eget kapital) 

 Collateral (Tänkbara säkerheter) 

 Conditions of the economy (Ekonomins förhållande)  
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Vid en kreditbedömning finns två olika sätt att fatta beslut på, antingen en individuell 

bedömning eller en kollektiv. Båda modeller har sina respektive för- och nackdelar. Att som 

anställd få möjligheten att fatta beslut ensam ökar känslan av ansvarstagande. Risken för 

misstag och förbiseende ökar dock också (Larsson & Lönnborg-Andersson, 1996, s. 27). 

 

Faktorer som påverkar företagets förmåga att få kredit är företagsledningens kompetens, 

företagets marknadsutveckling, finansieringsmöjligheter för företaget och företagets 

säkerheter (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 9). 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998, s. 61) ser kreditgivningsförhandlingen från två aspekter, 

kredittagarens samt kreditgivarens förhandlingsargument. Aktörerna som står på vardera 

sidan kan till exempel vara en kontorschef i en bank och företagets ledare. Vid avslutad 

förhandling kan det ske att kreditgivarens beslut måste bekräftas av diverse beslutsinstanser 

som upprättats hos banken. När en kreditansökan lämnas in till den potentiella kreditgivaren 

har kredittagaren som regel i uppgift att samla på sig all tänkbar fakta om sitt företag. Dessa 

förhandlingsargument är enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998, s. 61):  

 

 Data om företaget, ekonomi och planer 

 Kapitalbehov och kreditbehov 

 Företagets marknad, aktuell situation och utveckling 

 Företagsledningens kompetens 

 Säkerheter 

Tillsammans bildar argumenten en propå som kreditgivaren bedömer med hjälp av dessa 

punkter: 

 

 Företagsanalys 

 Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren: 

- Företagets status 

- Risken i krediten 

- Kreditens lönsamhet 

- Kreditgivarens policy 

 Analys av finansieringsmöjligheter 

 Analys av säkerhetskrav 

Bedömningen bör generellt bestå av dessa fyra moment (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998, s. 

61). Bedömningen kan enligt Cattani (2002, s. 17) genomföras med hjälp av programvaror 

som fungerar på sättet att man som kreditgivare matar in diverse variabler om företaget och 

får ut en rating. Denna rating är jämförbar med tidigare krediter och är ett bra hjälpmedel för 

långivare med begränsad erfarenhet.  

 

Visserligen ser inte varje fall ut på samma sätt men grunden återfinns här. Skulle 

kreditansökan komma från ett företag som tidigare är känt hos kreditgivaren kan det vara så 

att företagsanalysen blir tunnare än om företaget varit okänt (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, 

s. 62). Den psykologiska faktorn är en viktig faktor inom kreditgivningsprocessen. Silver 

(2005, s. 24) skriver att kreditgivningsprocessen är mer utav en konstform än en precis 

vetenskap, oavsett vilken modell som används fattas beslutet av en individ vars beslut 

omfattar mer än vetenskapliga teorier. En uppbyggd förtroenderelation kan både hjälpa och 

störa ett beslut då den psykologiska faktorn tar över den faktiska modellen. Grunert och 
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Norden (2012, s. 403) finner bevis att den så kallade mjuka informationen (t.ex. ledningens 

skicklighet, personlighet samt företaget marknadsposition) är en viktig faktor i 

kreditgivningen, kombinerat med de finansiella underlag som finns att tillgå ökar 

träffsäkerheten i bankernas interna rating markant. Arbetar företagsledningen med att 

förbättra sin mjuka information är möjligheten stor att det leder till förmånligare lån. Vilken 

bank man ansöker krediter hos spelar roll enligt Carter och McNutley (2004, ss. 249-250), 

mindre banker är generellt sett mer benägna på att ge ut lån till små och medelstora företag 

jämfört med större banker. Detta beror på en kombination av lättare tillgänglighet till intern 

information och en starkare relation mellan parterna. Genom att man som mindre bank har 

enklare att skapa en relation med sin klient har de därför en fördel, både för sig själva och som 

kredittagare. 

 

Analys av övriga bedömningsfaktorer av vikt för kreditgivaren - Broomé, Elmér och Nylén 

(1998, s. 64) anger att företagets status i kreditgivarens ögon spelar en stor roll i 

beslutsförfattandet. Tidigare kunder och företag med framgångar har lättare att få beviljad 

kredit än andra företag. Cayseele och Degryse (2000, ss. 107-108) stärker teorin om relationer 

och dess påverkan vid kreditgivning när de i sin studie finner två saker, att krediträntan ökar 

när relationen förlängs medan krediträntan minskar när relationen utvidgas, till exempel vid 

köp av andra tjänster hos banken. Berger och Udell (1995, ss. 377-378) finner att ju äldre 

relationen med banken blir, desto förmånligare är räntan och kraven på säkerheter lättar en 

aning. En relation som vidhållits länge innebär även bättre och mer privat information om 

företagaren, denna information används för att förnya och förbättra låneavtalen mellan bank 

och företag. 

 

Företagets status - Relationsutlåning bygger i grunden på den samlade information som 

införskaffas över tid genom kontakt med kredittagaren. Informationen är som tidigare nämnt 

av karaktären ”mjuk” vilket innebär information som är svår att kvantifiera och bekräfta att 

den faktiskt finns. Den hårda informationen består bland annat av finansiella rapporter och 

företagets tillgångar och kreditratingen byggs främst på rapporter och säkerheter. 

Relationsutlåning öppnar upp en dimension som fattas hos banker vars inriktning är styrd mot 

den hårda informationen, genom att skapa en relation kan man trots avsaknad av hård 

information göra affärer. En modell identifierar tre huvudsakliga kännetecken för 

relationsutlåning. Det första kännetecknet är att den byggs på mjuk information om företaget, 

ägaren och förhållandet i det lokala samhället. Det andra kännetecknet är att den tillsatta 

handläggaren avseende kreditbeslutet har huvudansvaret för relationen och sitter på en post 

där informationen är svår att dela med sig till annan personal i sitt företag. Det tredje 

kännetecknet är att ett agent-principal problem uppstår mellan handläggare och ledningen då 

en relation kan skapa konflikter i hur affärerna skall skötas (Berger & Udell, 2002, ss. F48-

F49).  

 

Handläggarens roll får stöd i en senare studie av Uchida och Udell (2012, ss. 120-121) där de 

finner bevis att handläggaren behöver regelbunden kontakt med företrädaren för SMEs för att 

kunna samla in den mängd mjuk information som krävs vid ett kreditförfarande. De finner att 

handläggare hos mindre banker är mer benägna till att kunna skapa sig en djupare relation 

med kredittagaren. Däremot finner de inte att handläggarna på de större bankerna är inkapabla 

till att samla in mjuk information och de finner heller ingen skillnad på hur handläggarna 

samlar in information beroende på bankens storlek. 

 

Risken i krediten - Gällande risken i krediten är det viktigt som kreditgivare att inte enbart 

titta och bedöma den enskilda krediten utan slå ut denna på företagets totala risk där variabler 
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som rörelserisk, finansiell risk och variansen hos dessa ingår. Två riskfaktorer som ingår i 

bedömningen är kredittagarens återbetalningsförmåga och värdet hos de erbjudna 

säkerheterna. Återbetalningsförmågan talar om risken för en betalningsinställelse medan 

säkerheternas värde handlar om risken när en betalningsinställelse skett (Broomé, Elmér & 

Nylén, 1998, s. 184). Blazy och Weill (2013, ss. 1109-1110) skriver att säkerheten finns till 

för tre anledningar. Säkerheten finns till för att minska eventuella kreditförluster vid konkurs, 

banken har då förtur till någon specifik tillgång hos företaget. Säkerheter hjälper företaget att 

få information om kredittagaren då en högkvalitativ låntagare är mer villig att ge med sig 

tillgångar mot än lägre ränta än en lågkvalitativ låntagare. Sist hjälper säkerheten mot den 

moraliska risk som annars kan uppstå, låntagaren riskerar själv att drabbas negativt av sitt eget 

handlande. Booth och Booth (2006, s. 87) fann, i linje med tidigare studier, att säkerheter 

förknippas med mer riskfyllda lån samt att detta resultat överensstämmer med att säkerhet har 

en riskreducerande funktion. Haron, Said, Jayaraman och Ismail (2013, s. 194) kommer i sin 

studie fram till att karaktär, säkerhet och kapacitet är de tre byggstenarna som SME bör 

fokusera på när de skall ansöka om lån. De finner också att säkerheter som kan mätas 

materiellt är att föredra för att öka chanserna att få ett lån beviljat.  

 

Kreditens lönsamhet - Företagen som verkar inom kreditgivning, har precis samma mål som 

övriga branscher, nämligen att uppnå lönsamhet. Därför undersöker kreditgivaren de intäkter 

och kostnader som medföljer ett eventuellt avtal (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 65). 

 

Kreditgivarens policy - Sista delen att ta hänsyn till är kreditgivarens policy. Vilka riktlinjer 

kreditgivaren har satt upp kan komma att påverka utfallet av besluten beroende på vilken bank 

man ansöker kredit hos. Ett företags specifika policy kan innebära att chanserna för att nå en 

överenskommelse är obefintlig (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 64). 

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998, s. 64) beskriver situationen ovan som ett normalfall i en 

kreditgivning. Det kan vara bra att ha i åtanke att krediter även söks vid komplicerade 

situationer. Typiska exempel på dessa kan vara att kreditgivning sker då framtiden är högst 

osäker när företaget är nystartat eller att kreditgivning sker till koncerner med komplicerade 

förhållanden som ska ta i beaktande. Listan på speciella situationer kan göras lång då varje 

företag har sin historia och framtid. Armstrong et al. (2013, ss. 40-41) skriver att 

kreditutlåning till SME-företag skiljer sig distinkt ifrån att ge krediter till större företaget. 

Risken är generellt högre i och med att det ofta är ett ungt företag som har färre tillgångar att 

erbjuda som säkerhet och dessutom saknar kraften att styra priset på sin marknad. 

 

Enligt Bartoli, Ferri, Murro och Rotondi (2013, ss. 5477-5478) finns en uppsjö av tekniker 

bankerna använder sig av vid utlåning till små och medelstora företag. Varje bank utformar 

sin unika design utefter en kombination av informationskällan, policy, lånestrukturen och 

fastställda strategier. 

 

Sammanfattningsvis går kreditbedömningen ut på en företagsbedömning innehållandes 

återbetalningsförmåga, den finansiella styrkan, lönsamheten, en konjunktursanalys samt 

kvaliteten på företagsledningen. Tycker kreditgivaren att risken för en betalningsinställelse är 

låg (god återbetalningsförmåga) och beviljar lånet blir det aktuellt med att ställa säkerheter, 

till exempel i en fastighet. Säkerheten finns till, för att som bank, kunna pantsätta denna och 

på så sätt få tillbaka så mycket som möjligt av de utlånade krediterna vid en mindre lyckad 

kreditbedömning (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 186). Hemlin och Trönnberg (2012, s. 

1041) finner att i slutändan vid en kreditbedömning byggs beslutet med hjälp av magkänslan. 

Oavsett vilken rating som visas på datorskärmen eller vilket intryck företagsledningen gör på 
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kreditgivaren så är det den magkänsla som infinner sig som kommer att avgöra. En magkänsla 

som byggs upp instrumenten som används under kreditbedömningen. Jorion (2009, s. 930) 

betonar risken för kreditförluster i ett för automatiserat beslutssystem. Riskhantering bör 

hanteras av människor, inte av maskiner.  

 

3.4  Kredituppföljningsprocessen 

 

Bankernas kredituppföljning har en viktig plats i finanslitteraturen. Tidigare forskning 

indikerar att banker som ägnar mer resurser åt kredituppföljning får överlägsna ekonomiska 

resultat. Akhigbe och McNulty (2011, s. 547) skriver att de ger empiriska bevis som bekräftar 

detta. Dessa resultat överensstämmer med uppfattningen att banken skapar värde när banken 

avsätter tillräckliga resurser till kredituppföljningsprocessen. 

 

Blackwell och Winters (1997, s. 288) undersökte bankrelationer och 

kredituppföljningsprocessens betydelse för utlåningsräntan. De kom fram till att 

bankrelationer är värdefulla. Blackwell och Winters drog tre slutsatser i sin studie. För det 

första visar de att företag med mer koncentrerad upplåning mot en och samma bank betalar 

lägre räntor. För det andra, fann de ett positivt samband mellan bankernas 

kredituppföljningsfrekvens och låneräntan. För det tredje visade de att företag med längre 

relationer följs upp mindre frekvent av banker samt att de kunder som följs upp mindre 

frekvent i genomsnitt betalar lägre räntor. Athavale och Edmister (1999, ss. 350-351) 

bekräftar Blackwell och Winters (1997, s. 288) slutsats att bankrelationen påverkar räntan 

företaget betalar. Athavale och Edmister drar bl.a. slutsatsen att efterföljande lån inte sällan 

ges lägre ränta eftersom kredituppföljningen blir enklare och mindre tidskrävande för banken. 

Hernández-Cánovas och Martínez-Solano (2010, s. 479) drar en närliggande slutsats. Företag 

som håller sig till samma bank en längre tid lättare får tillgång till kapital än andra företag. 

 

Kredituppföljningsprocessen påverkar dock inte bara räntan. Coleman, Esho och Sharpe 

(2006, s. 196) drog bl.a. slutsatsen att det finns stöd för hypotesen att en banks 

kredituppföljningsprocess inte bara påverkar räntan, utan även lånens löptid. Banker med bra 

en väl fungerande kredituppföljningsprocess kan erbjuda längre löptider och kan därmed även 

ta högre räntor. De fann även att detta samband är starkare för rörelsekrediter än för lån till 

andra ändamål. 

 

Kredituppföljningsprocessen spelar även in på hur det låntagande företaget agerar. Ahn och 

Choi (2009, s. 433) drog bl.a. slutsatsen att för ett företag med banklån spelar bankens 

kredituppföljningsprocess en viktig roll för att begränsa en företagets opportunistiska 

finansiella rapporteringsbeteende. De antyder att för bankberoende företag spelar bankerna en 

viktig roll i bolagsstyrningen. Detta överensstämmer delvis med Armstrong et al. (2013, s. 40) 

syn att SME delvis hamnar i händerna på bankerna och kan behöva anpassa sin verksamhet 

därefter. 

 

Boffey och Robson (1995, s. 66) skriver att kreditrisken är den vanligaste typ av finansiell 

risk för kreditinstitut och är därför viktigast att kontrollera då banken har begränsad möjlighet 

att täcka upp eventuella kreditförluster. I första hand kommer dessa förluster täckas upp av 

lyckade lån och i andra hand används bankens egna kapital. Hale (2006, s. 24) menar att 

risken minimeras genom en god kommunikation med kredittagaren och på så sätt att hålla 

kreditinformationen kontinuerligt uppdaterad. Skulle risken för förlust uppstå är det viktigt att 

identifiera vilken information man behöver av kredittagaren och med hjälp av denna söka 
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bästa vägen för båda parter att undvika förlust. Genom kontakt med företaget kan man skapa 

prognoser och skydda både sig själv och företaget.  

 

Broomé, Elmér och Nylén (1998, ss. 80-82) skriver att efter en kreditgivning skett vill banken 

som stått bakom utlåningen givetvis skydda sig mot oväntade förluster som kan uppstå när till 

exempel kredittagaren befinner sig i en kris av något slag. När risken för förlust uppstår vidtar 

kreditgivaren åtgärder för att minimera en framtida förlust. I och med att varje krissituation är 

unik av sitt slag innebär detta att åtgärderna som kan vidtas är många. Broomé, Elmér och 

Nylén (1998, ss. 80-82) beskriver situationen med hjälp av en åtgärdslista som ser ut enligt 

följande: 

 

Åtgärder som sker i samspråk med kredittagaren: 

 

1. Skifte av ledning. 

 

2. Effektivisering av kostnadsstrukturen för att skapa möjligheter på både kort och lång 

sikt. Exempel kan vara att skära ner på personalen eller att byta lokaler. 

 

3. Försäljning av tillgångar såsom fastigheter och dotterbolag är en effektiv åtgärd i kris. 

En försäljning innebär att likviditeten ökar och den totala skuldbördan lättar. En 

minskad skuld ger även en minskad räntekostnad vilket snabbt kan bidra till en 

förbättrad lönsamhet. 

 

4. Fusion med ett annat företag kan vara en åtgärd som tillämpas. Är kreditgivaren en 

större aktör, till exempel en storbank, kan denne hjälpa till att hitta lämplig partner. 

 

5. Ägartillskott är en bra åtgärd i en kris. Tillskott från ägaren innebär ett större 

engagemang i att klara sig ur krisen vilket i regel bådar gott för kredittagaren. 

 

6. Skulle företaget saluföra en starkt efterfrågad produkt kan kapitalstarka ägare gå in 

och undanröja krisen. Ur ett kreditgivarperspektiv är den här lösningen en stor 

trygghet då kredittagaren ställer sig under ett starkt investmentbolag. 

 

Kreditgivaren kan själv gå in med egna åtgärder för att främst minska risken för 

kreditförluster och för att öka medvetenheten hos kredittagaren: 

 

1. En normal åtgärd hos banken är att kreditlimiten skärps. Skulle det finnas outnyttjat 

utrymme i kreditlimiten dras denna in omedelbart. Begränsningen är inte menat för att 

framkalla en konkurs utan finns till för att kreditgivaren skall kunna kontrollera 

händelserna lättare genom kontinuerlig uppföljning. 

 

2. Nya krediter beviljas inte så länge krisföretaget inte kan uppvisa att den kommande 

återbetalningsförmågan är acceptabel. Detta innebär att en låneansökan för en 

långfristig kredit, för att till exempel finansiera ett byggnadsprojekt, hade avslagits. 

 

3. Kreditgivaren ställer amorteringskrav för att få ner kreditvolymen i företaget. 

 

4. Kreditgivaren kan komma att kräva ytterligare säkerheter för sitt engagemang. Detta 

är ofta en åtgärd givaren ser över tidigt för att säkra upp eventuellt kreditförluster. 
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5. Saknas personlig borgen ställer kreditgivaren ofta krav på att en sådan ska upprättas. 

 

6. En sista åtgärd kan vara att ställa krav på att ägarna skall pantsätta privata tillgångar. 

Pantsättning och personlig borgen kan vara svårt att uppnå då ägaren inte bara förlorar 

sitt företag utan riskerar själv att gå i personlig konkurs. 

 

Uppföljningsprocessen handlar enligt Agostino, Silipo och Trivieri (2008, ss. 156-157) om att 

skydda och övervaka låntagaren. Problemet som främst uppstår vid lån till små och 

medelstora företag är den asymmetriska informationen som finns. Det kan upplevas svårt att 

hantera SMEs då den data som finns att tillgå är bristfällig. Asymmetrin påverkar däremot 

inte större banker lika hårt som mindre då säkerhetsnätet gör att större banker kan 

riskminimera med utvecklade kontrollsystem. Mindre banker får istället lita en starkare 

kundrelation för att få exaktare information av låntagaren. Menkoff, Neuberger och 

Suwanaporn (2006, s. 19) har noterat att vissa banker kräver högre säkerheter för företag som 

finns i tillväxtmarknader vid utlåning istället för att försöka komma tillrätta med 

informationsasymmetrin, vilket får ses som ett sätt att komma runt problematiken.  

 

Durguner och Katchovas (2011, s. 53) studie visar på ett resultat som pekar på att 

kredituppföljningsmodellerna som finns kan vara missvisande beroende på vilken bransch den 

tillämpas på. Studien grundade sig på jordbruksindustrin i USA där Durguner och Katchova 

fann skillnader i kredituppföljningsmodellernas utfall beroende på vilken sorts produktion 

som företagen bedrev. Man bör alltså anpassa sin uppskattning av kreditrisk och 

återbetalningsförmåga efter branschtillhörighet för små och medelstora företag. 

 

3.5  Företag med finansiella problem 

 

Det finns en mängd anledningar till att finansiella problem uppstår i ett företag. Enligt Seville 

och Vargo (2011, ss. 5619-5620) kan oväntade händelser så som naturkatastrofer, 

terroristattacker eller företagsskandaler få marknaden ur balans. Några som drabbas hårdare 

än andra är små och medelstora företag. Resurssvaga företag är sårbarast i kristider men 

erhåller även ett övertag i deras förmåga att svara snabbt på förändringar, jämfört med större 

organisationer. Kris i många skepnader kan vara inledningen till en svår ekonomisk sits. 

Broomé, Elmér och Nylén (1998, ss. 71-74) väljer att beskriva krissituationerna, som kan 

uppstå internt, i form av de olika stadierna som finns i livscykeln, vilka varje steg påverkar 

företagets situation olika: 

 

Introduktion – När ett företag startar upp finns mängder med fallgropar. För att lyckas krävs 

en bra kombination av entreprenörskap, affärsidé och ett system som är mottagligt för idén. 

Ett misslyckande kan bero på en affärsidé som inte lämpar sig för mottagaren, att 

entreprenören tar onödigt stora risker eller helt enkelt att systemet inte släpper in företaget och 

dess synsätt på branschen och förändringar.  

 

Tillväxt – När en introduktion är avklarad befinner företaget sig i en tillväxtfas mot att bli ett 

etablerat företag. Kraven utifrån ökar på företaget genom ordning och reda med rapporter, 

planer och budgetar. Uppfylls inte dessa krav genom administrativa förändringar i system och 

målsättning är risken stor att organisationen avstannar och dör ut.  
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Mognad – Stadiet riskerar att bli kortvarigt, produktionen fortlöper och jobbar nu över ett 

brett spektra men samtidigt så söker sig nyckelpersoner i företaget mot nya utmaningar och 

introduktioner där friheten var betydligt större. Interna stridigheter skapas när exempelvis 

produktionsledningen vill expandera företaget ytterligare. Krisen är ett faktum. 

 

Mättnad – Fara för lyxkonsumtion. En ny VD tar över företaget och försöker genast balansera 

upp sitt eget intresse med de tidigare intressena som redan finns implementerade. 

Entreprenören som funnits där från början blir åsidosatt vilket leder till maktstridigheter. Om 

inte en decentralisering sker i verksamheten kan oenigheterna sänka företaget.  

 

Nedgång – Bekvämligheten smyger sig på och innovativt produceras inga nya idéer. Det som 

en gång var företagets styrka har nu övergått till en svaghet och om inte kreativiteten 

återvänder till organisationen är nedgången ett faktum inom snar framtid. 

 

Vad innebär en kris? Definitionen som utges av Broomé, Elmér och Nylén (1998, s. 78-79) är 

att en kris blir resultatet av ett ledarskap som misslyckats med att hantera svårigheterna i den 

ovannämnda livscykel och dess faser. Det vill säga att man internt misslyckats med att 

successivt anpassa företaget in i de olika stadierna med hjälp av progressiv förändring. Ett 

misslyckande som enligt Sharma (2011, s. 192) uppstår när SME verkar utan en tydlig 

långsiktig strategi. De flesta SME har en tendens att lägga för stort fokus på de dagliga 

problem som uppstår, vilket håller företagen vid liv ett tag men som gör att överlevnad på 

lång sikt försvåras.  

 

Enligt Sharifi (2014, s. 84) går risk och ekonomiska aktiviteter hand i hand, det går inte att ta 

bort det ena faktorn utan att den andra försvinner. Extra känsligt blir ekvationen för små och 

medelstora företag, vars marginaler oftast är mindre än för större företag. SMEs saknar ofta 

nödvändiga medel för att skapa en korrekt och fullständig riskanalys. Följden av detta kan bli 

att finansiella problem uppdagas. He (2010, s. 202) ser en lösning på detta problem. Om 

SMEs lägger större fokus än tidigare på att analysera de finansiella risker och förutspå 

konsekvenserna kan problemen stoppas innan det uppstår. Genom en stabil riskhantering kan 

man bygga upp ett varningssystem som upptäcker problemen i förtid och på så vis säkra 

företagets överlevnad. Hollman och Mohammad-Zadeh (1984, s. 55) säger att ett tidigt 

uppbyggt riskhanteringsprogram skapar möjligheter för små och medelstora företag att 

överleva förluster och kan samtidigt leda till en effektivare fördelning av de knappa resurser 

som finns vilket kan leda till ökad vinst.  

 

Företagets kris går att identifiera med hjälp av diverse signaler som kreditgivarna kan ha till 

sin hjälp. Givet att man med hjälp av finansiella rapporter kan utläsa en försämrad 

omsättning, dalande likviditet och andra försämrade nyckeltal går det att förutse en stundande 

kris. Däremot är signaler av kvalitativt slag svårare att identifiera. Dessa kan vara av 

karaktären att företagsledningen helt plötsligt blir svårnåbara, svarar inte i telefon, plötslig 

överdriven kontakt med kreditgivaren eller avhopp högt upp i hierarkin. En enskild signal bör 

inte ses som en direkt kris men kombinerat med de kvantitativa signalerna kan man som 

kreditgivare ana oro (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 74). En kris, som hotar att skada 

aktieägare, organisation eller allmänheten, skall försöka hanteras. Vid en krissituation går det 

att identifiera tre saker; Ett direkt hot mot organisationen, en kris kommer ofta överraskande 

och som ledning har du en kort betänketid för att hitta lösningen. Krishanteringsprocessen 

skall med dessa identifikationer vara proaktiv så att man kan agera effektivt vid en kris och 

dess efterdyningar (Seville & Vargo, 2011, ss. 5620-5621). 
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4 Empiri 
  

4.1 Presentation av bankerna 

 

Innan sammanställningen av de genomförda intervjuerna presenteras bankerna, vars 

företrädare vi intervjuat. Detta för att skapa en bild av vad respektive bank står för. I 

presentationen ingår de delar vi anser vitala att känna till såsom bankens bakgrund, 

verksamhetsbeskrivning och vision. 

 

4.1.1 Danske Bank 

 

Danske Bank är en bank med ursprung i Danmark, den grundades år 1871 och är idag en av 

nordens största banker. Banken har mer än 5,2 miljoner kunder och 19 000 anställda. Banken 

ägs till 23 procent av företagskoncernen A.P. Møller-Mærsk A/S (Danske Bank-A, 2014). 

 

Banken bedriver verksamhet i bl.a. norden (Danmark, Sverige, Norge och Finland), Baltikum 

(Estland, Lettland och Litauen), Storbritannien och Irland. Verksamheten i Sverige har vuxit 

fram genom ett nätverk av lokala banker och har idag tre affärsområden – privatmarknad, 

företagsmarknad samt Corporates & Institutions (Danske Bank-B, 2014). Danske Bank i 

Borås har funnits i staden sedan år 1999 och är ett fullservicekontor med specialisering både 

på företagsaffärer och på privatsidan. Bankens ambition är att erbjuda sina kunder hög 

kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. Dessutom ser de 

sig som ett kontor som inte är fast i gamla traditioner utan vågar söka efter nya vägar (Danske 

Bank-C, 2014). 

 

Danske Bank har som vision att vara erkänd som den mest betrodda finansiella partnern. 

Detta skall uppnås genom att sätta ny prägel på bankbranschen via kreativa och innovativrika 

lösningar (Danske Bank-A, 2014). Danske Bank i Sverige tror på beslutsvägar som är korta 

och har därför valt att se sina 50 kontor som självständiga affärsenheter som fattar sina egna 

beslut. Genom större lokalt inflytande växer ett entreprenörskap fram som skapar kraft i att 

förverkliga sina ambitioner (Danske Bank-D, 2014) 

 

4.1.2 SEB 

 

SEB grundades år 1856 av A O Wallenberg och har sedan dess tillhandahållit rådgivning och 

finansiella lösningar för att hjälpa kunderna mot deras finansiella mål. Banken har som 

affärsidé och vision att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas samt att vara den mest 

betrodda partnern för kunder med ambitioner. Största ägaren i SEB är idag Investor AB med 

närmare 21 procent av kapital och röster (SEB-A, 2014). 

 

Förutom i Sverige bedriver SEB sin verksamhet bl.a. i resten av norden (Norge, Danmark och 

Finland), baltikum (Estland, Lettland och Litauen) och Tyskland. Totalt bidrar banken med 

sin närvaro i 20 länder. SEB har totalt ca 4 miljoner privatpersoner, ca 400 000 små och 

medelstora företag och ca 2 900 stora företag och institutioner som bankkunder. Till sina små 

och medelstora företag erbjuder SEB tjänster anpassade efter kundens behov. Dessa tjänster 
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utvecklades med hjälp av bankens större företagskunder som en gång befunnit sig i 

klassificeringen ”Små och medelstora företag” (SEB-B, 2014). 

 

För att nå sin vision arbetar personalen på SEB aktivt för att finnas tillgängliga när deras 

kunder vill skapa verklighet av sina ambitioner. Tillgängligheten bygger på att bidra med den 

expertis personalen har och att vara där för kunden under såväl goda som svåra förhållanden. 

De beskriver sig själva som ett företag som utformats under ett och ett halvt sekel, 

erfarenheten utav detta har lärt banken att vara motståndskraftiga och alltid ha ett långsiktigt 

perspektiv. Framförallt har erfarenheten gett företaget insikten att nära kundrelationer är 

viktigast av allt (SEB-B, 2014). 

 

4.1.3 Swedbank Sjuhärad 

 

Swedbank Sjuhärad är en fristående bank som varit fristående sedan den grundandes år 1831. 

Banken verkade som sparbank de första 164 åren fram till år 1995 då banken ombildades till 

aktiebolag, (Swedbank Sjuhärad AB, 2014). Tre år senare förvärvades Föreningssparbankens 

bankrörelse i Sjuhäradsbygden och banken bytte då namn till Föreningssparbanken Sjuhärad. 

Nio år senare, år 2007, bytte banken namn till Swedbank Sjuhärad, detta med anledning av att 

Föreningssparbanken då bytte namn till Swedbank. Banken ägs idag till 50,5 procent av 

Sparbankstiftelsen Sjuhärad, till 47,5 procent av Swedbank och till 2 procent av de anställda.  

 

Swedbank Sjuhärad AB bedriver sin verksamhet inom det geografiska området som utgörs av 

de fyra kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga. Banken bedriver således 

verksamhet i större delen av Sjuhäradsbygden. Med totalt ca 5 000 företagskunder, ca 115 

000 privatkunder och en affärsvolym om ca 46 miljarder är Swedbank Sjuhärad den tredje 

största banken bland medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund, (Swedbank Sjuhärad 

AB, 2014). 

 

Bankens vision och mission är att skapa en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig bank. 

Räntabiliteten på eget kapital skall överstiga snittet av de svenska börsnoterade storbankerna 

samtidigt som kärnprimärkapitalrelationen skall vara högre än var och en av de svenska 

börsnoterade bankerna, dock lägst 10 procent, (Swedbank Sjuhärad AB, 2014). 

 

4.1.4 Nordea 

 

Nordea är en bank vars historia sträcker sig bak till 1820-talet. Banken har existerat i 

nuvarande form sedan år 2001, efter att Nordbanken, Merita Bank, Unibank och Kreditkasse 

gick samman till en enhet (Nordea-B, 2014). 

 

Idag är banken verksam på åtta olika hemmamarknader i hela norden (Sverige, Danmark, 

Norge, Finland) och i Östersjöregionen (Estland, Lettland, Ryssland och Litauen). Utöver 

dessa har bolaget internationella kontor i ytterligare elva länder (Nordea-B, 2014). I och med 

detta är Nordea den största finanskoncernen i norden och Östersjöregionen. Då banken är 

geografiskt centrerad mot norden och Östersjön kan de skapa fullt integrerade nät vilket är en 

viktig del i deras ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna (Nordea-C, 2014) 
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Nordea har cirka 10 miljoner privatkunder och ca 500 000 företagskunder och institutionella 

kunder. Visionen för företaget är att vara en ”great European bank”, känd för sina 

medarbetare som skapar betydande värde för sina kunder och aktieägare (Nordea-A, 2014). 

 

4.2 Intervju med företrädare för fyra banker 

 
Istället för att redogöra för fyra likartade intervjuer efter varandra (vilket skulle leda till 

mycket upprepningar), kommer svaren från respektive bank hanteras integrerat med svaren 

från de andra bankerna. Dispositionen nedan följer intervjuguidens disposition. Svaren från 

respektive bank behandlas i förhållande till hur de liknar eller skiljer sig från de andra 

bankerna. På detta sätt kommer det bli tydligt hur bankerna liknar och skiljer sig från varandra 

i olika avseenden av kreditprocessen. 

 

 

Vad är den formella gången i kreditprocessen? 

 

Företrädare för Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank Sjuhärad uppgav att bankerna har 

samma "formella" gång i kreditprocessen. Kreditgivningsprocessen ser ut enligt följande fem 

steg: 1, Låneansökan, 2, Kreditbedömning, 3, Beslut, 4, Kreditvård och 5, Återbetalning. 

Företrädarna menade dock att denna femstegsprocess är en ideal gång; i praktiken är det 

väldigt vanligt att ett lånesökande företag inkommer med en låneansökan som behöver 

kompletteras. Det är också vanligt att företagets representant, när denna träffar banken, inte 

lyckas övertyga banken, att vissa delar i propån behöver tänkas igenom, kompletteras eller 

utökas. I ett "vanligt" kreditärende är det med andra ord vanligt att det är mer bollande fram 

och tillbaka än vad ovanstående gång ger sken av. 

 

Vem fattar bankens kreditgivningsbeslut? Hänskjuts olika "belopp" till olika 

nämnder/avdelningar? 

 

Formellt fattar styrelsen alla kreditgivningsbeslut. Det är dock varken önskvärt eller praktiskt 

möjligt för styrelsen att granska samtliga låneansökningar. Styrelsen delegerar därför ner 

beslutanderätten till olika nivåer beroende på kreditens omfattning i kreditgivningsfrågor. 

Företrädare för SEB respektive Swedbank Sjuhärad uppgav att respektive bank har fyra 

nivåer vardera. Företrädare för Danske Bank uppgav att banken har tre beslutsnivåer. 

Företrädare för SEB uppgav att hos SEB fattas ca 80-90 procent av kreditbesluten av de två 

lägsta nivåerna. Företrädare för Swedbank Sjuhärad uppgav att motsvarande siffra hos 

Swedbank Sjuhärad är över 90 procent. Företrädare för Danske Bank uppgav att Danske 

Bank, som "endast" har tre nivåer, fattar över 80 procent av kreditbesluten på kontorsnivå, 

medan resterande cirka 20 procent hänskjuts till högre instanser. Företrädare för Nordea, SEB 

och Swedbank Sjuhärad uppgav att respektive bank fattar sina kreditgivningsbeslut två i 

förening, det vill säga att besluten fattas av två behöriga tillsammans. Företrädare för Danske 

Bank uppgav att hos Danske Bank fattas, på kontorsnivå, samtliga kreditbeslut av 

kontorschefen själv. I alla fyra bankerna hänskjuts endast de beloppsmässigt största besluten 

till styrelsen. 
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Hur görs riskbedömningen vid ett kreditgivningsförfarande? Vilka faktorer brukar 

beaktas och hur vägs dessa?  

 

Företrädare för samtliga fyra banker uppgav att respektive bank gör en omfattande 

företagsanalys vid kreditgivningsförfarandet för att försöka bilda sig en väl underbyggd 

uppfattning av om företaget kan förväntas klara räntebetalningar, amorteringar och kreditens 

slutliga återbetalning. För att bedöma denna förmåga analyseras balansräkning, 

resultaträkning och kassaflödet i rörelsen, detta för att bedöma företagets finansiella ställning, 

soliditet, likviditet och lönsamhet. För att bedöma den framtida utvecklingen analyseras bl.a. 

kostnadsstruktur och konkurrenskraft. Företrädare för samtliga fyra banker uppgav att de även 

analyserar affärsidén och marknadssituationen. De uppgav att de måste kunna förstå 

verksamheten och själva avgöra att det finns en marknad för de produkter eller tjänster 

företaget erbjuder. Finns det historik att tillgå, såsom äldre årsredovisningar m.m. analyseras 

denna information naturligtvis också. 

 

De träffar den potentiella kredittagaren, oftast och helst "ute i verksamheten", detta med 

anledning för att kunna skapa sig en djupare förståelse om vem personen är och hur den 

fungerar utanför bankens väggar. Företrädaren för Swedbank Sjuhärad berättar om vikten att 

se verksamheten med egna ögon, genom att till exempel se på detaljer såsom organisering kan 

man skapa sig en känsla för personen.  

 

Utifrån denna information upprättas en verksamhetsberättelse/verksamhetsbeskrivning. 

Företaget ges en rating, antingen en intern och/eller i samarbete med Upplysningscentralen. 

Företrädarna för samtliga banker finner sig trygga i det ratingsystem som idag finns 

tillgängligt. 

 

Företrädare för alla fyra bankerna uppgav att företrädaren är väldigt viktig vid beslutet om 

kredit skall beviljas eller inte, i synnerhet när det gäller SME. Företrädarens egen förmåga, 

kontaktnät och kompetens ska inte underskattas. På samma sätt om en "bra" företrädare kan få 

en "dålig" affärsidé kommersiellt gångbar, kan en "dålig" företrädare misslyckas att få en 

"bra" affärsidé kommersiellt gångbar.  

 

Företrädare för alla fyra bankerna uppgav att bankerna tar en kreditupplysning på företrädaren 

för att se hur han/hon skött sin privata ekonomi, skött åtaganden till andra långivare och 

skatteverket. 

 

Om krediten ska användas till en investering, uppgav företrädarna för bankerna att de inte 

gärna lånar ut hela beloppet, de ser att företagsledningen också ska bidra med en egen insats i 

investeringen. Kredittagarens vilja att ta sitt ägaransvar och engagera sig i sin verksamhet är 

vital i kreditinstitutets beslut. 

 

Företrädare för alla fyra bankerna uppgav att bankerna inhämtar information om ändamålet 

med krediten. Låneansökan ska upplevas realistisk och trovärdig från början; ogenomtänkta 

ansökningar tas inte upp till bedömning utan då ombeds företaget att se över sina brister i 

kreditansökan för att sedan återkomma för ny bedömning. Företrädaren för Danske Bank tog 

upp ett exempel på en kreditansökan som kom in från ett nystartat bolag vars idé grundade sig 

i en uppfinning som tidigare inte setts på marknaden. Trots att idén lät stark kunde banken 

inte förstå sig på projektet och avstod därför att låna ut. Dagar senare ringde personen bakom 

kreditansökan och tackade företrädaren då personen själv insett att idén var allt för riskabel.  
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Företrädare för samtliga fyra bankerna uppgav att bankerna tar säkerhet vid utlåning till SME; 

oftast pantbrev och/eller företagshypotek, vanligtvis tillsammans med en rimlig personlig 

borgen. På frågan om företrädarna är nöjda med den nivå av kreditförluster som bankerna har 

idag svarar samtliga företrädare att de givetvis jobbar för att minimera och radera alla 

förluster men att de trots allt uppvisar ett lågt procentantal förluster och är nöjda med dagens 

nivå.  

 

Företrädare för Nordea uppgav att om man ska bevilja kredit till ett företag ser banken helst 

att även företrädaren har sina privata medel i banken. Vidare ser Nordea helst att hela bolagets 

koncern blir kund hos banken, i synnerhet de delar av koncernen där företrädaren utövar 

avgörande inflytande. Detta är inte en "deal breaker", men ett starkt önskemål. 

 

Företrädare för samtliga fyra banker tog upp att vissa branscher generellt undviks, 

typexemplet på detta var restaurangbranschen. Vid fråga om detta även gällde andra 

kontantintensiva branscher var svaret jakande. Företrädarna angav två anledningar till detta. 

Dels är det vanligtvis mycket svarta pengar i dessa verksamheter. Dessutom tenderar dessa 

verksamheter till att vara konkursintensiva. 

 

Företrädare för samtliga fyra banker tog upp att det också finns en etisk dimension av 

kreditgivningsprocessen. Krediter beviljas inte till företag som vars verksamhet inte kan 

försvaras utifrån ett etiskt perspektiv. För att ta till ett extremt exempel skulle kredit t.ex. inte 

beviljas till ett företag som ägnar sig åt vapenhandel. 

 

Företrädare för samtliga fyra banker uppgav också att bankerna är noga med att lagstiftningen 

om penningtvätt följs samt att bankerna undviker att låna ut till företag som man befarar kan 

ägna sig åt det. 

 

Ovanstående information insamlas av kundansvarig på respektive bank. Kundansvarig tar 

sedan underlaget till aktuell enhet/avdelning/nämnd för kreditbeslut. Nordea har dock, till 

skillnad från de andra tre bankerna, ett extra steg i processen. Hos Nordea samlas 

informationen in av kundansvarig, men analyseras av en kreditanalytiker varefter 

kreditanalytikern tar underlaget till aktuell enhet/avdelning/nämnd för kreditbeslut. 

 

Samtliga banker gör avslutningsvis en sammantagen bedömning där det insamlade materialet 

ställs mot bankens riskprofil vilket avgör om lånet beviljas eller ej. 

 

Hur hanterar banken kredituppföljningsprocessen? 

 

På ovanstående frågor har svaren bankerna emellan varit mycket likartade. De svar vi fick 

avseende kredituppföljningsprocessen skiljer sig lite åt. Vår bedömning är att de faktiska 

skillnaderna bankerna emellan är små och skillnaderna nedan snarare är skillnad i 

framställning än i sak. Nedan återges de svar vi fått från respektive bank.  

 

Företrädare för Swedbank Sjuhärad beskrev kredituppföljningsprocessen som att den har två 

delar. Dels består den av en lagstadgad skyldighet att årligen följa upp krediterna, dels består 

den av att kundansvarig i banken fortlöpande har kontakt med kunderna för att göra löpande 

avstämningar. Kundansvarig följer då upp resultat- och balansutveckling m.m.  

 

Företrädare för Danske Bank beskrev ett likartat förhållningssätt. Varje kundansvarig hos 

Danske Bank har en "portfölj" med företagskunder som respektive kundansvarig är ansvarig 
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för. Dessa kundansvariga uppdaterar verksamhetsberättelsen för respektive företag årligen. Då 

uppdateras även den interna ratingen, säkerheter m.m. För kunder med lån överstigande 10 

Mkr gör banken tre avstämningar per år. 

 

Företrädare för SEB uppgav att SEB inte ser kredituppföljningsprocessen som en separat 

process. Alla företagskunder hos SEB delas in i tre segment beroende på företagens 

omsättning. Utifrån omsättningen bestäms antalet möten per år. Företag med 0-5 Mkr i 

omsättning erbjuds ett möte per år, företag med 5-50 Mkr i omsättning erbjuds två möten och 

företag med över 50 Mkr i omsättning erbjuds fyra möten per år. Kredituppföljningsprocessen 

sker inom ramen för dessa möten. SEB ser kunden som att den kan behöva hjälp med annat än 

krediter, t.ex. hjälp att placera överskottslikviditet. 

 

Nordeas kredituppföljningsprocess liknar SEBs process i stora delar. Företrädare för Nordea 

uppgav att Nordea gör minst en "formell" uppföljning/genomgång av varje kreditärende per 

år. Utöver detta görs löpande uppföljningar och till skillnad från SEB gör Nordea dock sin 

uppdelning efter komplexitet och inte omsättning. Vid intervjun med företrädarna för Nordea 

nämndes exemplet att ett företag kan ha hög omsättning men att verksamheten samtidigt är 

okomplicerad varför få avstämningar är nödvändiga. Omvänt kan ett företag med låg 

omsättning vara både komplicerad och svårbedömd varför fler avstämningar kan vara 

nödvändiga.  

 

Hur agerar banken när en kund har betalningssvårigheter? 

 

Alla fyra bankerna har ett mycket likartat förhållningssätt. Företrädarna för de fyra bankerna 

beskriver att de snabbt bokar in ett möte med kunden för att försöka sätta sig in i problemet. 

De försöker förstå vad problemet är och hur det skulle kunna lösas. Kundansvariga på 

respektive bank försöker få till ett samarbete mellan kund och bank för att hjälpa kunden. Det 

ska inte bara vara banken som är aktiv och gör saker i detta skede, utan företaget måste också 

engagera sig. Kundansvariga på bankerna tar tätare kontakt med företrädare och revisor samt 

gör löpande uppföljningar. SEB uppger att banken ofta tar in Almi i processen om en kund får 

betalningssvårigheter, både som långivare och konsult. Även Nordea nämner att banken inte 

är främmande för att ta in utomstående konsulter om det bedöms nödvändigt. Företrädarna för 

Nordea uppgav att banken från tid till annan t.ex. kopplar in Ackordscentralen, 

Företagsakuten och Almi i processen. 

 

Företrädarna för samtliga fyra banker uppgav att sista utvägen är företagsrekonstruktion, 

konkurs eller eventuellt att banken säger upp krediten.  

 

4.3 Presentation av Finansinspektionen 

 

Finansinspektionen är en statlig myndighet som har i uppgift att övervaka finansmarknaden. 

Finansinspektionen utvecklar reglerna och kontrollerar att bolagen följer dessa. 

Finansinspektionen arbetar även med att analysera eventuella risker i det finansiella systemet 

för att proaktivt undvika instabilitet (Finansinspektionen, 2014). 

 

Finansinspektionen har idag tillsyn över 3 800 företag, 900 utländska företag med verksamhet 

i Sverige och informationen från 300 börsbolag (Finansinspektionen, 2014). 
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4.4 Telefonintervju med företrädare för Finansinspektionen 

 

Hur sker Finansinspektionens jobb mot en god kreditgivning? 

 

Finansinspektionen har en enhet som aktivt jobbar med krediter och operativ risk. Enheten 

arbetar med att övervaka instituten och dess verksamhet, en typ av övervakning kan vara 

platsundersökningar där enheten först förbereder sig med att begära in underlag för att sedan 

undersöka verksamheten på plats. Tillsynsenheterna på Finansinspektionen har tillsynsplaner 

som uppdateras löpande. Tillsynsplanen är till för att planera tillsynen den kommande 

perioden. För att upptäcka oegentligheter kommer information från bland annat 

bolagskontakterna, media och allmänheten. De flesta företagen har en tilldelad 

institutsansvarig på Finansinspektionen som löpande övervakar. 

 

 

På vilket sätt reglerar Finansinspektionen bankerna i bankernas utlåning? 

  

Direkt reglerar Finansinspektionen inte bankerna i bankernas utlåning. Bankerna har 

regelverk och lagar att ta hänsyn till vilket innebär att Finansinspektionen påverkar bankerna 

indirekt. Till exempel har bankerna ett kapitalkrav och en kapitaltäckning att rätta sig efter, 

skulle dessa värden understigas kan en åtgärd vara att minska på utlåningen. 

Finansinspektionens uppgift är att kontrollera att lagar följs. 

 

Har Finansinspektionen någon praxis för hur en kreditgivning skall se ut? 

 

Bankernas kredithantering hanteras via lagar, föreskrifter och allmänna råd. 

Finansinspektionen har på sin webbsida utlagda föreskrifter för hur en kreditgivning skall ske. 

 

Trots att kreditförlusterna vid utlåning är relativt små, ser Du några 

brister/förbättringsområden i dagens system? 

 

Överlag ligger bristerna och förbättringsområdena hos kreditinstituten. I det stora hela beror 

kreditförlusterna på att kredittagaren inte lyckats uppfylla sina krav som återbetalare. Har man 

en verksamhet som aktivt arbetar för att optimera kreditgivningsprocessen har man vunnit 

mycket i jakten på att undvika kreditförluster.  

 

Hur tror Du framtidens lagstiftning ser ut? Tror Du kraven kommer höjas eller lättas? 

 

Efter krisen år 2008-2009 har kraven skärpts av förklarliga anledningar och som prognoserna 

visar så kommer inte lagstiftningen lättas utan snarare hårdna. Hårdare lagkrav kommer 

främst från EU. 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel sker analys av våra intervjuer. Teori och empiri vävs ihop för att ge en 

fördjupad förståelse av kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och hur 

bankerna hanterar kreditkunder med finansiella problem. Av analysen framgår hur teorin 

liknar och skiljer sig från empirin. Respektive process/förfarande analyseras var för sig. 

 

 

Frågeställning Teori och empiri Analys 

Kreditgivningsprocessen Balansräkning, 

resultaträkning, kassaflödet i 

rörelsen, finansiell ställning, 

soliditet, likviditet, rörelsens 

lönsamhet, 

företagsledningens 

kompetens, säkerheter 

Hur beaktas och vägs dessa 

faktorer? 

Kredituppföljningsprocessen Kommunikation, lagstadgad 

uppföljning, kreditrating, 

riskhanteringssystem 

Hur sker dessa processer? 

Företag med finansiella 

problem 

Uppfatta och tolka signaler, 

omgående sätta sig in i 

problemet 

Hur hanteras detta i 

praktiken? 

 

 

5.2 Kreditgivningsprocessen 

 

I bakgrundsavsnittet nämndes det att det är svårt för SME att låna pengar från bank. Nigrini 

och Schoombee (2002, s. 737) identifierade tre huvudsakliga anledningar till detta. Det anses 

vara för riskabelt, kostnaden involverad tycks vara för hög och avkastningen från företagen 

anses vara för låg. Bland annat Armstrong et al. (2013, ss. 40-41) är av samma uppfattning 

och skriver att kreditgivning till SME skiljer sig från utlåning till större företag huvudsakligen 

just på grund av den högre risken. Denna bild bekräftades vid samtliga fyra bankintervjuer. 

Krediter slumpas inte ut av bankerna. Alla fyra bankerna ger bilden av att de är försiktiga, 

ansvarstagande och endast beviljar kredit till de SME som på god grund kan förväntas kunna 

återbetala krediten. Detta följer av LBF som styr bankernas agerande. Det hänger sannolikt 

också ihop med att företag i kreditgivningsbranschen har samma målsättning som företag i 

andra branscher, nämligen att uppnå lönsamhet (Broomé, Elmér & Nylen, 1998, s. 64). 

 

5.2.1 Om kreditgivningsförfarandet 

 

Kreditgivningsprocessen som består av fem steg, se Larsson & Lönnborg-Andersson (1996, s. 

27). Dessa fem steg är 1. Låneansökan, 2. Kreditbedömning, 3. Beslut, 4. Kreditvård och 5. 

Återbetalning. Detta avsnitt i analysen (Kreditgivningsprocessen) kommer beröra de tre första 

stegen som Larsson och Lönnborg-Andersson identifierar, det vill säga låneansökan, 
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kreditbedömning och beslut. Steg 4 och 5 (Kreditvård och Återbetalning) kommer beröras 

nedan under avsnitten "Kredituppföljningsprocessen" och "Företag med finansiella problem". 

 

Vid intervjuerna bekräftade företrädare för bankerna ovanstående formella gång och menade 

att den var av en typisk övergripande karaktär för hur processen kan tänkas se ut. De var dock 

tydliga med att poängtera att ovanstående gång snarare är att se som en ledstjärna än ett 

"vanligt kreditärende". Låneansökningar behöver ofta kompletteras, vid ett tidigt möte mellan 

kunden och banken är det vanligt att den potentiella kredittagaren inte lyckas övertyga banken 

att bevilja krediter. Detta är enligt företrädarna ett vanligt förekommande fenomen då 

informationen som finns tillgängligt då helt enkelt inte räcker till för ett beslut. Arbetsgången 

blir då att man som kredittagare får tänka igenom vissa delar i propån, komplettera och utöka 

efter bankens önskemål. Alla fyra bankföreträden är överens om att ovanstående formella 

gång förvisso är korrekt, men att det i ett "vanligt" kreditärende är betydligt mer bollande 

fram och tillbaka än vad Larsson och Lönnborg-Anderssons femstegsprocess ger sken av. 

 

North (1981, s. 21) talar om riskanalysen som ”det fem C:na” vars svenska motsvarighet blir 

personen bakom ansökan, återbetalningsförmågan, det egna kapitalet, säkerheter och 

ekonomins hälsa. Ser vi till intervjuerna framkommer dessa fem delar som centrala i 

kreditbedömningen. Personen bakom ansökan skall ses som en person kapabel till att sköta 

företaget, det ska finnas en plan för hur krediten skall återbetalas och förmågan att återbetala, 

därefter tar banken säkerheter och vid sämre ekonomiska tider blir bankerna mer 

återhållsamma vid utlåningen 

 

Alla företag har formellt samma beslutsgång; på ett eller annat sätt fattar styrelsen alla beslut. 

Av praktiska skäl ser verkligen inte riktigt ut på samma sätt. Styrelsen delegerar istället ner 

sin beslutanderätt genom skriftliga och muntliga fullmakter, beslutanderätten följer genom 

ställningsfullmakt m.m. Ovan nämnda delegering fungerar på ett likvärdigt sätt i 

bankbranschen. Formellt fattar styrelsen samtliga kreditgivningsbeslut. I praktiken är det dock 

inte möjligt för en styrelse att hantera samtliga kreditansökningar och delegerar därför ner 

beslutanderätt till andra enheter/avdelningar i hierarkin. En enhet som kan tilldelas 

beslutsansvar är till exempel ett bankkontor med lokal anknytning till en viss stad eller 

kommun. Genom att delegera ner ansvaret lokalt menar företrädarna att man kommer närmre 

kunden och på så sätt kan göra en mer rättvisande bedömning. 

 

Vid intervjuerna med SEB och Swedbank Sjuhärad framkom att bankerna har fyra nivåer 

vardera inklusive styrelsen. Vid intervjun med Danske Bank framkom att banken har tre 

nivåer. Vid intervjun med SEB uppskattades att 80-90 procent av kreditbesluten fattades av de 

två lägsta nivåerna. Motsvarande siffra för Swedbank Sjuhärad är över 90 procent. Vid 

intervjun med Danske Bank, som "bara" har tre nivåer, uppskattades att över 80 procent av 

kreditbesluten fattades på kontorsnivå medan resterande cirka 20 procent fattades av den 

andra avdelningen och av styrelsen.  

 

Kreditbeslut kan fattas på två sätt - individuellt och kollektivt. Respektive sätt att fatta beslut 

har sina respektive uppenbara för- och nackdelar. Att kunna fatta beslut individuellt ger korta 

och snabba beslutsvägar. Genom att fatta beslut kollektivt minskar risken för individuella 

misstag. Nordea, SEB och Swedbank Sjuhärad fattar sina kreditgivningsbeslut två i förening. 

Hos Danske Bank fattar, på kontorsnivå, kontorschefen samtliga kreditbeslut själv. I alla fyra 

banker hänskjuts endast de beloppsmässigt största besluten till styrelsen. 
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5.2.2 Viktiga aspekter vid bedömningen om kredit ska beviljas 

 

Företrädare för samtliga fyra bankerna uppgav att företrädaren för ett företag var den enskilt 

viktigaste faktorn eller bland de viktigaste faktorerna vid bedömningen om kredit ska beviljas. 

Vid intervjuerna uppgav samtliga företrädarna för de fyra bankerna att företagets företrädares 

förmåga, kompetens, erfarenhet, kontaktnät och branschkännedom var vital. Andra 

egenskaper som är av hög vikt är viljan och förmågan att ta ägaransvar samt representantens 

personliga ekonomi. Företrädarna för alla fyra banker uppgav att de tar en kreditupplysning 

på företagets företrädare före kredit beviljas. Detta görs inte endast för att undersöka 

möjligheterna till personlig borgen. Kreditundersökningen visar också hur företagets 

företrädare personliga ekonomi är och hur denne skött sina förhållanden till eventuella andra 

kreditgivare och till skatteverket. En företrädare för ett företag som missköter sin egen 

privatekonomi kan knappast förväntas sköta företagets ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 

 

En av bankerna uppgav att en "bra" företagsföreträdare kan lyckas med nästan vad som helst, 

men en "dålig" kan på samma sätt misslyckas med nästan vad som helst. Ett SME blir oftast 

inte bättre än vad företagsföreträdaren är. Denna bild bekräftas delvis av Broomé, Elmér och 

Nylén (1998, s. 9). Bedömningen om en företagsföreträdare är "bra" eller "dålig" är dock inte 

lätt.  Vid intervjuerna framkom att man naturligtvis kan titta på om företagsföreträdaren drivit 

företag tidigare och hur detta gått. Man kan också se om företagsföreträdaren varit i branschen 

tidigare och utifrån dennes erfarenheter där försöka avgöra om den kan tänkas lyckas i egen 

verksamhet. SEB uppgav att Borås är en ganska liten stad och att man kan höra med andra i 

näringslivet hur personen i fråga är.  

 

Företagets företrädare ska vara förberedd och kunna redogöra för affärsidé, budget, 

leverantörer, konkurrenter, kunder m.m. vid mötet med banken. Företrädare för samtliga fyra 

banker uppgav att låneansökan ska vara genomtänkt och planeringen måste vara realistisk. 

Ogenomtänkta ansökningar tas ej upp till bedömning. Det följer direkt av lag att bankerna inte 

får bevilja kredit till någon som inte på goda grunder kan förväntas återbetala krediten. 

Företagets företrädare måste därför ge bankerna tillräckligt med underlag för att kunna fatta 

ett sådant beslut. I slutändan är det, precis som Hemlin och Trönnberg (2012, s. 1041) skriver, 

magkänslan som avgör kreditgivningsbeslutet. 

 

5.2.3 Säkerhet 

 

Återbetalningsförmågan talar om risken för en betalningsinställelse medan säkerheternas 

värde handlar om risken när en betalningsinställelse skett (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s. 

184). Det är därför viktigt att banken tar säkerhet i företagets tillgångar. Företrädare för 

samtliga fyra banker uppgav att bankerna tar företagsinteckning och/eller pantbrev. Därutöver 

uppgav företrädarna att de vanligtvis kombinerar detta med personlig borgen. I likhet med 

Haron et al. (2013, s. 194) säger företrädarna för bankerna att materiella tillgångar naturligtvis 

är att föredra. Detta då materiella tillgångar är i regel lättare att sälja av vid eventuell konkurs.  

 

Blazy och Weill (2013, ss. 1109-1110) skriver att säkerheten finns till av tre anledningar. 

Säkerheter minskar kreditförluster vid konkurs, ger banken information om företaget och 

minskar den moraliska risk som annars kan uppstå. Vid intervjuerna hos de fyra bankerna 

bekräftades även bilden av säkerhetens betydelse. 
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Om pengarna ska användas till en investering uppgav företrädare för bankerna att det är 

viktigt att även ägaren skjuter till kapital. Banken ska inte finansiera allt själv. Företrädare för 

bankerna uppgav att det är viktigt att få ägarens intresse att överensstämma med bankernas 

intresse. 

 

5.2.4 Branscher som undviks 

 

Företrädare för samtliga fyra banker tog upp att de som huvudregel undviker vissa branscher, 

framförallt restaurangbranschen. Vid fråga om detta även gällde andra kontantintensiva 

branscher var svaret jakande. Företrädarna angav två anledningar till detta. Dels är det 

vanligtvis mycket svarta pengar i dessa verksamheter. Dessutom tenderar dessa verksamheter 

till att vara konkursintensiva. Detta hänger även ihop med att bankerna inte ägnar sig åt 

riskkapital. Den kredit bankerna beviljar ska finansiera en specifik investering eller vara en 

rörelsekredit - inte vara riskkapital. Företrädare för samtliga fyra banker uppgav också att det 

finns en etisk dimension av kreditgivningsprocessen. Krediter beviljas inte till företag som 

vars verksamhet inte kan försvaras utifrån ett etiskt perspektiv. Detta skulle kunna tolkas som 

att man vill undvika åtgärder som skadar bankernas varumärke. Det skulle i så fall hänga ihop 

med att bankerna har samma mål som övriga företag, nämligen att uppnå lönsamhet (Broomé, 

Elmér & Nylén, 1998, s. 65). Närbesläktat med ovanstående är också att samtliga företrädare 

uppgav att man noga följer lagstiftningen om penningtvätt och att kredit inte beviljas till 

företag som man befarar kan ägna sig åt det. 

 

5.3 Kredituppföljningsprocessen 

 

Boffey och Robson (1995, s. 66) skriver att kreditrisken är den vanligaste typ av finansiell 

risk som finns för kreditinstitut och kräver därför en fullgod uppföljningsprocess. Bilden som 

samtliga bankers företrädare förmedlade var att det finns en hög riskmedvetenhet och ett 

välutvecklat riskhanteringssystem som backas upp av ett lågt procentantal med kreditförluster.  

Enligt teorin som Hale (2006, s. 24) lyfter fram minimeras kreditrisken genom en god 

kommunikation och på så sätt hålls kreditinformationen aktuell. Skulle risken för förlust öka 

är det viktigt att identifiera en lösning som är bra för båda parterna. Genom kontakt med 

företaget kan man skapa prognoser och skydda både sig själv och företaget. De fyra bankerna 

bekräftar Hales teori om riskhantering. I praktiken sker kredituppföljningen enligt en 

lagstadgad uppföljning att årligen följa upp utlåningen vilket samtliga banker måste 

genomföra. Kontakten ger ytterligare fördelar enligt Blackwell och Winters (1997, s. 288) 

som menar på att förmånligare utlåningsränta blir en förmån vid en långvarig bankrelation. 

Relationens betydelse bekräftas av företrädarna som säger att kommunikationen är A och O i 

en kredituppföljning. Till följd av företagets välvilja och framgång stärks relationen och det 

blir för banken lättare att följa upp sina krediter, förmånen för detta blir alltså en lägre ränta. 

Företrädarna berättar att relationen handlar inte bara om den specifika krediten utan banken 

vill skapa mervärde genom att engagera företaget ytterligare i banken. Hernández-Cánovas 

och Martínez-Solado (2010, s. 479) drar slutsatsen att företag som håller sig till samma bank 

en längre tid har lättare att få tillgång till kapital. Enligt företrädarna kan en liknande åtgärd 

vara att företagets ledning och eventuella dotterbolag också innehar sina respektive tillgångar 

i samma bank. Detta innebär att banken kan övervaka kredittagarens helhet på ett lättare sätt 

vilket också skapar ett förtroende mellan bank och kund.  
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Uppföljningsprocessen handlar enligt Agostino, Silipo och Trivieri (2008, ss. 156-157) om att 

skydda och övervaka låntagaren. De lyfter fram problematiken med bristfällig information 

som finns hos små och medelstora företag. Bedömningen av dessa företag kan upplevas som 

problematisk då den insamlade information kan ses som otillräcklig i jämförelse med större 

företag. Asymmetrin påverkar däremot inte större banker lika hårt som mindre då 

säkerhetsnätet gör att större banker kan riskminimera med utvecklade kontrollsystem. När 

påståendet lyfts upp under intervjuerna ser ingen av respondenterna den bristfälliga 

informationen som ett större problem. Istället kan de, som Agostino, Silipo och Trivieri 

(2008, ss. 156-157) säger, förlita sig på sitt kontrollsystem där man med en omfattande mängd 

parametrar får ut en kreditrating. En rating som, enligt företrädarna, tas fram inledningsvis vid 

en kreditgivning och som sedan ligger till grund för relationen mellan bank och företag. Vid 

de tidigare nämnda årliga uppföljningar uppdateras parametrarna och som följd av detta 

kommer en ny rating på företaget dras fram i ljuset.  

 

Samtliga storbanker använder sig i någon utsträckning av rating för att skydda och övervaka 

låntagaren, antingen en intern sådan eller enligt Upplysningscentralens modell.  

 

Den teoretiska åtgärdslista som Broomé, Elmér och Nylén (1998, ss. 80-82) presenterar får 

ses som en lista vars innehåll inte bör ses till vanligheterna. Företrädarna berättar att man i 

regel vidtar åtgärder tillsammans med kredittagaren för att minska risken för båda parter. 

Normalt är att man inte längre ger ut nya krediter fram tills krisen är förbi samt att man som 

kreditgivare kommer föreslå lösningar till kredittagaren. Ett exempel på lösning kan vara att 

skära ner på kostnaderna i företaget. Fokus från bankerna i en sådan här situationen ligger i att 

föra en dialog med kunden och med hjälp av bankernas erfarenhet kunna få företaget på 

rätsida igen. 

 

I enighet med Durguner och Katchovas (2011, s. 53) studie talar bankerna om vikten att göra 

en fullständig genomgång för varje ny kreditansökan som inkommer. Det gäller inte bara att 

se ett i grunden fungerande företag utan man måste förstå hela branschen och idén bakom 

innan ett rättvist beslut kan fattas.  

 

5.4 Företag med finansiella problem 

 

Hur en bank hanterar företag med finansiella problem är givetvis ett kritiskt moment i 

kredithanteringen. Broomé, Elmér och Nylén (1998, ss. 71-74) går igenom kredittagarens 

livscykel med tillhörande krissituationer som kan uppstå internt. Företrädarna hos bankerna 

talar indirekt om dessa genom att påpeka vikten av både kommunikation och förståelse. Ett 

företag som befinner sig i faserna Introduktion och Tillväxt kan ses som ett typiskt SME vars 

tillväxt är på uppåtgående trend. Genom att lokalisera kredittagarens position i livscykeln kan 

kreditinstituten också identifiera vilka risktyper som ligger närmst till hands. Identifiera och 

övervaka risker, som enligt företrädarna är en av nycklarna till en framgångsrik 

kredithantering.  

 

Riskövervakning sker enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998, s. 74) med hjälp av att 

identifiera diverse signaler så som negativa förändringar i nyckeltal och ledningen blir svårare 

att nå eller är kortfattad gällande sin verksamhet. Företrädarna är inne på samma linje som 

Broomé, Elmér och Nylén där de säger att de upptäcker företag med finansiella problem just 

via signaler likt teorin.  
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Enligt Sharma (2011, s. 192) uppstår misslyckanden när företagen verkar utan en tydlig 

långsiktig strategi. Genom att lägga för stor energi på de dagliga problem som uppstår har de 

svårt att klara den långsiktiga överlevnaden. Företrädarna talar även här generellt om 

försiktigheten och att man som bank måste vara riskmedveten redan innan utlåning sker. Ett 

företag utan tydlig strategi är enligt företrädarna dömt för att bli en kreditförlust. 

 

Hollman och Mohammad-Zadeh (1984, s. 55) skriver om att ett tidigt uppbyggt 

riskhanteringsprogram kan skapa möjligheter för små och medelstora företag att undvika 

onödiga förluster genom att upptäcka dem i tid. Problemet som finns här att de oftast inte har 

resurser till att bygga upp sådana system. Företrädarna ser sig själva som en viktig del i att 

bankerna inte råkar ut för risktyper av den här slagen. De är medvetna om den 

resursbegränsning som finns och ser därför till att förfarandet sker med precision och 

noggrannhet. 
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6 Slutdiskussion 
 

I detta kapitel förs en övergripande diskussion. Diskussionen handlar om hur "förfarandet" - 

kreditgivningsprocessen, kredituppföljningsprocessen och hur bankerna hanterar företag med 

finansiella problem - upplevs av oss och vilka förbättringsförslag vi identifierat. 

 

6.1 Inledning 

 

Man skulle kunna säga att storleken på kreditförluster är ett "framgångsmått" för hur bra 

förfarandet sammantaget fungerar. Idag är kreditförlusterna genomgående små hos 

storbankerna. Till exempel var Swedbank Sjuhärads kreditförluster år 2013 endast 0,15 

procent. Vid denna beräkning av kreditförlustnivån ställs kreditförlusterna i relation till den 

utlåning och de garantier där banken är direkt part mot kund (Swedbank Sjuhärad, 2014).  

 

Vid intervjun med kreditchefen för Swedbank Sjuhärad gav han samma bild som framgår av 

stycket ovan; förfarandet fungerar bra och till följd av ett fungerande system blir 

kreditförlusterna små. Företrädare för de andra tre bankerna som intervjuades gav också de 

liknande bild som kreditchefen - att förfarandet fungerar bra utan större brister och att 

kreditförlusterna är små. 

 

Eftersom förfarandet idag vid en sammantagen bedömning fungerar bra bör ett 

förbättringsförslag inte innebära en totalförändring av dagens system, utan i så fall endast 

mindre justeringar. Dessa förslag kan antingen komma genom ändring av lagen, 

rekommendationer från bankinstanser eller att instituten själva korrigerar i deras organisation. 

 

Denna bedömning ligger i linje med vad som framgick vid telefonintervjun med 

Finansinspektionen. Vid telefonintervjun framgick det att företrädaren för Finansinspektionen 

ansåg att dagens kreditgivning och uppföljning står sig bra och att förbättringsområdena för 

att minimera kreditförluster ligger hos kreditinstituten. De kreditförluster som uppstår idag 

beror inte på dagens system utan på kundernas förmåga att återbetala sin kredit brister vilket 

vi anknyter till bankens kreditförfarande.  

 

Vad som framgått mellan raderna, både i teorin och i empirin, är att för att hålla nere 

kreditförlusterna behöver man bedöma, övervaka och arbeta förebyggande med kreditrisker. 

Dyker potentiella eller reella problem upp, oavsett i vilket steg i förfarandet, måste man 

omgående sätta sig in i problemet eller problemen.  

 

Nedan kommer respektive del av hela kreditförfarandet - kreditgivningsprocessen, 

kredituppföljningsprocessen och hur bankerna hanterar företag med finansiella problem - 

behandlas och tas upp till diskussion var för sig. 

 

6.2 Kreditgivningsprocessen 

 

Som framgått tidigare i studien är återbetalningsförmågan central för kreditgivningen och är i 

praktiken av stor vikt i förfarandet. Bankerna får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på 

goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Bankerna måste således göra en bedömning och ha 

en klar uppfattning om att kreditavtalet kan följas, d.v.s. att räntebetalningar och amorteringar 
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sköts. Vad hela kreditgivningsprocessen handlar om, är hur bankerna ska göra denna 

bedömning och finansiella analys  av det kreditsökande företaget. I prop. 1983/84:146 (s. 11-

12), som nämndes i problemdiskussionen ovan, framgår att bankerna ska "med hjälp av 

balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflödet i rörelsen bedöma företagets 

finansiella ställning, soliditet och likviditet samt rörelsens lönsamhet. För att bedöma 

verksamhetens fortsatta utveckling görs analyser av företagets kostnadsstruktur och 

konkurrenskraft samt en bedömning av konjunkturerna inom branschen, företagets 

investeringspolitik och företagsledningens kompetens.". Nyckelorden i detta citat för att 

bedöma nuläget är balansräkning, resultaträkning, kassaflödet i rörelsen, finansiell ställning, 

soliditet, likviditet, rörelsens lönsamhet. Nyckelorden för att bedöma verksamhetens fortsatta 

utveckling är kostnadsstruktur, konkurrenskraft, investeringspolitik och företagsledningens 

kompetens.  

 

Vid intervjuerna med företrädarna för bankerna nämndes många av dessa "nyckelord", d.v.s. 

det är ovanstående faktorer som bankerna bedömer och genomsyrar bankpersonalens 

arbetsgång vid beviljning av lån. 

 

Vad som rent krasst framgår av citatet från propositionen är vilka faktorer som ska beaktas. 

Det framgår dock inte hur de ska beaktas. Som ett förbättringsförslag skulle man kunna tänka 

sig att t.ex. vissa värden behöver uppnås för att bankerna ska få bevilja kredit. Sådana värden 

skulle kunna vara att kassaflödet från den operationella verksamheten måste vara positivt, att 

soliditeten måste vara minst 50 procent, att bolaget måste ha räntabilitet på eget kapital om 

minst 10 procent, att balanslikviditeten måste vara minst 1,0 eller liknande. Det vill säga att 

kreditgivningsförfarandet blir mer mekaniskt och därmed lämnar mindre utrymme för 

godtyckliga och skönsmässiga bedömningar.  

 

Ett mer mekaniskt förfarande har dock uppenbara brister. Olika branscher skiljer sig mycket 

från varandra och företag i samma bransch kan skilja sig mycket från varandra och företag 

kan dessutom vara verksamt i flera olika branscher.  

 

Att ha ett soliditetskrav skulle vara mycket orättvist mot företag med klientmedel såsom 

försäkringsbolag och advokatbyråer då företag i dessa branscher får låg soliditet p.g.a. sina 

klientmedel. Om kassaflödet från den operationella verksamheten måste vara positivt skulle 

t.ex. ett nystartat fastighetsföretag få svårt att låna till sin första fastighet eftersom ett sådant 

företag förmodligen saknar kassaflöde. Om balanslikviditeten måste vara minst 1,0 skulle 

företag i dagligvaruhandeln få svårt att få lån beviljade, detta då denna verksamhet mer eller 

mindre bygger på att lagret bokförs till anskaffningsvärde och omsätts snabbare än 

leverantörskrediterna förfaller. Vi menar att ett rent mekaniskt förfarande aldrig skulle 

fungera för oavsett hur det designas kommer företag och branscher att missgynnas som inte 

skulle behöva missgynnas. Ett mekaniskt förfarande är därför inte ett bra förslag. 

 

Som förbättringsförslag skulle man också kunna tänka sig en återgång till tidigare ordning, 

d.v.s. en återgång till att kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller lös 

egendom eller i form av borgen. Även detta förslag har dock sina uppenbara brister. Det är 

ganska uppenbart att ett förfarande där kredit får beviljas till företag som inte förväntas kunna 

återbetala krediten, d.v.s. att man beviljar kredit till företag där man förväntar sig att 

säkerheten kommer behöva realiseras, inte är lämpligt. Man skulle kunna tänka sig ett krav 

från lagstiftarens sida som kräver både återbetalningsförmåga och säkerhet. En sådan ordning 

skulle förbjuda s.k. blancolån (lån utan säkerhet). Lån utan säkerhet kan dock i vissa fall vara 

önskvärda, varför det vore synd att begränsa bankernas utlåning på detta sätt.  
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Anledningen till att förfarandet ser ut som det gör idag beror sannolikt på att det är en bra 

utgångspunkt samt avsaknaden av bra alternativ. Ett mekaniskt förfarande skulle inte bli bra 

och att grunda utlåningen på annat än återbetalningsförmågan är inte lämpligt. 

 

Vi anser att det viktiga är att risken vid felbedömningar från bankernas sida drabbar bankerna. 

Det vill säga att om en bank gör en felbedömning och beviljar kredit till ett företag som inte 

förmår återbetala krediten är det viktigt att kreditförlusten drabbar banken, d.v.s. att krediterna 

inte paketeras eller säljs till tredje man. 

 

6.3 Kredituppföljningsprocessen  

 

Om kreditgivningsprocessen har en viktig roll i riskhanteringen kan man av studiens empiri 

konstatera att kredituppföljningsprocessen har en minst lika betydelsefull funktion för att 

minimera bankens kreditförluster.  

 

Som processen ser ut idag sker uppföljning genom årlig kontakt och en uppdatering av den 

information som samlades in vid kreditgivningen. Vid större krediter kan banken, beroende på 

den interna policyn, upprätta fler kontakttillfällen under ett kalenderår än den årliga 

kontrollen. Fler tillfällen enbart vid en ökad kredit kan enligt oss, med stöd av teorin, kännas 

motsägelsefullt. Vid kreditgivning är det oftast de mindre, nystartade bolagen vars lån får 

antas vara mindre, som befinner sig i en större riskgrupp än de mer etablerade företagen. Ser 

man på problemet ur bankens perspektiv finns det en förståelse till varför större krediter 

prioriteras, detta beroende på att en kreditförlust av den större typen kan motsvara mängder av 

mindre utlåningar.  

 

Som förslag till ny lag skulle man kunna tänka sig att tvinga bankerna att göra formella 

kredituppföljningar minst halvårsvis för samtliga krediter oavsett storlek. Problemet med ett 

sådant förslag är att för att det ska bli någorlunda meningsfullt för bankerna att inhämta ny 

information, behöver det finnas relevant ny information att inhämta. Om bankerna skulle 

åläggas att göra kredituppföljningar halvårsvis skulle samtliga SME i princip behöva upprätta 

någon slags halvårsrapport för bankerna att inhämta. Sådan halvårsrapportering ligger inte i 

linje med dagens tankegångar i samhället om att underlätta för småföretagarna. En sådan 

lagstiftning skulle sannolikt vara mycket impopulär och nyttan är ifrågasättbar. Det känns som 

onödig byråkrati. Man skulle kunna tänka sig att vid sidan av en formell årlig avstämning 

ålägga bankerna att minst en informell avstämning t.ex. per telefon, men det känns tandlöst 

och krystat. Utan en mer övergripande ändring av externredovisningen för SME får en årlig 

avstämning bedömas tillräcklig. 

 

Kommunikationen mellan bank och kund är en viktig del som vi tror är ett område där 

utvecklingsmöjligheter finns. Företrädarna nämner i sina intervjuer om hur viktig 

kommunikationen är för ett gott samarbete men i regel sker detta genom den årliga kontrollen 

och stannar där. Arbetar man som bank tätare i sin kontakt med kredittagarna tror vi att man 

kan minimera kreditförlusterna än mer än i dagens läge. Varken bank eller företag vill att 

företaget skall råka i finansiella problem, för företaget skulle detta innebära en kris och för 

banken en eventuell kreditförlust. Man skulle kunna tänka sig att kundansvarig tar en 

telefonkontakt eller gör ett besök ute i verksamheten en gång per halvår eller kvartal för att 

stämma av hur verksamheten fortlöper. Samtalet behöver naturligtvis inte bara avse 
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kredituppföljning utan kan även avse en överblick av hur eventuell överskottslikviditet ska 

placeras eller att t.ex. uppmuntra företrädaren att göra privata pensionsavsättningar. 

 

När vi nu kommit fram till att den formella kredituppföljningen lämpligen sker årligen för 

SME eller oftare om bolagets redovisning tillåter, kan man fundera över vad en formell 

avstämning lämpligen ska bestå av. Likt vid kreditgivningsprocessen skulle man kunna tänka 

sig ett mer mekaniskt tillvägagångssätt där t.ex. soliditet, balanslikviditet, räntabilitet m.m. 

stäms av. Man skulle också kunna tänka sig att om företaget inte uppnår vissa gränsvärden 

måste olika åtgärder vidtas. Problemet med ett sådant förfarande är dock, likt resonemanget 

ovan angående kreditgivningsprocessen, att alla företag och branscher är olika. Vad som kan 

vara katastrofala siffror för ett företag, kan vara bra siffror för ett annat företag i en annan 

bransch. En advokatbyrå som går strålande kanske bara har säg ca 5 procents soliditet p.g.a. 

sina klientmedel, medan ett verkstadsföretag med samma soliditet sannolikt närmar sig 

konkurs. Det vore därför förmodligen omöjligt, eller i vart fall väldigt svårt, att uppställa 

gränsvärden som måste uppnås. Även om gränsvärdena anpassas till respektive bransch 

kommer det alltid uppstå gränsfall då man inte riktigt vet vilken kategori ett företag ska ingå i, 

för inte att nämna problemet med om ett företag skulle vara aktivt i flera branscher samtidigt. 

Tillvägagångssättet som tillämpas idag, d.v.s. att årligen avstämma återbetalningsförmågan 

genom att uppdatera den data som initialt inhämtades, framstår således som ett lämpligt 

förfarande.  

 

Företrädarna talar i sina intervjuer om att de är måna om företagens välmående men vi tror 

snarare att egenintresset tar över i det här fallet. Banken är villig att hjälpa kredittagaren i den 

utsträckningen att företaget behåller sin återbetalningsförmåga. Det här anser vi vara på gott 

och ont, man får komma ihåg att banken främst är en affärsverksamhet som i vårt fall arbetar 

med kreditgivning till företag. Genom att hamna för nära en kund med hjälp av rådgivning 

och tätare kontakt kan innebära att relationen blir för stark och man då förbiser brister och 

varningstecken. Å andra sidan anser vi att bankerna kan stärka sin relation med företagen, 

främst med mindre företag vars erfarenhet brister. Genom en stärkt relation kan man inte bara 

värna om sina krediter utan även gynna företagets välmående vilket i längden kan leda till fler 

krediter och större vinster för banken. 

 

Relationerna mellan banken och kredittagande företaget är ett annat område som kan 

lagstiftas om. På detta område finns dock idag redan effektiv lagstiftning i form av 

jävsreglerna. Lagstiftning kring att en banktjänsteman inte får bevilja kredit till "kompisar" 

skulle behöva hållas såpass generell att den i praktiken inte skulle gå att tillämpa. Man får här 

helt enkelt hoppas och anta att bankernas interna regler och de enskilda banktjänstemännens 

omdöme är såpass bra att de undviker att bevilja krediter till personer de känner såpass väl att 

objektiviteten kan ifrågasättas.  

 

Den "variant" av kreditgivningsprocessen som tjänstemännen på Nordea använder sig av, att 

information insamlas av kundansvarig men analyseras av en kreditanalytiker, skulle dock 

indirekt lösa ovanstående problem med "kompisutlåning". Eftersom informationen insamlas 

av en person och analyseras av en annan undviker man effektivt problemet med att 

kundansvarigs emotionella relation med kredittagande kund påverkar bedömningen. Då 

kreditanalytikern inte har kontakt med kunderna på det sätt som kundansvarig har, möjliggör 

detta för kreditanalytikern att göra en mer objektiv bedömning. Man skulle kunna tänka sig att 

övriga banker skulle gagnas av att inkorporera detta förfarande. Vid intervjun med Nordea 

framkom att företrädarna trodde att Nordea var den enda av storbankerna som tillämpade 

detta förfarande. Som de uppfattat saken trodde de dock att de andra storbankerna hade 
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vidtagit åtgärder för att inkorporera liknande förfaranden även i deras verksamheter. Vi 

bedömer dock att lagstiftning inte är nödvändig eller lämplig för att åtgärda detta potentiella 

problem. 

 

Genom den årliga kontakten uppdateras nyckeltalen som tidigare samlats in vilket i sin tur ger 

ett betyg/rating som banken kan använda för att klassificera kreditrisken. Vår uppfattning är 

att den här typen av uppföljning uppvisar få brister, detta då både bankernas interna och 

Upplysningscentralens ratingsystem är välutvecklade och är därför inte i behov av någon 

förbättringsåtgärd. Man skulle kunna tänka sig att bankerna skulle behöva beakta en rating 

från t.ex. en nyetablerad myndighet som arbetar med att ta fram ratings. Då är man dock inne 

på samma problem som diskuterades ovan med mekaniska gränsvärden. Även ett sådant 

förfarande vore således olämpligt. 

 

Sammantaget tycker vi att kredituppföljningsprocessen idag är en övervakning som sker på 

goda grunder och att ny lagstiftning inte får anses nödvändig. Förbättringsområdena ligger 

mer i bankernas sätt att se på kredituppföljning vilket bekräftas av företrädaren för 

Finansinspektionen. Vi ser att bankerna kan upprätta en mer regelbunden informell kontakt 

med sina kunder för att kunna upptäcka eventuella problem tidigare. Till följd av detta får 

instituten lägga ner mer resurser på kreditvård i form av fler arbetstimmar men vi ser att 

denna resurs kan vara till nytta i form av färre kreditförluster och gynnsamma företag vars 

kapacitet att ta ut nya krediter ökar. Som helhet är vår bedömning att dagens 

kredituppföljningsprocess fungerar väl. 

 

6.4 Företag med finansiella problem 

 

Sett ur ett bankperspektiv är det svårt att förhindra att finansiella problem uppstår hos 

kredittagare genom till exempel skandaler eller katastrofer. Dessa exempel är något som sker 

mer sällan och är därför heller inte av hög prioritet hos varken företag eller institut. Däremot 

är den låga sannolikheten inget som skall påverka riskmedvetenheten hos företagen. Skulle 

prognoserna tala för en stundande lågkonjunktur bör både institut och företag höja 

beredskapen genom att till exempel skära ner på kostnader för att undvika krisen när 

lågkonjunkturen inträffar. 

 

Som vi berört i avsnitt 6.3 gällande kredituppföljning är vår uppfattning att kreditinstituten 

motverkar krissituationer genom en regelbunden kontakt med låntagarna. Bankpersonalen 

med specialisering på krediter innehar i regel stora erfarenheter av diverse situationer och att 

inte nyttja den kunskapen är något vi ser som en sämre form av riskhantering. Vi ser dock inte 

en alltför stark kontakt som positivt i ett långsiktigt perspektiv. Vi tycker att företag skall 

skapa sig en identitet och växa sig starka i sig själva. Viss rådgivning från specialister finns 

det dock utrymme för.  

 

När väl kredittagaren hamnat i problem är det viktigt att som kreditinstitut se till att ens 

utlånade krediter inte går förlorade. Vi ser två typer av ingångssätt i ett sådant fall, antingen 

att man lägger fokus på att rädda sina krediter eller att man fokuserar på att hjälpa företaget på 

rätt köl. Både vi och företrädarna anser att alternativ två är det mest optimala då man som 

människa och affärsman vill att klienten ifråga skall lyckas.  
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Att lagstifta hur detta förfarande ska gå till torde vara omöjligt. Inte nog med att företag och 

branscher är olika, samtliga företag kan dessutom hamna i oändligt många olika problem som 

gör att just det företaget är på väg att gå under. Man får helt enkelt räkna med att banken vill 

rädda sin kredit och att banken tillsammans med företaget vidtar de åtgärder och tillkallar den 

expertis, t.ex. konkursförvaltare, som är nödvändig för att reda ut situationen.  
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7 Slutsatser 
 

7.1 Forskningsfrågan besvaras 

 

Som framgår av diskussionen ovan finns det många aspekter av kreditgivningsprocessen, 

kredituppföljningsprocessen och hur bankerna agerar när en av bankernas kreditkunder 

hamnat i finansiella problem som kan hanteras annorlunda. Om man ser till 

kreditgivningsprocessen är den överlag tillfredsställande, vi finner inga större brister i dagens 

utförande. Institutens kontroll sker med hög noggrannhet via en helhet som innebär både en 

analys av företaget och dess framtid samt personerna som står bakom företaget. Genom denna 

process får kreditinstituten med samtliga delar för en fullgod kreditgivning. I och med att 

ingen kreditansökan är den andra lik har vi därför uteslutit ett mer mekaniskt förfarande som 

en förbättringsåtgärd. Detta skulle vara ogynnsamt då branscher skiljer sig mycket mot 

varandra och likaså företagen aktiva i dessa branscher. 

 

Ett kritiskt moment vi funnit är företagets återbetalningsförmåga som grundar sig i det 

kassaflöde som företaget genererar. Oavsett orsakerna till att återbetalningsförmågan inte är 

fullgod är det denna som är av högsta prioritet i kreditgivningen. Ett förbättringsförslag till 

kreditinstituten är att upprätta en tätare kredituppföljning mot företagen. I dagens system sker 

i regel en årlig kontroll med några undantag och i vissa branscher/företag kan förändringarna 

ske betydligt snabbare än på ett år. Skulle man som kreditinstitut upprätta halvårskontroller 

skulle kontrollen öka och risken för kreditförluster minska. Man skulle kunna ha detta som 

lagstiftningsförslag, att bankerna måste göra formella kredituppföljningar på halvårsbasis. 

Problemet med att lagstifta detta är att det inte går i linje med hur samhället vill underlätta för 

småföretagare, en lagstiftning innebär att små och medelstora företag måste upprätthålla 

halvårsrapporter vilket inte underlättar småföretagares arbetsprocess. 

 

Ett annat alternativ vi ser som förbättringsförslag, som inte är fullt så drastisk som lagstiftning 

av halvårskontroller, är att man som institut utvecklar kommunikationen med sina kunder. 

Genom att ha kundansvariga som har en portfölj av klienter vars syfte är att stödja upp 

verksamheten i form av rådgivning. Detta kan ses som aningen krystat och ses inte som 

önskvärt hos varken kreditgivare eller kredittagare men det är ett alternativ som kan förbättra 

förfarandet. 

 

Vid en sammantagen bedömning nås dock slutsatsen att bankernas agerande i ovanstående 

processer/förfaranden är tillfredställande. Bankerna är reglerade av tillsynsmyndigheter som 

sköter den fortlöpande övervakningen vilket innebär att dagens system får ses som fullgod. 

De kreditförluster som uppstår sker till följd av att företagen inte klarar av att återbetala sina 

krediter men är inte av den karaktären att det beror på förfarandet utan snarare av yttre 

faktorer. Dessa kreditförluster är heller inte i någon omfattande mängd sett till antalet krediter 

som ges ut från kreditinstitutens sida. Någon ny lagstiftning bedöms därför inte behöva 

införas för att komma tillrätta med eventuella brister. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

 

Vid författandet av denna studie fick vi i den vetenskapliga litteraturen en bild av att det var 

svårt för SME att få kredit beviljad. Denna bild bekräftades vid intervjuerna. Vad som också 

framkom under intervjuerna var att bankerna inte tillhandahåller riskkapital. Bankerna lånar 

endast ut medel till två ändamål: 1) investeringar och 2) rörelsekredit.  

 

Vi upptäckte då att det vore intressant att undersöka hur riskkapitalister gör sina 

riskbedömningar samt om och hur deras förfaranden skiljer sig från bankernas förfarande.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide bankerna 

 

 Hur ser er verksamhet ut och vilken position har Du i banken? 

 

 Vad är den formella gången i kreditprocessen? 

 

 Vem fattar bankens kreditgivningsbeslut? Hänskjuts olika "belopp" till olika 

nämnder/avdelningar? 

 

 Hur görs riskbedömningen vid ett kreditgivningsförfarande? Vilka faktorer brukar 

beaktas och hur vägs dessa?  

 

 Hur hanterar banken kredituppföljningsprocessen? 

 

 Hur agerar banken när en kund har betalningssvårigheter? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Finansinspektionen 

 

 Hur sker Finansinspektionens jobb mot en god kreditgivning? 

 

 På vilket sätt reglerar Finansinspektionen bankerna i bankernas utlåning? 

 

 Har Finansinspektionen någon praxis för hur en kreditgivning skall se ut? 

 

 Trots att kreditförlusterna vid utlåning är relativt små, ser Du några 

brister/förbättringsområden i dagens system? 

 

 Hur tror Du framtidens lagstiftning ser ut? Tror Du kraven kommer höjas eller lättas? 
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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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