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Förord 
 
Författandet av uppsatsen har varit mycket intressant och givande. Vi är 
övertygade om att vi kommer att kunna dra nytta av det vi har lärt oss om 
kreditgivning och ekonomisk kris när vi nu tar klivet ut i arbetslivet. Ämnet 
är ständigt aktuellt och vi ser med stor förväntan fram emot fortsatt 
forskning inom området.  
 
Vi tackar de banker samt medarbetare på Ackordscentralen som varit vänliga 
nog att ställa upp på intervju. Utan Er hjälp hade det inte gått att genomföra 
studien. Vi vill även rikta ett speciellt stort tack till vår handledare Arne 
Söderbom för goda råd och uppmuntrande ord på vägen. Slutligen passar vi 
på att tacka diverse opponenter som har tagit sig tid att ingående studera vårt 
arbete för att därefter komma med välbehövliga synpunkter.  
 
 
Borås 2007-06-01 
 
 
 
 
 
      
Maria Bergström   Johan Klasson 
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Abstract 
Newly established companies are important for the trade and industry, but a 
large number of newly established companies head for bankruptcy within a 
few years. Because of the large risk associated with newly established 
companies the creditor must perform a detailed credit rating prior to the 
credit granting. Since no historical information exists about the company, the 
creditor must find other ways to assess the risk. The creditor must also have 
efficient and good follow-up routines in order to help the companies survive 
the first few years. In that way a red flag can be raised early enough to avoid 
a bankruptcy.           
 
We therefore find it interesting to examine how the creditor deals with newly 
established companies. The purpose of the study is to describe and analyze 
how the creditor acts when it comes to credit granting of newly established 
companies, as well as to discuss how the creditor can improve its 
identification and follow-up routines of signs of failure. The purpose is also 
to describe and analyze how the creditor deals with newly established 
companies in an economic crisis. The thesis has been defined to only 
concern the bank as a creditor and to handle incorporated companies. The 
study has been carried out using an inductive and qualitative method, in 
which we have conducted interviews with five creditors as well as with two 
representatives from Ackordscentralen.     
 
We have come to the conclusion that important factors of credit granting are 
the ability of the business owner, his prior experiences and his relations to 
other people in the business. The creditors wish to share the risk together 
with the business owner and a risk capital company, and a personal 
guarantee is a common requirement. The creditors’ identification of signs of 
failure can be improved by an increase of manual inspections. Furthermore, 
the creditors should get better at taking actions as soon as red flags have 



been alerted, and contacts with Ackordscentralen should be initiated in an 
early stage. Finally, the creditors handle companies in crisis individually, but 
they act with caution and require good faith in the company’s future in order 
to continue supporting it.  
 
A proposal for continued research within the area of newly established 
companies and economic crisis is to examine how the credit granting has 
developed through a historical perspective in order to predict what is 
awaiting in the future. Since we have come in touch with several scientific 
studies showing that it is difficult for newly established and small companies 
to access credit granting, we also find it interesting to examine ways to 
simplify for the companies.  
 
The thesis is written in Swedish. 
 
Keywords:  Granting of Credits, Economic Crisis, Newly Established 

Company, Banking 
 



Sammanfattning 
Nyföretagandet är viktigt för förnyelsen av näringslivet, men en stor del av 
de nya företagen går i konkurs inom ett par år. Som en följd av den höga 
risken med finansiering av sådana bolag måste kreditgivarna göra en 
noggrann bedömning av det tilltänkta företagets potential. Då ingen historisk 
information finns tillgänglig måste kreditgivaren hitta andra vägar att 
bedöma kreditrisken. Att kreditgivaren sedan har en god uppföljning av 
beviljade krediter är ett sätt att förmå de nya företagen att överleva den första 
svåra tiden, då varningssignaler på så sätt upptäcks i ett tidigt skede.  
 
Vi har med anledning av ovanstående funnit det intressant att undersöka hur 
kreditgivaren arbetar med nystartade företag. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva och analysera hur kreditgivare agerar när det gäller finansiering av 
nystartade företag samt föra en diskussion kring hur kreditgivaren kan 
förbättra sin identifiering och uppföljning av varningssignaler. Syftet är 
därtill att beskriva och analysera hur kreditgivare hanterar nya företag i 
ekonomisk kris. Uppsatsen har avgränsats till att endast beröra nystartade 
aktiebolag samt banken som kreditgivare. Studien bygger på en induktiv och 
kvalitativ metod där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem 
banker samt representanter från Ackordscentralen.  
 
Studien resulterade i att viktiga faktorer vid kreditgivning till nystartade 
företag är företagarens kompetens, branscherfarenhet och kontaktnät. 
Kreditgivarna ser helst att företagaren själv, ett riskkapitalbolag samt banken 
delar på finansieringen, och dessutom tar kreditgivarna vanligtvis minst en 
personlig borgen på företagaren. Kreditgivarnas identifiering av 
varningssignaler kan förbättras genom en ökad manuell kontroll av krediter. 
Dessutom bör kreditgivarna bli bättre på att vidta åtgärder direkt när 
signalerna har uppmärksammats samt koppla in Ackordscentralen i ett 
tidigare skede. Slutligen framkom att kreditgivarna hanterar krisföretag 
genom individuella lösningar, men är restriktiva och måste ha en stark tro på 
företagets framtid för att bevilja ett fortsatt engagemang.  
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur kreditgivning till 
företag har sett ut ur ett historiskt perspektiv för att söka förutspå hur 
kreditgivningen kan komma att se ut i framtiden. Då vi kommit i kontakt 
med flertalet vetenskapliga undersökningar som pekar på att det är svårt för 
nya och små företag att få tillgång till kredit, anser vi det även intressant att 
studera vad som kan göras för att underlätta för företagen i framtiden. 
 
Nyckelord: Kreditgivning, Ekonomisk kris, Nystartat företag, Bank 
 



Innehållsförteckning 
1 INLEDNING...........................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................1 
1.2 TIDIGARE GENOMFÖRT ARBETE .........................................................................3 
1.3 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................4 

1.3.1 Frågeställning............................................................................................4 
1.4 SYFTE ................................................................................................................4 
1.5 AVGRÄNSNING ..................................................................................................5 
1.6 PERSPEKTIV .......................................................................................................5 
1.7 FORTSATT DISPOSITION .....................................................................................5 

2 KREDITGIVNING OCH EKONOMISK KRIS .................................................6 
2.1 INTRODUKTION ..................................................................................................6 

2.1.1 Begreppsdefinitioner .................................................................................7 
2.1.2 Litteraturöversikt.......................................................................................8 

2.2 KREDITMARKNADEN OCH DESS HISTORIA..........................................................9 
2.3 KREDITBEDÖMNING.........................................................................................10 

2.3.1 Lagen om bank- och finansieringsrörelse ...............................................10 
2.3.2 Kreditrisk ................................................................................................11 

2.4 KREDITGIVNING OCH SÄKERHET......................................................................12 
2.5 EKONOMISK KRIS.............................................................................................14 

2.5.1 Vägar mot ekonomisk kris ......................................................................14 
2.5.2 Tre former av ekonomisk kris .................................................................15 
2.5.3 Betalningsinställelse................................................................................16 
2.5.4 Ackord.....................................................................................................17 
2.5.5 Företagsrekonstruktion............................................................................18 
2.5.6 Konkurs...................................................................................................18 

2.6 HUR KAN EN EKONOMISK KRIS FÖRUTSES? ......................................................19 
3 METOD.................................................................................................................21 

3.1 VETENSKAPLIG GRUNDSYN..............................................................................21 
3.2 FORSKNINGSANSATS........................................................................................21 
3.3 FORSKNINGSSTRATEGI.....................................................................................22 
3.4 INSAMLINGSMETOD .........................................................................................22 
3.5 ANALYSMETOD................................................................................................24 
3.6 UTVÄRDERINGSMETOD....................................................................................25 
3.7 KÄLLKRITIK.....................................................................................................26 

4 EMPIRI .................................................................................................................28 
4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .....................................................................................28 
4.2 RESPONDENTER ...............................................................................................28 
4.3 INTERVJU 1: NORDEA ......................................................................................30 

4.3.1 Kreditgivning ..........................................................................................30 
4.3.2 Kredituppföljning....................................................................................32 
4.3.3 Ekonomisk kris .......................................................................................33 

4.4 INTERVJU 2: SEB.............................................................................................34 



4.4.1 Kreditgivning ..........................................................................................34 
4.4.2 Kredituppföljning....................................................................................36 
4.4.3 Ekonomisk kris .......................................................................................37 

4.5 INTERVJU 3: FÖRENINGSSPARBANKEN.............................................................38 
4.5.1 Kreditgivning ..........................................................................................38 
4.5.2 Kredituppföljning....................................................................................39 
4.5.3 Ekonomisk kris .......................................................................................40 

4.6 INTERVJU 4: ÄLVSBORGS PROVINSBANK .........................................................41 
4.6.1 Kreditgivning ..........................................................................................41 
4.6.2 Kredituppföljning....................................................................................43 
4.6.3 Ekonomisk kris .......................................................................................43 

4.7 INTERVJU 5: HANDELSBANKEN........................................................................44 
4.7.1 Kreditgivning ..........................................................................................44 
4.7.2 Kredituppföljning....................................................................................46 
4.7.3 Ekonomisk kris .......................................................................................46 

4.8 INTERVJU 6: ACKORDSCENTRALEN..................................................................47 
4.8.1 Varningssignaler och uppföljning ...........................................................47 
4.8.2 Ekonomisk kris .......................................................................................48 

5 ANALYS................................................................................................................50 
5.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .....................................................................................50 
5.2 KREDITGIVNING...............................................................................................50 

5.2.1 Sammanfattning ......................................................................................53 
5.3 KREDITUPPFÖLJNING .......................................................................................54 

5.3.1 Sammanfattning ......................................................................................57 
5.4 EKONOMISK KRIS.............................................................................................58 

5.4.1 Sammanfattning ......................................................................................60 
6 SLUTSATSER ......................................................................................................61 

6.1 FRÅGESTÄLLNINGEN BESVARAS ......................................................................61 
6.2 AVSLUTANDE KOMMENTARER.........................................................................63 
6.3 VÅRT BIDRAG ..................................................................................................63 
6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ..............................................................63 

7 KÄLLFÖRTECKNING.......................................................................................65 
BILAGOR ................................................................................................................69 

BILAGA 1 INTERVJUMALL KREDITGIVARE .............................................................69 
BILAGA 2 INTERVJUMALL ACKORDSCENTRALEN ..................................................71 

 
 
 
Figurförteckning 
FIGUR 1: FRÅN NYTT FÖRETAG TILL KRISFÖRETAG....................................6 
FIGUR 2: ANALYSMODELL ................................................................................25 



1 Inledning 
Kapitlet behandlar bakgrunden till vårt ämnesval följt av en diskussion kring 
problemet. Bakgrunden mynnar ut i en frågeställning och därefter redogör 
vi för studiens syfte och avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Tillkomsten av företag är viktigt för förnyelsen av näringslivet. För att uppnå 
en god och uthållig tillväxt samt öka sysselsättningen syftar näringspolitiken 
till att utveckla fler och växande företag. I Sverige har det skett stora 
förändringar i företagsstrukturen under de senaste 25 åren, som inneburit att 
betydelsen av nya och små företag har ökat. En förutsättning för 
näringslivets förnyelse och utveckling är att nya och produktiva företag 
tillåts växa. Nya företag lämnar endast ett litet bidrag till sysselsättningen 
och produktiviteten under det första verksamma året, men på sikt kan de nya 
företagen utgöra en viktig drivkraft till att skapa fler arbetstillfällen och 
högre ekonomisk tillväxt (Andersson, 2006). 
 
En affärsidé kräver finansiering för att utvecklas till ett företag och det 
innebär ofta att en företagare behöver låna kapital till att starta verksamheten 
(Lundén & Svensson, 2006). Tillgång till finansiering kan dock utgöra ett 
betydande problem för en blivande företagare. Enligt en undersökning gjord 
av Källström, Weström och Ahlin (2006) bedömer nya företagare sina lån- 
och kreditmöjligheter som mer negativa jämfört med genomsnittet för 
samtliga företag. En företagare som inte själv kan finansiera sin affärsidé 
måste därför ha vilja och förmåga att inte bara starta en rörelse, utan även 
kunna förhandla med olika finansiärer på deras villkor. Att sälja sin idé kan 
till och med kräva mer vilja än vad själva startandet av rörelsen gör 
(Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  
 
Det är vanligt att företagaren besöker en bank eller någon annan form av 
kreditgivare med en önskan om att få ett lån beviljat (Lundén & Svensson, 
2006). Banklån är enligt Nyberg och Österberg (2003) den form av 
externfinansiering som sedan länge varit volymmässigt mest betydelsefull 
för företagens investeringar. Föga förvånande är det de fem storbankerna 
Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Danske Bank som står för en 
mycket stor del av utlåningen i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2007).  
 
Green (1998) menar att historisk finansiell information i form av en serie 
relevanta bokslut vanligtvis är viktig för kreditgivaren när denne ska bedöma 
kreditrisken hos ett företag. Av förklarliga skäl går sådan information inte att 
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finna hos ett nystartat företag och därmed har kreditgivaren ingen möjlighet 
att göra en bedömning som vilar på numeriska uppgifter. Av den 
anledningen utgör finansiering av ett nystartat företag ett större risktagande 
än vad finansiering av ett väletablerat företag gör. Därmed ställs det högre 
krav på en analys av ett tilltänkt företag. Enligt Tegin (1997) måste 
kreditgivare därför kunna minska risken för framtida kreditförluster genom 
att hitta andra vägar än historisk information för att bedöma kreditrisken.       
 
När ett företag väl har etablerats utsätts det för risken att misslyckas och 
många företag tvingas upphöra med sin verksamhet redan efter en kort 
tidsperiod (Gratzer, 2002). Andersson (2006) menar att en påfallande 
skillnad mellan gamla och nya företag är skillnaden i överlevnadskvot. 
Överlevnadskvoten är betydligt högre bland äldre företag än bland yngre. 
Enligt Ackordscentralen1 i Borås tyder statistik på att en stor del av 
nystartade företag går i konkurs inom tre år. Andersson (2006) påpekar dock 
att dödligheten bland nya företag minskar över tiden, vilket innebär att 
överlevnadskvoten för företag som är fem år gamla är ungefär lika stor som 
för äldre företag.  
 
Lundén och Svensson (2006) anser att kreditgivaren, som en följd av den 
höga risken vid finansiering av nystartade företag, alltid måste beakta risken 
för att företaget hamnar på obestånd eller går i konkurs. Obestånd, som även 
benämns insolvens, innebär att ett företag inte har medel till att betala sina 
förfallna skulder och att den oförmågan inte är tillfällig. Att vara insolvent 
eller att hamna på obestånd innebär för många företag ett av de första stegen 
mot konkurs (Lundén & Svensson, 1995). Oppenheimer et al (2003) menar 
att det är viktigt att agera direkt om varningssignaler upptäcks som tyder på 
att allt inte står rätt till med ett företag. Det är nämligen svårare att försöka 
reda ut en djup kris än att lösa uppkomna problem på ett tidigt stadium.  
 
McRobert och Hoffman (1997) påpekar att kostnaden för ett misslyckande 
ökar med tiden, vilket är ytterligare en anledning till att agera snabbt. 
Oppenheimer et al (2003) menar att en åtgärd som företaget kan vidta är att 
undersöka olika metoder för att få tillgång till nödvändig finansiering. En 
möjlighet till kapitalinskaffning kan vara att gå till en kreditgivare för att 
ansöka om nya lån. Frågan är dock hur villig kreditgivaren är att hjälpa ett 
företag som befinner sig i en krissituation.  
 

                                                 
1 Enligt e-post med Anette Johansson på Ackordscentralen i Borås, 070109 
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1.2 Tidigare genomfört arbete 
I en magisteruppsats från Linköpings universitet (2000), skriven av Frisk, 
Förare och Storckenfeldt, framkom att kreditbedömare anser att företagarens 
personliga ekonomi är den faktor som är viktigast att analysera. Författarna 
tycker dock att fokus istället bör ligga på företagarens nätverk och dennes 
ledaregenskaper eftersom tidigare forskning har visat på att dessa har en stor 
betydelse för entreprenörens framgång. Uppsatsen har fått oss intresserade 
av vilka faktorer som är viktiga för kreditgivarna idag.  
 
Green skrev i en artikel i Balans (1998) att det är intressant att undersöka 
bankernas kreditbedömning av nya företag. Han menar att sådana företag i 
framtiden troligtvis kommer att spela en allt viktigare roll för näringsliv, 
banker och ekonomisk utveckling. Idag spelar nyföretagen mycket riktigt en 
viktig roll i vårt samhälle (Andersson, 2006) och därför har vårt intresse 
väckts för att studera bankernas kreditgivningsförfarande och dess 
uppföljningsrutiner närmare. Vidare har Källström, Weström och Ahlin 
(2006) gjort en undersökning utifrån företagarens perspektiv när det gäller 
finansiering för att förmedla en bild av hur situationen för svenska 
småföretag förhåller sig. Denna undersökning har fått oss att vilja göra en 
liknande undersökning fast ur kreditgivarens synvinkel. Undersökningen har 
därmed hjälpt oss att komma fram till vår frågeställning.  
 
Det finns vidare flertalet rapporter och uppsatser som behandlar obestånd 
och varför företag går i konkurs efter fåtalet verksamma år. Dock saknas 
studier om hur kreditgivaren hanterar företag i ekonomisk kris. En sådan 
frågeställning är viktig då den kan bidra till att kunskap utvecklas om hur 
företagen kan gå tillväga för att ta sig ur knipan innan det är för sent. Ström 
och Zackrisson (2006) uppger att EU-kommissionen arbetar med att ta fram 
ett verktyg som på ett tidigt stadium kan identifiera företag med ekonomiska 
problem. Vidare anser de att Sverige bör överväga att införa ett sådant 
system. Vi har därför intresserat oss för att undersöka hur kreditgivaren 
arbetar med varningssignaler idag.  
 
När det gäller hantering av företag i kris spelar Ackordscentralen en stor roll. 
I Ackordscentralens årsredovisning 2005 framgår det att företaget utgör en 
viktig samarbetspartner för företagare, banker, revisorer och jurister när det 
gäller företag i ekonomisk kris. Vi har därför fått upp intresset för att studera 
Ackordscentralens och bankens arbete med krisföretag närmare.     
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1.3 Problemdiskussion 
Som Green (1998) påpekar spelar nyföretagandet en stor roll i samhället, 
men att starta upp en verksamhet innebär många svårigheter. Som vi nämnt i 
avsnitt 1.1 går många av företagen i konkurs inom tre år från det att de 
startades, vilket tyder på att det finns många fallgropar för nystartade 
företag. Då risken vid kreditbedömning är större när det gäller nya företag än 
vad den är till väletablerade sådana, är det intressant att undersöka hur 
kreditgivarnas kreditbedömning av nya företag ser ut. Vilka områden är av 
betydelse för om kreditgivaren ska bevilja en kredit? Skiljer det sig åt 
beroende på vilken bransch företaget verkar inom? Vad undersöker 
kreditgivarna då ett nystartat företag söker kapital?  
 
Att ha beviljats en kredit är inte att se som en garanti för att företaget ska 
lyckas. Efter en tid kan ett företag av olika anledningar hamna i ekonomisk 
kris, vilket i värsta fall kan leda till obestånd och konkurs. Ett företag i 
ekonomisk kris är i behov av finansiell hjälp för att kunna ta sig ur knipan, 
men vad har kreditgivaren för inställning gentemot nystartade företag som är 
på väg mot obestånd? Hur följer kreditgivaren upp varningssignaler och har 
de ett bra system för att upptäcka dem? Vilka faktorer ser kreditgivare till 
och vad har de för bedömningsgrunder om ett nystartat företag hamnar i 
ekonomisk kris? Hur sker samarbetet med andra aktörer, som exempelvis 
Ackordscentralen? 

1.3.1 Frågeställning 
Ovanstående bakgrundbeskrivning och problemdiskussion mynnar ut i 
följande frågeställningar: 

 
• Hur agerar kreditgivare vid kreditgivning till nystartade företag?  

 
• Hur kan kreditgivaren bli bättre på att identifiera och följa upp 

varningssignaler? 
 

• Hur hanterar kreditgivare en ekonomisk kris i ett företag som varit 
verksamt i mindre än fem år?  

 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera hur kreditgivare agerar när det gäller 
finansiering av nystartade företag samt föra en diskussion kring hur 
kreditgivaren kan förbättra sin identifiering och uppföljning av 
varningssignaler om att företaget är på väg mot obestånd. Syftet är även att 
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beskriva och analysera hur kreditgivare hanterar nya företag i ekonomisk 
kris. Därmed söker vi utveckla förståelsen och innebörden av kreditgivning 
och nystartade företag i ekonomisk kris. 
 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att endast beröra banken som kreditgivare. Vidare 
är den empiriska undersökningen avgränsad till de banker och den 
Ackordcentral som har kontor i Borås. Vi har valt att endast behandla 
kreditgivning till nystartade aktiebolag då den bolagsformen är vanligast i 
Sverige.  
 

1.6 Perspektiv 
Uppsatsen är skriven ur kreditgivarens perspektiv, då kreditgivaren spelar en 
avgörande roll för företagens tillkomst och utveckling.  
 

1.7 Fortsatt disposition 
I uppsatsens andra kapitel behandlas den teoretiska referensram som stödjer 
vår problemställning. Den lagtext som styr bankernas kreditgivning beskrivs 
och vi redogör för vad kreditgivning innebär. Vi tar även upp vad det 
innebär för ett företag att hamna i en ekonomisk kris och hur den kan 
förutses.  
 
Kapitel tre innehåller information rörande studiens genomförande och 
motiveringar till de tillvägagångssätt som valts vid insamlingsmetod, analys 
och utvärderingsmetod.  
 
Kapitel fyra innehåller den undersökning som har gjorts av verkligheten, det 
vill säga empirin. Här kommer vi att redogöra för de svar som vi har fått 
utifrån intervjuer med kreditgivare och Ackordscentralen. 
 
I kapitel fem tolkas och analyseras informationen från den empiriska 
undersökningen utifrån den teoretiska referensramen.  
 
I uppsatsens sista kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har dragit utifrån 
analysen i kapitel fem. Här kopplas analys och frågeställning samman och 
kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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2 Kreditgivning och ekonomisk kris 
I kapitlet redogör vi för den teori som står bakom vårt problem. Kapitlet 
inleds med en sammanfattning av vad som kommer att tas upp och därefter 
redogörs för bankernas kreditgivningsprocess. Begreppet ekonomisk kris 
definieras och en beskrivning av dess olika faser ges innan kapitlet avslutas 
med förslag på hur kriser kan förutses.  
 

2.1 Introduktion 
Figur 1 visar hur de olika delarna i vår teoretiska referensram hänger 
samman. En förklaring till den ges nedan, vilken även är en sammanfattning 
av kapitlet. Pilarna i figuren symboliserar företagets väg från att det är nytt 
och söker kredit hos en kreditgivare till att det hamnar i ekonomisk kris. Den 
streckade linjen representerar den tid som förflyter däremellan. 
 

Kris

KreditgivareKonkurs

Ackordscentralen

KreditgivningKreditbedömning

Kreditgivare

Nytt 
företag

 
Figur 1: Från nytt företag till krisföretag 
 
I samband med att en verksamhet ska startas vänder sig företagaren ofta till 
en bank eller en annan aktör på kreditmarknaden för att ansöka om ett lån 
(Lundén & Svensson, 2006). Banken styrs av lagen om bank och 
finansieringsrörelse och får inte låna ut kapital till riskfyllda projekt (Lagen 
om bank- och finansieringsrörelse (LBF) 8:1, SFS 2004:297). Banken gör 
därför en noggrann kreditriskbedömning av företagaren och den tilltänkta 
verksamheten innan den eventuellt beviljar ett lån (Broomé, Elmér & Nylén, 
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1998). Vid nystartade företag är det särskilt svårt för banken att göra en 
analys av företaget eftersom historisk information saknas (Green, 1998), och 
banken tvingas basera sin kreditbedömning och riskanalys på det företagaren 
säger och gör (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).     
 
Att en företagare beviljas kredit till att verkställa sin idé är inte att se som en 
garanti för att idén ska bli framgångsrik. Dessvärre är överlevnadsförmågan 
mindre för nystartade företag än för företag som är mer än fem år gamla 
(Ström & Zackrisson, 2006). Det är därför inte ovanligt att många nya 
företag snart hamnar i en ekonomisk kris. Ekonomisk kris kännetecknas av 
att företagaren har betalningssvårigheter och att rörelsen inte går med vinst 
(Sigbladh, Lundén & Stenberg 1999). Krisen är ofta en följd av en rad 
synliga symptom vilket innebär att om varningssignaler följs upp och 
tillfästs stor vikt är det troligt att företagets chans att överleva ökar. Ju 
tidigare krisen uppdagas desto bättre är det för samtliga berörda parter. Att 
bankerna följer upp lämnade krediter på ett bra och effektivt sätt är därmed 
av stor betydelse för att undvika konkurser (McRobert & Hoffman, 1997).  
 
Konkurs är annars den slutgiltiga lösningen för ett företag som har hamnat i 
ekonomisk kris och som inte kan ta sig ur den genom ytterligare 
finansiering, ackord eller företagsrekonstruktion (Oppenheimer et al, 2003). 
Aktörer som kan bistå ett företag i ekonomisk kris är framförallt 
kreditgivaren genom ytterligare tillskott av kapital, men även 
Ackordscentralen som specialiserat sig på att hjälpa företag med 
lönsamhetsproblem (Ackordscentralens årsredovisning 2005).  

2.1.1 Begreppsdefinitioner 
Följande begrepp är viktiga för uppsatsens fortsatta innehåll och därför 
definieras de här utifrån den betydelse som respektive begrepp har i 
uppsatsen. 
 
Checkkredit: en form av finansiering där företaget fritt kan disponera 
krediten till en viss gräns (limit) i avsikt att utjämna kapitalbehovet (Carlson, 
2002) 
 
Ekonomisk kris: ett företag som befinner sig i ekonomisk kris har 
betalningssvårigheter och rörelsen går inte med vinst (Sigbladh, Lundén & 
Stenberg, 1999). I uppsatsen innebär begreppet även att åtgärder måste 
vidtas för att ett sådant företag ska kunna överleva. 
 
Engagemang: så kallar kreditgivaren den kredit som företaget beviljas 
(Broomé, Elmér & Nylén, 1998) 
 

 7



Kredit: det lån som företaget beviljas (Broomé, Elmér & Nylén, 1998) 
 
Kreditbedömning: process hos kreditgivaren där låneansökan bereds och 
bedöms (Nationalencyklopedin, 20072)
 
Kreditinstitut: gemensam benämning på banker och kreditmarknadsföretag 
vilkas huvuduppgift är att låna ut kapital (Nationalencyklopedin, 20073)
 
Kreditrisk: den befintliga risken att kredittagaren inte kan betala tillbaka 
kapitalbelopp och ränta i samband med kreditgivning 
(Nationalencyklopedin, 20074)
 
Nytt företag: ett företag vars verksamhet är helt nystartad eller har 
återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år (Andersson, 2006) 
  
Obestånd: oförmåga att betala förfallna skulder och oförmågan är inte 
tillfällig. Även kallat insolvens (Lundén & Svensson, 1995) 
 
Säkerhet: real tillgång eller borgen som tryggar att kreditgivaren får sitt lån 
återbetalat (Nationalencyklopedin, 20075)

2.1.2 Litteraturöversikt  
Inom ämnesområdet kreditgivning och nystartade företag finns det en mängd 
tillgänglig litteratur och lagar. För uppsatsen är det relevant att beröra 
lämplig lagstiftning, kreditgivning och ekonomisk kris.   
 
Bankerna är först och främst bundna att arbeta efter de riktlinjer som lagen 
om bank- och finansieringsrörelse innehåller och denna lag utgör således en 
viktig källa i vår uppsats. Eftersom lagar och andra riktlinjer ständigt 
förändras och uppdateras har vi varit noga med att söka reda på senast 
uppdaterade versioner. Den empiriska undersökningen kommer därtill att 
bidra med kunskap om hur det ser ut idag. 
 
Annan teori behandlar som sagt kreditgivning till nystartade företag. 
Litteratur som vi har haft nytta av här är bland annat standardverk som 
Kredithandboken av Tegin (1997) och Kreditgivning till företag av Broomé, 
Elmér och Nylén (1998). Vi är medvetna om att mycket har förändrats sedan 
de båda verken författades och har därför sökt vägledning även i nyare 
litteratur. 
                                                 
2 Sökord: kreditbedömning 
3 Sökord: kreditinstitut 
4 Sökord: kreditrisk 
5 Sökord: säkerhet 
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När det gäller ekonomisk kris och obeståndsproblematiken har vi använt oss 
av böcker som Företag i kris av Oppenheimer et al (2003), Corporate 
collapse av McRobert och Hoffman (1997) samt Obestånd av Lundén och 
Svensson (1995). För att sätta oss in i vad det innebär att starta ett företag 
har vi bland annat studerat Starta och driva företag, som även den är skriven 
av Lundén och Svensson (2006).  
 
Slutligen har vi använt oss av artiklar ur Förenade Auktoriserade Revisorers 
(FAR) tidskrift Balans, där aktuella frågor inom företagsekonomi tas upp. 
Vetenskapliga artiklar ur Journal of Banking and Finance har också spelat 
en roll för uppsatsens teoretiska referensram. 
 

2.2 Kreditmarknaden och dess historia 
Kreditmarknaden är en del av den totala samhällsekonomin och spelar 
således en stor roll för vårt samhälle. Bland annat behöver företag krediter i 
olika former för investeringar och produktion (Bergström & Lennander, 
2001). Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) kännetecknas ett företags 
livscykel av fem olika faser; introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och 
nedgång. I de olika faserna har företaget olika behov av finansiering. Det är 
svårast för kredittagaren att få ett lån beviljat i introduktions- och 
nedgångsfaserna. Det beror helt enkelt på att utvecklingen är som osäkrast i 
de faserna.  
 
Kreditgivarna kan i stort sett delas in i banker, kapitalplacerande institut, 
kreditmarknadsföretag och statliga lånefonder (Bergström & Lennander, 
2001). Av grundläggande betydelse för kreditmarknadens sätt att fungera är 
den finansieringsverksamhet som drivs av bankerna, som verkar i samtliga 
av ett företags livscykelfaser samt i samband med ackord eller konkurs 
(Broomé, Elmér och Nylén, 1998). Under andra hälften av 1800-talet 
genomgick det svenska finansiella systemet en omvandling där moderna 
bank- och försäkringsbolag ersatte det tidigare systemet med affärsdrivande 
riksbank och små brandförsäkringsbolag. Utvecklingen innebar att 
näringslivets finansiella situation förändrades i grunden, då företagen 
tidigare endast hade kunnat vända sig till kassor, handelshus, mäklare och 
enskilda personer för att få tillgång till långfristiga lån (Andersson, 2006).  
 
Aktiebolagslagstiftningen som utkom år 1848 fick även den en stor 
betydelse för svensk näringslivsutveckling. Tillkomsten av aktiebolag som 
företagsform innebar att ägarna och företaget tydligare skildes åt, vilket 
underlättade bankernas bedömning av företagens kreditvärdighet. Bankerna 
fick med lagens hjälp en större benägenhet att bevilja krediter då de nu 
kunde ta företagets aktier som säkerhet. Utvecklingen av det finansiella 
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systemet utgjorde en viktig förutsättning för nyföretagandet och även för den 
industriella revolutionen i Sverige genom att reducera risker, skapa 
gynnsammare förutsättningar för finansiering och stimulera till investeringar 
(ibid.). 
 
På senare tid har den svenska kreditmarknaden omvandlats på flera sätt. En 
omfattande avreglering ägde rum på 1980-talet som möjliggjorde en snabb 
och omvälvande utveckling med kreditexpansion för banker och finansbolag 
(Bergström & Lennander, 2001). Genom avregleringen ökade konkurrensen 
på kreditmarknaden och en volymjakt som karaktäriserade bankerna under 
slutet av 1980-talet påbörjades. Bankernas lönsamhet är beroende av 
volymen på in- och utlåning och bankledningarna såg volymökningar som 
det enda medlet för ökad lönsamhet. Därmed var det plötsligt lätt att låna 
kapital på banken och den totala utlåningen fördubblades på bara några år 
(Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Avregleringen var en bidragande faktor till 
att det svenska banksystemet under början av 1990-talet genomgick en djup 
finansiell kris (Persson & Tuula, 2001). Krisen resulterade i ett stort antal 
konkurser och andra återverkningar för såväl kreditgivare som kredittagare 
(Bergström & Lennander, 2001).  
 
Idag domineras den svenska bankmarknaden av ett fåtal storbanker, vilka är 
en följd av åtskilliga sammanslagningar av mindre och större banker. Till 
exempel är Nordeas historia kantad av många bankfusioner där små, 
självständiga banker stärkt sin konkurrenskraft genom att gå samman 
(Nordea, 2007). Craig och Hardee (2007) har i en amerikansk studie kommit 
fram till att konsolidering av banker sannolikt bidrar till att tillgången på 
kapital minskar för små och nya företag. Det beror på att små banker 
historiskt sett har varit mer benägna än stora banker att finansiera sådana 
företag. 
 

2.3 Kreditbedömning 
Som åskådliggörs i figur 1 (avsnitt 2.1) föregås bankernas kreditgivning av 
en kreditbedömning av det nystartade företaget. Kreditbedömningen görs i 
enlighet med Lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) 
(LBF) och en uppskattning görs avseende kreditrisken med en beviljad 
kredit (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  

2.3.1 Lagen om bank- och finansieringsrörelse 
Bankerna i Sverige styrs av en gemensam huvudlag, LBF, och av ett antal 
speciallagar (Nationalencyklopedin, 20076). I LBF regleras hur 

                                                 
6 Sökord: bank 

 10



kreditbedömning och beslutsunderlag på det stora hela ska gå till. Enligt 
LBF 6:1 ska ett kreditinstituts rörelse drivas på ett sådant sätt att inte dess 
förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla 
ovanstående krav ska det finnas metoder för att fortlöpande värdera och 
upprätthålla ett kapital som är tillräckligt för att täcka de risker som kan 
finnas för rörelsen. Ett kreditinstitut ska även identifiera, mäta, styra, internt 
rapportera samt ha kontroll över de risker som rörelsen förknippas med (LBF 
6:2).  
 
Enligt LBF 6:4 ska rörelsen även i andra avseenden drivas på ett sunt sätt. 
Ackordscentralen poängterar i sin årsredovisning (2005) att det inte är 
meningen att bankerna ska stå för riskkapitalet i företagen, utan att de istället 
står för sund rörelsefinansiering. Innan banken beviljar en kredit ska den 
enligt LBF 8:1 pröva risken för att förpliktelserna i kreditavtalet inte kan 
fullgöras av motparten. Dras slutsatsen att förpliktelserna på goda grunder 
kan förväntas fullgöras får banken bevilja krediten. I paragrafen därefter 
(LBF 8:2) står att läsa att en kreditbedömning ska utföras på ett sådant sätt 
att den som fattar beslutet i ett ärende har ett tillräckligt gott beslutsunderlag 
för att bedöma risken med att bevilja krediten.  

2.3.2 Kreditrisk 
I samband med att en företagare söker finansiering görs som sagt en 
bedömning av kreditrisken (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Kreditrisk 
definieras av Finansinspektionen som risken att en kredittagare inte kommer 
att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot kreditgivare och som risken att 
säkerheten, vid bristande betalningsförmåga, inte kommer att kunna täcka 
kreditgivarens fordran (Tegin, 1997). Den riskbedömning som föregår 
bankernas kreditgivning är en bedömning av två riskfaktorer, nämligen 
återbetalningsförmåga och värdet av de erbjudna säkerheterna. Det rör sig 
helt enkelt om att bedöma risken för en betalningsinställelse samt risken vid 
en betalningsinställelse (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).   
 
Enligt Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) är kreditupplysning ett av de 
viktigaste instrumenten vid kreditgivning och bevakning av utestående 
fordringar. En kreditupplysning har i huvudsak tre syften. Först ska den 
kontrollera identitet och faktauppgifter, sedan ska den ta fram information 
om företagarens betalningsförmåga samt vilja att göra rätt för sig. Slutligen 
ska den ge signaler om huruvida mer information behöver införskaffas om 
det aktuella företaget eller den aktuella personen.  
 
Att företagaren har betalningsanmärkningar är exempelvis ett tecken på 
betalningsovilja eller betalningsoförmåga. Utifrån en kreditupplysning går 
det att få en bra bild av företagaren och det går att få en god uppfattning om 
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kreditvärdigheten. Det är viktigt att inte bara ta en upplysning när krediten 
ges, utan uppföljningar bör göras löpande för att bevaka fordran eftersom 
kreditvärdigheten snabbt kan förändras. De dominerande 
kreditupplysningsföretagen i Sverige är Upplysningscentralen UC AB (UC) 
och Dun och Bradstreet (D & B). En upplysning från UC innefattar 
exempelvis allmän fakta om företaget, företagets senast registrerade 
händelser, ett kreditomdöme, betalningsanmärkningar samt förfrågningar 
(ibid.).    
 
Enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998) är företagsledningen en av de 
viktigaste faktorerna för ett företags överlevnad och framgång. McRobert 
och Hoffman (1997) anser att företagsledningen nästan alltid är den 
bakomliggande orsaken till att företaget går i konkurs. Broomé, Elmér och 
Nylén (1998) menar att en bra ledare måste besitta funktionell och teknisk 
kunskap för att åstadkomma maximala resultat. Han måste dessutom kunna 
planera, samordna, kontrollera och styra arbetet. I en föränderlig miljö måste 
ledaren även kunna tänka nyskapande och på egen hand ändra målsättningar 
och system. Det innebär att ledaren måste kunna agera på eget initiativ, vara 
kreativ och villig att ta risker. Det är dock svårt för kreditgivaren att värdera 
och beskriva företagsledningens agerande, främst på grund av att det är svårt 
att finna enhetliga värderingsgrunder för vad god företagsledning är. 
Avgörande för värderingen är därför ofta kreditgivarens kunskaper om 
företagsledningen samt dennes erfarenheter av kreditbedömning.   
 

2.4 Kreditgivning och säkerhet 
Svensson och Ulvenblad (1995) menar att kreditgivning sker med ett statiskt 
eller ett dynamiskt synsätt. Det statiska sättet innebär att kreditgivaren utgår 
från att omgivningen, företaget och företagsledningen är relativt stabila 
fenomen. Resonemanget kretsar kring att de framgångsfaktorer som banken 
ser idag också kommer att finnas i framtiden. Således kan kreditgivaren 
förutse vilka företag som kommer att överleva respektive gå i konkurs. 
Motsatsen är ett dynamiskt synsätt, vilket innebär att kreditgivaren utgår från 
att alla faktorer varierar över tid. Ett statiskt synsätt riskerar att medföra att 
kreditgivaren missar att upptäcka varningssignaler, eftersom han tror att allt 
kommer att fortsätta som det var från första början. En kreditgivare med ett 
dynamiskt synsätt beviljar däremot kredit på ett preventivt sätt, istället för att 
reagera när krisen redan är ett faktum.  
 
Bergström och Lennander (2001) anser att ju fler konkurser och finansiella 
kriser som inträffar på kreditmarknaden, desto viktigare blir det för banker 
och andra kreditgivare att ha ordentliga säkerheter för sina fordringar. 
Broomé, Elmér & Nylén (1998) menar att lån mot säkerhet ökar chansen för 
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kreditgivaren att hållas skadelös om kredittagaren skulle hamna på obestånd. 
Som säkerhet kan företaget exempelvis ställa företagsinteckning eller 
borgen.  
 
En företagsinteckning innebär att företagets egendom ställs som säkerhet i 
samband med ett lån. Om fordringsägaren inte får betalt för sina fordringar 
ger inteckningen honom rätt i företagets egendom. Efter en lagändring i 
Förmånsrättslagen (SFS 1970:979) ger företagsinteckning numera allmän 
förmånsrätt i 55 procent av företagets totala egendom sedan fordringar med 
bättre rätt har fått betalat. Inteckningen innefattar numera såväl företagets 
inventarier, lösören och kundfordringar som dess kassa- och 
banktillgodohavanden. Då ägaren av ett aktiebolag normalt sett inte är 
personligt betalningsansvarig för bolagets skulder, kräver kreditgivaren ofta 
att företagaren går i personlig borgen för den lämnade krediten. Det innebär 
att om inte tillräckliga tillgångar finns i bolaget kan gäldenären vända sig 
direkt till företagaren för att få betalt för sin fordran (Lundén & Svensson, 
2006).     
 
Det formella säkerhetskravet infördes i LBF (6:7) år 1933 som en följd av 
Kreugerkraschens stora förluster för bankerna. Sedan dess har 
förutsättningarna att bedöma ett företags kreditvärdighet förbättrats och det 
har blivit enklare att skapa sig en bild av ett företags lönsamhet, likviditet, 
soliditet och allmänna utveckling. Näringslivet präglas allt mer av snabba 
förändringar vad gäller efterfrågan på produkter/tjänster och konkurrens från 
andra företag. En följd av det är att bedömningen av ett företags 
överlevnadsmöjligheter och förtroendet för företagsledningen numera utgör 
ett mycket viktigare inslag i kreditbedömningen än de säkerheter som kan 
ställas (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Tegin (1997) menar att en kredit 
aldrig bör beviljas trots erbjudanden om en fullgod säkerhet om det bedöms 
som sannolikt att företaget kommer att hamna på obestånd. Dels gör 
kreditgivaren i så fall kredittagaren en otjänst och dels tenderar dåliga affärer 
ofta att bli kostsamma. 
 
Huvudfrågan vid all kreditgivning är som sagt huruvida kredittagaren 
kommer att kunna återbetala krediten till det fulla beloppet och i rätt tid. 
Därför är det viktigt att kreditgivaren redan vid kreditens beviljande noga 
bedömer kredittagarens återbetalningsförmåga. Återbetalas inte krediten 
måste banken efter en viss tid överväga åtgärder. Det är här säkerheten 
kommer väl till pass, beroende på hur väl dess värde täcker bankens kredit 
(ibid.). 
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2.5 Ekonomisk kris 
Enligt Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) kännetecknas ett företag i 
ekonomisk kris av betalningssvårigheter och att rörelsen inte går med vinst. 
McRobert och Hoffman (1997) definierar ett företag i kris som ett företag 
som misslyckas med att tillföra en fungerande verksamhet och en oavbruten 
avkastning, vilken åtminstone täcker det som krävs utan att behöva ta hjälp 
av ytterligare finansiering. Vidare är krisen inte en isolerad händelse utan en 
följd av något:  
 

Fel  Misstag  Symptom  Kris 
  
Även Folkesson (2006) påpekar att många företag som går i konkurs har haft 
ekonomiska svårigheter en längre tid. Många gånger är företagsledarna 
orsaken till att åtgärder inte vidtas i god tid, då de är allt för optimistiska och 
tror att problemen kommer att lösa sig själva med tiden. McRobert och 
Hoffman (1997) menar att det är av avgörande betydelse att varningssignaler 
uppmärksammas på ett tidigt stadium, eftersom krisen ofta är resultatet av en 
lång och synlig process som kan undvikas.  
 
Ackordscentralen (2007d) menar att om hjälp sätts in innan företagets 
lönsamhetskurva börjar luta alltför brant nedåt ökar möjligheterna att vända 
kurvan genom att vidta diverse åtgärder. I ett tidigt skede kan problemen 
exempelvis lösas genom att delar av verksamheten och dess tillgångar säljs 
eller i form av ett tillskott av rekonstruktionskapital. Även om en 
rekonstruktion av företaget är nödvändig har den störst chanser att lyckas ju 
tidigare åtgärderna sätts in.   

2.5.1 Vägar mot ekonomisk kris  
Flera företag som går i konkurs är relativt nystartade och en orsak till det är 
att många entreprenörer som startar företag är överdrivet optimistiska. 
Många tror att som egen företagare är det möjligt att redan från början tjäna 
stora pengar. Dessutom är många nyföretagare ofta inte insatta i den 
ekonomiska biten och startar företag utan att göra någon som helst budget, 
alternativt en icke verklighetstrogen sådan. Många av de företag som gör en 
budget utformar den genom att först beräkna rimliga kostnader för att 
därefter räkna ut hur stor försäljningen behöver vara. Det kan te sig som fel 
ordning då företaget räknar med en viss försäljning utan att beakta huruvida 
den är rimlig eller inte (Folkesson, 2006). 
 
Nyföretagare räknar dessutom ofta med en jämn utveckling under den 
budgeterade perioden, medan verkligheten ofta innebär ett annat förhållande 
där utgifterna kommer först och inkomsterna senare. Ett företag måste i ett 
sådant läge fokusera på att överleva fram till dess att inkomsterna börjar 
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inflyta. En annan faktor som många företag inte beaktar är att lönsamheten 
inte alltid följer företagets försäljning, vilket är en följd av att ett företag 
både har fasta och rörliga kostnader (ibid.). De rörliga kostnaderna 
uppkommer beroende av försäljningens volym, medan de fasta kostnaderna 
är oberoende av försäljningsvolymen (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
 
I likhet med Broomé, Elmér och Nylén (1998) anser Folkesson (2006) att det 
är i två faser som ett företags utveckling är som mest osäker (se avsnitt 2.2). 
Han håller med Broomé, Elmér och Nylén (1998) om att det sista stadiet, 
nedgångsfasen, är en av de faser som präglas av störst osäkerhet. Dock anser 
Folkesson (2006) att den andra fasen med störst risk för ekonomisk kris är 
när företaget expanderar under tillväxtstadiet. Efter att ett företag slagit sig 
in väl på marknaden med en idé står det ofta inför en expansion. En snabb 
expansion kräver starka finanser, vilket kan vara ett problem för ett nytt 
företag utan tillgång till stort kapital.  
 
Vidare lever företag som är beroende av en enda produkt eller kund farligt, 
då det innebär svårigheter om produkten eller kunden försvinner. Företag 
som saluför en enda produkt försöker ibland gå in i nya branscher eller på 
nya marknader för att säkra sin fortlevnad. Det är vanligt att sådana försök 
misslyckas eftersom företagen kan den bransch de är vana vid, men inte den 
de ger sig in i. De strategier som de är vana vid att använda lämpar sig inte 
alltid i den nya branschen (ibid.).   

2.5.2 Tre former av ekonomisk kris  
Enligt Folkesson (2006) kan ekonomiska kriser vara av olika karaktär 
beroende på vad det är för typ av problem. De tre huvudgrupperna är: 

• illikviditet 
• insolvens/obestånd 
• insufficiens (ibid.)  

Med illikviditet menas att ett företag saknar likvida medel för att betala en 
skuld som förfaller till betalning och att den betalningsoförmågan är tillfällig 
(Gotthard et al, 1992). Insolvens/obestånd innebär å sin sida att ett företags 
illikvida situation inte är tillfällig utan bestående och beräknas fortgå en 
längre tid. Slutligen innebär insufficiens att ett företag är i obalans och att 
dess skulder överstiger tillgångarna (Lundén & Svensson, 1995). 
Konkursmässiga företag befinner sig många gånger i alla tre ovanstående 
lägen samtidigt. Dessutom inträder de ofta i den följd som beskrivs ovan, det 
vill säga först får företaget tillfälliga betalningssvårigheter, vilka sedan blir 
bestående och slutligen är företagets skulder större än dess tillgångar 
(Folkesson, 2006). 
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Folkesson (2006) menar vidare att illikviditet för det mesta inte innebär 
något större problem för företaget. Att ett företag inte betalar en faktura i tid 
innebär ofta bara en skyldighet att erlägga dröjsmålsränta och i värsta fall 
kan det bli tal om inkassoåtgärder och utmätning. Nämnda åtgärder är dock 
inget som bör medföra någon som helst fara för företagets existens. 
Illikviditet innebär inte att företaget ska kunna begäras i konkurs eller 
behöva likvideras, men ett företag i den här fasen har möjlighet att inleda ett 
rekonstruktionsförfarande.  
 
Insolvens/obestånd innebär enligt Folkesson (2006) att en prognos över 
framtiden måste göras. Orsaken till det är att en bedömning måste göras 
huruvida oförmågan att betala endast är tillfällig eller bestående. Vid en 
sådan bedömning ska det enligt förarbetena till Konkurslagen (SFS 
1987:672) tas hänsyn till säsongsvariationer, vilket ofta gör bedömningen 
svårhanterlig. Folkesson (2006) menar dock att borgenärerna inte ska behöva 
vänta hur länge som helst på att få sina fordringar betalda. Ett företag som 
har betalningssvårigheter idag, men som förväntas ha bra inkomster om två 
år, anses till exempel ha bestående likviditetsproblem och således vara 
insolvent. Ett företag som är på obestånd har ingen skyldighet att begära sig i 
konkurs, men om företaget fortsätter att bedriva sin verksamhet kan det få 
andra rättsföljder. Om det leder till skada för borgenärerna kan det bli fråga 
om vårdslöshet mot borgenär eller annat borgenärsbrott, och det kan även bli 
fråga om skadestånd om fordringsägarna på något vis har skadats. 
 
När det slutligen gäller insufficiens spelar balansräkningen en avgörande roll 
då det undersöks om skulderna är större än tillgångarna. Ett företag som är 
insufficient behöver inte vara i vare sig en illikvid eller insolvent situation 
eftersom ingen hänsyn tas till huruvida företagets skulder har förfallit till 
betalning eller inte. Genom att beviljas ny kredit kan företaget förhindra att 
insufficiensen övergår till insolvens (ibid.). 

2.5.3 Betalningsinställelse 
Enligt Folkesson (2006) är ett av de första offentliga tecknen på att ett 
företag har ekonomiska svårigheter att det ställer in sina betalningar. Att ett 
företag ställer in sina betalningar beror ofta på att de vill försöka få till stånd 
en ackordsuppgörelse med sina fordringsägare. Skulle försöken till 
uppgörelser misslyckas leder det ofta till att företaget står inför en konkurs. 
Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) och Gotthard et al (1992) menar att 
då ett företag ställer in sina betalningar ger det företaget ett avbrott och 
andrum, där möjlighet ges till att gå igenom den uppkomna situationen 
noggrant. Enligt Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) kan en 
betalningsinställelse vara officiell eller tyst. En officiell betalningsinställelse 
innebär att företaget meddelar sina fordringsägare och berörda myndigheter 
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att det ställer in sina betalningar, medan en tyst betalningsinställelse innebär 
att det helt enkelt slutar betala. 
 
En betalningsinställelse syftar till att frysa företagets skulder, vilket innebär 
att inga skulder betalas innan företaget har ekonomisk möjlighet att betala 
igen. Orsaken till det är att ingen borgenär ska gynnas på bekostnad av andra 
borgenärer (Gotthard et al, 1992). Enligt Ackordscentralen (2007a) får ett 
företag som fryst sina gamla skulder inte heller ta på sig några nya 
förpliktelser, och således får den fortlöpande verksamheten endast ske på 
kontantbasis. En betalningsinställelse kan avslutas på ett flertal sätt, dels 
genom att företaget kommer på fötter och har möjlighet att betala igen, dels 
genom att företaget får till stånd en ackordsuppgörelse. Inställelsen kan även 
avslutas genom ett rekonstruktionsförfarande enligt Lagen om 
företagsrekonstruktion (SFS 1996:764) (Ackordscentralen, 2007a), eller med 
en ansökan om konkurs (Sigbladh, Lundén & Stenberg, 1999).  

2.5.4 Ackord 
Ett ackord är en överenskommelse mellan ett företag och dess fordringsägare 
om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten. Syftet med 
ackord är att förmå det skuldsatta företaget att betala åtminstone en del av 
sina skulder eller att ge det en möjlighet att undvika konkurs 
(Nationalencyklopedin, 20077). Ett ackord inleds ofta med en 
betalningsinställelse eller en företagsrekonstruktion för att ge företaget den 
tid som behövs för att genomföra ackordet. Det finns två typer av ackord; 
underhandsackord och offentligt ackord (Lundén & Svensson, 2006).  
 
Den förra, som också är den vanligaste formen, är en frivillig 
ackordsuppgörelse med en eller flera borgenärer. Det finns ingen 
lagreglering för hur ett sådant ackord ska se ut utan tanken är att de 
inblandade själva ska komma överens (Lundén & Svensson, 2006). För att 
ackordet ska kunna göras gällande krävs det att samtliga borgenärer 
accepterar det (Oppenheimer et al, 2003).  
 
Ett offentligt ackord är å andra sidan ett tvångsackord där en majoritet av 
borgenärerna kan besluta om ett ackord och därigenom binda alla andra till 
det. Förhandling om offentligt ackord inleds genom ansökan till domstol av 
det skuldsatta företaget (Nationalencyklopedin, 20078). Företaget ska kunna 
visa på ett ackordsförslag som ger borgenärerna rätt till minst 25 procent av 
fordringarnas belopp såvida inte en lägre procentsats godkänns av samtliga 
borgenärer. Vidare är det ett krav att betalning ska ske inom ett år efter det 
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att ackordet har fastställts, om inte samtliga nämnda borgenärer godkänner 
en längre betalningstid (Konkurslagen, SFS 1987:672, §§ 4-5).  

2.5.5 Företagsrekonstruktion 
En företagsrekonstruktion innebär att ett företag tvingas vidta vissa 
förändringar för att lösa en ekonomisk kris (Nationalencyklopedin, 20079). 
För att en företagsrekonstruktion ska kunna inledas är det en förutsättning att 
företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan 
betalningsoförmåga snart inträder (Ström & Zackrisson, 2006). Tingsrätten 
beslutar om företagsrekonstruktion och utser rekonstruktör. Rekonstruktören 
är ofta en tjänsteman vid Ackordscentralen (Oppenheimer et al, 2003). 
Denne upprättar en rekonstruktionsplan efter att ha fört diskussioner med 
ägare, kreditgivare och leverantörer. Planen visar hur det är tänkt att 
företagets ekonomiska kris ska lösas (Ackordscentralen, 2007e). 
Rekonstruktören upprättar en förteckning över företagets tillgångar och 
skulder samt kallar borgenärerna till ett sammanträde. Sedan fattar 
tingsrätten beslut om huruvida rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Om 
rekonstruktionen får fortsätta har bolaget tre månader på sig att komma på 
fötter igen (Oppenheimer et al, 2003).  
 
Samtidigt som rekonstruktören håller ett vakande öga över företagets 
verksamhet ska han tillsammans med företagsledningen hitta en väg ut ur 
krisen. Det kan innebära en ackorduppgörelse eller andra 
kostnadsreducerande åtgärder beroende på vad som är problemet i det 
aktuella företaget (ibid.). Under tiden för företagsrekonstruktionen kan inte 
fordringsägarna ansöka om utmätning eller om konkurs, utan avsikten med 
förfarandet är att företaget ska få lite andrum och möjlighet att förändra 
verksamheten så att det kan överleva (Ström & Zackrisson, 2006). 
Rekonstruktionsförfarandet är kostsamt och lämpar sig därför inte väl för 
små och nya företag (Oppenheimer et al, 2003).  

2.5.6 Konkurs 
Konkurs är ett rättsligt förfarande som används för att fördela ett företags 
samtliga tillgångar mellan dess fordringsägare enligt en lagreglerad ordning 
(Nationalencyklopedin, 200710). Konkurs är den sista utvägen när alla 
möjligheter till överlevnad har prövats samt misslyckats. I en konkurs fråntas 
företagsledningen all makt, vilken istället övergår till en konkursförvaltare 
(Oppenheimer et al, 2003). Konkursförvaltaren utreder vilka tillgångar som 
finns i bolaget och ser därefter till att på bästa sätt omvandla de tillgångar 
som finns i bolaget till kapital för utdelning till fordringsägarna. Om det är 
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till fördel för fordringsägarna kan förvaltaren under en period driva 
verksamheten vidare (Nationalencyklopedin, 200711).  
 
Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs efter en ansökan från 
företaget självt eller en eller flera borgenärer. En förutsättning är att 
företaget befinner sig på obestånd, men om det är företagaren själv som 
ansöker om att bli försatt i konkurs godtar rätten i regel hans påstående om 
obestånd (ibid.). Konkursen anses normalt vara avslutad när tingsrätten har 
fastställt utdelningen (Oppenheimer et al, 2003). 
 

2.6 Hur kan en ekonomisk kris förutses? 
McRobert och Hoffman (1997) anser att det är svårt att rädda ett nystartat 
företag som redan har försatts i ekonomisk kris. Det är bättre att förhindra att 
krisen inträffar, vilket kräver att varningssignaler snabbt uppmärksammas 
och att erforderliga åtgärder vidtas. Kreditgivaren har ett särskilt intresse av 
att tidigt identifiera kriser, eftersom de vid en konkurs riskerar att inte få 
tillbaka det kapital som de har lånat ut. Kreditgivaren har även en skyldighet 
att agera tidigt då de har tillgång till kunniga analytiker och information om 
företaget som kan användas till uppföljning.  
 
Vidare menar McRobert och Hoffman (1997) att kreditgivaren är kapabel att 
genomföra de förändringar som behövs för att rätta till situationen. För att 
det ska vara möjligt måste kreditgivaren göras medveten om att problemet 
existerar och inte ignorera de signaler som ges. McRobert och Hoffman 
(1997) påpekar att kreditgivarens motprestation när denne upptäckt att ett 
företag är på väg utför ofta är att dra tillbaka lånen och sedan sälja 
säkerheten. Sådana åtgärder är dock inte preventiva och hjälper inte företaget 
att ta sig ur krisen. Snarare ser de till att företaget försätts i konkurs utan att 
möjliga räddningsåtgärder vidtagits.    
 
McRobert och Hoffman (1997) menar att även företag som följs upp väl 
hamnar i kris, vilket antingen tyder på att uppföljningssystemet är 
otillräckligt eller på att informationen som följs upp inte tolkas på rätt sätt. 
Informationen ska följas upp regelbundet, oro och betänkligheter ska lyssnas 
på samt undersökas närmare, sunt förnuft ska användas tillsammans med 
numeriska analyser, ny information ska väga lika tungt som gammal. Genom 
att följa nämnda riktlinjer skapar kreditgivaren omständigheter som försätter 
denne i en fördelaktig position, och blir på så sätt bland de första med att 
upptäcka potentiella kriser. Tillvägagångssättet sänder även signaler till 
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företaget att kreditgivaren håller koll på företagets välmående, vilket kan 
utgöra en trygghet för såväl företaget som kreditgivaren.  
 
En god uppföljning kräver att kreditgivaren använder sig av etablerade 
övervakningssystem samt att de är tränade på att vara vaksamma och 
påpassliga. Kreditgivaren måste försäkra sig om att företaget i fråga 
tillhandahåller uppdaterad och regelbunden information. Kreditgivarna 
måste även vara övertygade om att det inte är nödvändigt att vänta med att 
identifiera potentiella problem till dess de är fullt synliga (ibid.). 
Oppenheimer et al (2003) menar att det kan finnas en mängd signaler som 
tyder på att något inte står rätt till i företaget. I huvudsak avser sådana 
signaler att företaget inte längre kan betala sina skulder i rätt tid. Det finns 
ett antal områden att studera närmare när det gäller att hitta indikationer som 
visar vart företaget är på väg. Ett sätt att få en indikation om vart företaget är 
på väg är att följa dess nyckeltal.  
 
Jonsson och Åvall (1986) menar att nyckeltal kan förutsäga kriser genom 
jämförelser med andra företag och över tid. Nyckeltalen kan indikera på en 
försämring som sedan kan studeras mer ingående. McRobert och Hoffman 
(1997) håller med om att nyckeltalen är viktiga och menar att de är det första 
stället att titta på efter varningssignaler. Signalerna kan utgöras av ett lägre 
rörelsekapital än konkurrenterna, en hög skuldsättningsgrad, alltför låga 
marginaler och höga fasta kostnader (Jonsson & Åvall, 1986). McRobert och 
Hoffman (1997) menar att ett annat undersökningsområde är ledningen. När 
företaget inte går som det ska har ledningen en tendens till att förändra sitt 
beteende. Till exempel är det vanligt att personer i ledningen avbokar 
planerade möten med kreditgivaren eller att de helt enkelt gör sig onåbara.  
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3 Metod 
I kapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och de 
metoder som har använts vid datainsamling och analys. Kapitlet inkluderar 
även kriterier för hur uppsatsens giltighet kan bedömas. 
 

3.1 Vetenskaplig grundsyn 
Enligt Patel och Davidsson (1994) betyder hermeneutik ungefär 
tolkningslära och som hermeneutiker kommer vi i författandet av uppsatsen 
således att utgå från vår förförståelse och använda den till att tolka och 
förstå. Genom att studera befintlig teori inom ämnesområdet har vår 
förförståelse ökat och därmed påverkat vår tolkning av det insamlade 
materialet. Uppsatsen är därför i mångt och mycket en subjektiv redogörelse. 
Ytterligare något som kännetecknar oss hermeneutiker är att vi studerar vårt 
forskningsobjekt på nära håll för att på så sätt skapa en så djup förståelse 
som möjligt (Patel & Davidsson, 1994). Vi har genomfört personliga 
intervjuer med kreditgivare och medarbetare på Ackordscentralen, vilket 
innebär att vi har skapat oss en förståelse för deras tankesätt och värderingar. 
Uppsatsen är skriven ur kreditgivarens perspektiv och intervjun med 
Ackordscentralen är tänkt att bidra med ytterligare kunskap om hur företag i 
ekonomisk kris hanteras.  
  
I och med vår grundsyn har det varit viktigt för oss att ställa helheten i 
relation till delarna och pendla mellan del och helhet för att nå fram till en så 
fullständig förklaring som möjligt (Patel & Davidsson, 1994). Processen 
kallas den hermeneutiska cirkeln och är enligt Gilje och Grimen (2006) ett 
av de viktigaste begreppen inom hermeneutiken. I uppsatsen har vi uppnått 
ett sådant förfarande genom att vi har sett både till helheten och detaljerna 
vad gäller kreditgivning och företag i ekonomisk kris.   

3.2 Forskningsansats 
Vår grundsyn medför att forskningen har byggts utifrån en induktiv ansats. 
Enligt Bryman (2006) innebär en sådan ansats att försöka bygga en teori 
utifrån observationer (data) som har gjorts av verkligheten. May (2001) 
beskriver det som att undersöka något specifikt och sedan dra generella 
slutsatser om det. Vi har inte formulerat några hypoteser i förväg och försökt 
få dem verifierade i empirin, utan empirin har istället använts till att skapa 
något nytt. Vi har använt teorin som stöd när vi undersökte empirin, vilket 
innebär att vi har utgått från teorin. Bryman (2006) menar att ett sådant 
tillvägagångssätt normalt medför en deduktiv ansats. Dock har inte vår 
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avsikt varit att teorin ska verifieras utan istället att uppsatsen ska utmynna i 
nya teoretiska inslag, vilket i sin tur innebär en induktiv ansats.       
 
Åsberg (2000) pekar på en svaghet med den induktiva ansatsen, nämligen att 
den lätt medför att förhastade slutsatser dras. Problemet är att hur stor 
undersökningen än är så kommer den inte att kunna täcka in allt för all 
framtid. Därmed blir inte heller resultatet användbart i en obegränsad 
tidsperiod. Johansson Lindfors (1993) menar dock att bristen av 
generalisering inte behöver vara något negativt inom samhällsvetenskapen. 
De teorier som byggs upp kan nämligen spela en viktig roll som lokala 
teorier, det vill säga teorier som beskriver ett unikt avgränsat område.  

3.3 Forskningsstrategi 
Som en naturlig följd av vår grundsyn och forskningsansats är vår 
forskningsmetod kvalitativ (Holme & Solvang, 1997). Företrädarna för 
kvalitativa metoder menar att det inte går att göra allting mätbart och att 
andra metoder än de som förespråkas av positivister därför bör användas i 
vissa undersökningar. Utgångspunkten för en kvalitativ metod är att varje 
fenomen består av en unik kombination av egenskaper som inte går att vare 
sig mäta eller att väga (Andersen, 1994).  
 
Syftet med uppsatsen är att utveckla en förståelse för kreditgivning och 
nystartade företag i ekonomisk kris, och enligt såväl Denscombe (2000) som 
Backman (1998) är det i sådana fall lämpligast att använda en kvalitativ 
metod. Som nämndes i avsnitt 3.1.1 kan forskaren uppnå en djupare 
förståelse om han kommer nära inpå studieobjektet och vi har därför valt att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Frågeställningens formulering innebär även 
att vi inte intresserar oss för data som är mätbar utan för data i form av ord.  

3.4 Insamlingsmetod      
Insamlandet av data har skett genom såväl intervjuer med kreditgivare och 
en ackordcentral som genom litteraturstudier. Vi har även studerat 
respondenternas årsredovisningar för 2005 eller 2006 (beroende på 
tillgängligt material). Valen har gjorts utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av information 
rörande kreditgivning till nystartade företag samt ekonomisk kris och 
obestånd. Litteraturen har insamlats genom böcker, vetenskapliga artiklar, 
artiklar i Balans samt lagtext.  
 
Urval av respondenter 
När det gäller den empiriska undersökningen har vi valt att fokusera på 
banken som kreditgivare, vilket är intressant då banken är hårt styrd av lagen 
när det gäller risktagande. Valet gjordes mot bakgrund av att banken är en 
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stark aktör på kreditmarknaden och har en betydande inverkan på om ett 
företag ska få finansiering eller inte. Vi har intervjuat anställda vid fem av 
landets största banker då vi anser att personalen besitter stor kunskap inom 
området. För att få ytterligare en infallsvinkel på företag i ekonomisk kris 
har vi valt att intervjua två representanter för Ackordscentralen. 
Infallsvinkeln är intressant eftersom det är en organisation som ständigt 
omges av företag i kris och vars medarbetare är specialister inom området.     
 
Intervjuform 
Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär en blandning av ett 
strukturerat och ett ostrukturerat tillvägagångssätt. Ofta innebär ett sådant 
tillvägagångssätt att frågorna är specificerade samtidigt som respondenten 
har stor frihet att fördjupa och utveckla svaren. Genom att inte använda 
formulerade svarsalternativ har den som tillfrågas möjlighet att svara i egna 
termer samtidigt som frågestrukturen gör att intervjuerna utförs på samma 
sätt (May, 2001). Vårt val av semistrukturerade intervjuer framför 
strukturerade motiveras av att det inte är en kvantitativ studie som vi har 
genomfört. Därmed har vi inte behövt vara helt styrda av de frågor som har 
ställts och ordningen som de kommit i, för att studien ska anses vara 
tillförlitlig. Vi har inte velat vara helt ostyrda, som i en ostrukturerad 
intervju, på grund av vår brist på erfarenhet vad gäller att genomföra 
intervjuer och av uppsatsens snäva tidsram.  
 
I intervjuerna med kreditgivarna har vi utgått ifrån en och samma frågemall, 
men till intervjun med Ackordscentralen har en separat mall använts, då 
verksamheten här skiljer sig från bankernas. Båda mallarna återfinnes i slutet 
av uppsatsen som bilaga 1 respektive bilaga 2. För att kunna besvara 
frågeställningen har det krävts att vi har ställt frågor vars svar får vara 
uttömmande och formulerade med studieobjektets egna ord, för att vi på så 
sätt ska kunna skapa en större förståelse för vårt problem. Det motiverar att 
vi har ställt frågor med öppna svar istället för frågor med i förväg 
formulerade svarsalternativ. De frågor som har ställts under intervjuerna har 
formulerats utifrån uppsatsens frågeställning. Frågorna har vuxit fram genom 
de litteraturstudier som har genomförts. Alla frågor har inte behövt 
fastställas i förväg eftersom användandet av semistrukturerade intervjuer 
innebär att frågorna även kan formuleras under intervjun. Respondenterna 
har inte fått tillgång till intervjufrågorna i förväg på grund av att de ställda 
frågorna handlar om bankernas dagliga processer. Dock kan det i och med 
detta finnas en risk för att information uteblir på grund av glömska.   
 
Bearbetning av material 
För att vi skulle kunna koncentrera oss på att lyssna på respondenterna under 
intervjuerna har vi valt att använda oss av bandspelare. På så sätt har det 
medgivits tid till att under samtalet notera tankar som dykt upp utan att 
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riskera att missa någon del av samtalet. Genom att spela in intervjun kan vi 
vara säkra på att vi har fått med allt som sägs, men samtidigt är det viktigt att 
vara medveten om att bandspelaren kan ha hämmat den som intervjuats. 
Dessutom tar det tid att transkribera inspelade intervjuer. Enligt Bryman 
(2006) bör man räkna med att en inspelad timme tar fem till sex timmar att 
skriva ut. Vi anser ändå att fördelarna med att spela in intervjuerna på band 
överväger nackdelarna och därav följer valet. Transkriberingen har utförts 
med oss båda närvarande för att så långt som möjligt undvika missförstånd i 
samband med tolkningen. Då en respondent har haft önskemål om att få vara 
anonym har vi valt att inte namnge någon av de tillfrågade vid namn, och 
respondenterna benämns således med bokstäverna A-G. Av samma orsak har 
vi endast använt maskulint genus. Bankernas namn återges dock i enlighet 
med samtliga respondenter.  

3.5 Analysmetod 
Kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidson (1994) ofta tids- 
och arbetskrävande i sin bearbetning. Det beror på att det textmaterial som 
ska analyseras ofta är mycket omfattande. För att underlätta bearbetningen 
har vi transkriberat materialet i sin helhet direkt efter varje intervjutillfälle 
och påbörjat analysarbetet så snart samtliga intervjuer var gjorda. För att få 
en helhetsbild har vi börjat med att läsa igenom det material som hör till 
varje intervju. Därefter har vi gått vidare med att titta djupare på olika 
detaljer i intervjun för att slutligen vid behov justera helhetsintrycket. I och 
med vår grundsyn faller det sig naturligt att vi har analyserat den insamlade 
informationen genom tolkning. Tolkningen har underlättats av att vi har 
träffat respondenterna personligen, då vi har kunnat notera både vad som 
sägs och hur det sägs. I redogörelsen för den information som framkom 
under intervjuerna har vi inkluderat citat från intervjuerna för att betona eller 
belysa viktiga delar.  
 
Figur 2 illustrerar analysens tillvägagångssätt. Varje intervju har 
sammanställts var för sig och kategoriserats utifrån uppsatsens tre 
frågeställningar. Därefter har en jämförelse gjorts av bankernas svar 
(dubbelpilar). Sedan har vi vävt samman jämförelsen med det material som 
framkom i intervjun med Ackordscentralen (smala pilar), för att slutligen 
koppla samman intervjuerna med den teoretiska referensramen (stor pil). Det 
hela utmynnade i det resultat som återfinnes i kapitel fem.  
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AC: Ackordscentralen 
 
Figur 2: Analysmodell 
 

3.6 Utvärderingsmetod 
Uppsatsens giltighet kan bland annat bedömas utifrån dess reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet innebär pålitlighet, det vill säga att undersökningens 
resultat skulle bli likartat om undersökningen genomförs på nytt. När det 
gäller kvalitativa studier behöver dock inte målet alltid vara att resultatet ska 
gå att generalisera. Validitet, å andra sidan, går ut på att bedöma om 
undersökningens slutsatser hänger samman eller inte. Validiteten kan bland 
annat ta sig uttryck i intern och extern validitet. I kvalitativa undersökningar 
kan intern validitet motsvaras av tillförlitlighet, hur troligt resultatet är, 
medan extern validitet motsvaras av överförbarhet, det vill säga huruvida 
resultatet kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2006). 
 
Reliabilitet åstadkoms genom att vi hela tiden redogör för vårt 
tillvägagångssätt samt motiverar våra ställningstaganden. På så sätt kan 
läsaren lätt följa hur uppsatsen har arbetats fram. Som nämndes i avsnitt 
3.2.2 har vi inkluderat citat från den empiriska undersökningen så att läsaren 
själv kan bedöma om han anser att vår tolkning är att lita på eller inte.  
 
Reliabilitet kan även bedömas utifrån inter- och intrasubjektivitet. 
Intersubjektivitet innebär att de gjorda tolkningarna ska accepteras av både 
respondent och andra forskare (Johansson Lindfors, 1993). Vi åstadkommer 
intersubjektivitet genom att vi har bett respondenterna att kommentera den 

Teori 

AC 

Resultat 
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sammanställning som har gjorts utifrån bandinspelningarna. 
Intrasubjektivitet innebär att en och samma person ska kunna utföra 
upprepade observationer av ett fenomen och ändå få samma 
observationsdata. Då det är svårt att upprepa en kvalitativ undersökning är 
det vanligt att i detta avseende istället prata om godtagbarhet12. Vi 
åstadkommer en viss intrasubjektivitet genom att inkludera intervjufrågorna 
som bilaga. På så sätt möjliggör vi en användning av samma frågor om vi 
exempelvis skulle vilja genomföra en enkätundersökning med geografiskt 
spridda bankkontor vid ett senare tillfälle.      
 
Intern validitet uppfylls genom att vi säkerställer att studien har utförts i 
enlighet med de regler som finns. Att uppsatsen är vetenskaplig kan 
kontrolleras genom kapitlet med metod, i vilket vi detaljerat beskriver 
studiens tillvägagångssätt. Risken för missförstånd i samband med 
intervjufrågorna har minimerats genom att vi under intervjuerna har haft 
möjlighet att förtydliga eventuella oklarheter för respondenten. Johansson 
Lindfors (1993) menar att en nackdel med intervjuer är att risken för 
påverkan från forskaren (intervjueffekten) är stor. Vi har därför haft detta i 
åtanke samt ansträngt oss för att vara så neutrala som möjligt under 
intervjuerna. För att stärka tillförlitligheten i den teoretiska referensramen 
har vi använt oss av källor med stark vetenskaplig prägel. 
 
Extern validitet uppfylls genom att vi redogör för studiens resultat på ett 
utförligt sätt och motiverar dragna slutsatser. Därmed tillåts läsaren bedöma 
hur pass överförbara våra resultat är till en annan miljö. För att säkerställa att 
uppsatsen undersöker det som den är tänkt att undersöka har vi haft 
frågeställningen i åtanke när vi formulerade intervjufrågorna. Det innebär att 
de svar som vi har fått uppfyller uppsatsens syfte. 
 

3.7 Källkritik 
Samtliga källor som vi har använt oss av har granskats enligt Holme och 
Solvangs (1997) fyra faser: observation, ursprung, tolkning och 
användbarhet. Observationsfasen har inneburit en översikt över tillgängligt 
material om vårt ämne. Vi har ansträngt oss för att hitta material som belyser 
kreditgivning och ekonomisk kris ur olika synvinklar så att vår uppfattning 
inte blir skev. I ursprungsfasen har vår ambition varit att använda 
primärkällor så långt det är möjligt, då en källa enligt Holme och Solvang 
(1997) har desto större betydelse ju närmare den är knuten till situationen 
som behandlas. Tolkningsfasen har inneburit en analys av materialet genom 
att texten har satts i förhållande till sitt ursprung. Här har det varit viktigt för 

                                                 
12 Föreläsning med Arne Söderbom på Högskolan i Borås, 2005-09-07 
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oss att försöka ta reda på författarens avsikter eftersom de påverkar vad som 
skrivs. När vi slutligen har beslutat oss för att använda en källa eller inte har 
vi bedömt dess trovärdighet. Bedömningen har skett genom en jämförelse av 
vad olika källor säger om samma fenomen, eftersom en hög grad av 
överensstämmelse innebär att en källas trovärdighet stärks (Holme & 
Solvang, 1997).  
 
Flertalet källor som vi har hänvisat till härstammar från 1990-talet och vi är 
medvetna om att viss information därför kan vara förlegad. Vi har därför 
ansträngt oss för att söka stöd för all information även i senare utgåvor. 
Respondenterna har valts ut genom deras stora kunskap i ämnet, då samtliga 
har lång erfarenhet av kreditgivning på företagsmarknaden eller som 
konkursförvaltare på Ackordscentralen. Respondenternas svar kan dock ha 
hämmats eftersom vi har bett om att få spela in samtalen på band. Det är 
även möjligt att respondenterna har varit återhållsamma i sina svar eftersom 
frågorna rör företagens interna rutiner. Vidare har intervjuerna genomförts 
på respektive företag vilket innebär en trygghet för respondenterna. 
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4 Empiri 
Kapitlet redogör för de svar som framkommit av den empiriska 
undersökningen, i vilken fem kreditgivare och Ackordscentralen har 
intervjuats. Kapitlet inleds med en beskrivning av tillvägagångssätt samt en 
kort presentation av de olika respondenterna. Därefter följer 
respondenternas svar.  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört sex intervjuer med fem kreditgivare samt en med 
representanter från Ackordscentralen. En kort presentation av respektive 
företag ges i avsnitt 4.2. Intervjufrågorna formulerades utifrån uppsatsens tre 
frågeställningar och har således indelats i tre olika kategorier. Direkt efter 
varje intervju transkriberades materialet i sin helhet. Nedan redogör vi för 
varje företags svar för sig för att läsaren lätt ska kunna skapa sig en bild av 
vad som framkom under respektive intervju.       
 

4.2 Respondenter 
Nordea 
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och 
har totalt omkring tio miljoner kunder i Skandinavien, Baltikum och Polen. I 
Sverige har banken tre miljoner privatkunder och omkring 375 000 
företagskunder. Nordea har ungefär 4 300 anställda fördelade på 255 kontor 
(Nordeas årsredovisning 2006). I förhållande till övriga respondenter hamnar 
Nordea på fjärde plats när det gäller mängden utlåning till företag och 
hushåll inom Sverige (Svenska Bankföreningen, 2007).  
 
SEB 
SEB bedriver i första hand sin verksamhet i Nordeuropa, men banken har 
även kontor i andra delar av världen. SEB:s största marknad är den svenska 
där de har 1,9 miljoner privatkunder och omkring 200 000 företagskunder. 
Totalt har företaget cirka 20 000 anställda, varav ungefär hälften arbetar i 
Sverige (SEB:s årsredovisning 2006). SEB är den av respondenterna som 
lånar ut minst kapital till företag och hushåll (Svenska Bankföreningen, 
2007).  
 
Swedbank/Föreningssparbanken Sjuhärad 
Swedbank, som tidigare gick under namnet Föreningssparbanken, bedriver 
verksamhet i ett flertal länder över hela världen. I Sverige har de omkring 
fyra miljoner privatkunder och över 250 000 företagskunder, vilket gör 
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Swedbank till den största banken Sverige. Banken har cirka 6 200 anställda i 
Sverige fördelade på 753 kontor (Swedbanks årsredovisning 2006). 
Swedbank är, trots sin ställning som landets största bank, tvåa när det gäller 
utlåning till svenska företag och hushåll (Svenska Bankföreningen, 2007).  
 
Swedbank har inget kontor i Borås, men väl en Föreningssparbank. 
Föreningssparbanken Sjuhärad (Föreningssparbanken) är en fristående bank 
som delvis ägs av Swedbank (Föreningssparbanken, 2007). Vår 
undersökning gäller därför Föreningssparbanken och inte Swedbank.  
 
Danske Bank 
Danske Bank är en av de ledande bankerna i Norden och har över tre 
miljoner privatkunder och en stor del företagskunder. I Sverige har de 
omkring 1 200 anställda fördelade på 58 kontor. Banken arbetar på lokal 
nivå genom ett antal provinsbanker och i Borås heter banken Älvsborgs 
provinsbank (Danske Bank, 2007). Danske Bank är tredje största utlånaren 
av kapital till företag och hushåll i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2007).   
 
Handelsbanken 
Större delen av Handelsbankens verksamhet ligger i Europa, men de har 
även kontor på ett flertal platser runt om i världen. I Sverige har banken 1,8 
miljoner privatkunder och nästan 150 000 företagskunder. Handelsbanken 
har ungefär 7 800 medarbetare i Sverige fördelade på 457 kontor 
(Handelsbankens årsredovisning 2006). Handelsbanken står för den största 
delen av det totala utlånade kapitalet till företag och hushåll i Sverige 
(Svenska Bankföreningen, 2007).   
 
Ackordscentralen 
Ackordcentralen är ett av Sveriges ledande konsultföretag som har 
specialiserat sig på att hjälpa företag som befinner sig i ekonomisk kris 
(Ackordscentralen, 2007b). Det är en rikstäckande och oberoende 
organisation som sedan 1857 arbetar med att bevara och återskapa värden i 
företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem. Kontoren finns i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås och Umeå (Ackordscentralens 
årsredovisning 2005). Medarbetarna är i huvudsak jurister och ekonomer 
med djup kunskap och lång erfarenhet av obeståndsproblematiken 
(Ackordscentralen, 2007c). I slutet av 2005 hade företaget totalt 50 anställda 
runt om i landet (Ackordscentralens årsredovisning 2005).   
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4.3 Intervju 1: Nordea 
På Nordea intervjuades A. A har arbetat inom banken sedan år 1975 och har 
under åren haft flertalet olika arbetsuppgifter. Idag arbetar han som 
kreditanalytiker på företagsmarknaden. 

4.3.1 Kreditgivning 
A menar att beslut om kreditgivning till stor del bygger på den som ska 
starta företaget. Det första banken undersöker är hur väl den potentielle 
företagaren har tänkt igenom situationen. Företagaren måste kunna visa vad 
han ska göra, vilka kunder han ska inrikta sig mot, samt att han har tänkt 
igenom den ekonomiska biten. Att dra igång en verksamhet blir enligt A 
alltid dyrare än vad man från början tror. Företagaren måste kunna visa upp 
både en resultat- och en investeringsbudget. Det är en sak att göra en 
resultatbudget som visar hur det kommer att bli, men företagaren glömmer 
lätt bort att beräkna hur mycket det kommer att kosta att starta upp 
verksamheten. A menar att det händer att den potentielle företagaren inte har 
tänkt igenom sin idé ordentligt. Då blir det problem från första mötet och 
följden blir ofta att banken skickar hem honom till att fundera ytterligare.  
 
Banken kräver ett mycket gott material från den sökande om hur ekonomin 
ska se ut samt en presentation av vad det egentligen är företagaren ska göra. 
Banken bedömer företagarens affärsidé och det tilltänkta företagets marknad. 
Företagaren ska kunna övertyga banken om hur han ska kunna slå sig in på 
marknaden och om vad det är som gör idén ”så unik att den kan slå ut redan 
väletablerade företag”. Företagaren ska även kunna visa på 
marknadsundersökningar som tyder på att det finns ett behov av produkten 
eller tjänsten. A menar att de tre viktigaste faktorerna vid kreditgivning är 
företagarens egen förmåga, kompetens och kontaktnät. Ytterligare något som 
bedöms är hans vilja och förmåga att ta ägaransvar om det skulle börja gå 
dåligt. A menar att bedömningen av företagarens svar är en fråga om 
kreditgivarens människokännedom, och att den förmågan utvecklas under 
årens lopp.  
 
Innan krediten beviljas tar banken alltid en kreditupplysning på företagaren. 
På så sätt får banken reda på hur företagaren har skött sin privata ekonomi 
tidigare. Det kontrolleras hur företagaren har skött sina åtaganden mot 
banker och skatteverket samt hur många kreditförfrågningar som finns. Vid 
många förfrågningar på kort sikt uppstår enligt A frågan varför och en 
varnande flagga höjs. Genom kreditupplysningen kan banken studera 
företagarens ekonomiska status och dennes olika åtaganden och krediter. A 
säger att ”til syvende og sidst är det ett risktagande för banken att finansiera 
nya företag”. Han säger även att trots att det idag råder en högkonjunktur är 
det svårt att finna finansiering till att starta företag.  
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Efter att banken har fått en bra ekonomisk beskrivning av den potentielle 
företagaren och kreditupplysningen är prickfri, uppstår frågan om hur 
mycket banken kan låna ut. A menar att beslutet om kreditgivning varierar 
från fall till fall då mycket beror på storleken på den sökta krediten. Han 
uttrycker det om att ”ett par hundratusen är lättare att bevilja än ett par 
miljoner”. A uppger att banken inte gärna lånar ut 100 procent av den totala 
kostnaden, utan vill att företagaren till viss del bidrar med en egen insats. Är 
det pengamässigt omöjligt kan banken till exempel gå med på att bevilja ett 
lån mot företagarens villa som säkerhet. A menar även att banken ibland kan 
gå med på att finansiera tillsammans med Almi Företagspartner AB 
(Almi)13. Banken kan då kräva att Almi tar det största ansvaret och sedan 
finansierar banken en mindre del. Även Almi kan enligt A ställa krav på att 
den som startar ska gå in med en egen insats. 
 
Vidare menar A att banken alltid vill ha ett personligt åtagande från 
företagaren. Det ska dock röra sig om en rimlig ägarborgen och inte en 
borgen på 10 miljoner, som han menar var vanligt förr i tiden. Till vissa 
krediter krävs det att företagaren lämnar både borgen och företagsinteckning 
för att täcka upp beloppet. A menar att grundläggande i all kreditgivning 
inom banken är att en kredit inte beviljas ”bara för att man har fått en bra 
säkerhet”. Tanken är att företaget i sig ska inkassera kapital som sedan ska 
betala tillbaka krediten. 
  
Kan man få ihop den svåra ekvationen med bankens tilltro till företagare och 
affärsidé samt en lämplig säkerhet, menar A att banken gärna finansierar 
nystartade företag. Det ska vara en vettig idé och en vettig person för att 
banken ska kunna känna sig relativt trygga med krediten. Med en god idé 
och en sund ekonomi är det inte omöjligt att beviljas kredit som 
nyföretagare, men A menar att förutsättningarna försämrades ytterligare när 
reglerna om företagsinteckning ändrades till bankernas nackdel. Enligt A är 
det ofta svårt för den som vill starta ett företag att få ihop alla parametrar 
som krävs för att få finansiering. Idén kan vara jättebra, men personen 
bakom är fel eller vice versa och därför avslås kreditansökan. Det är vidare 
en stor fördel om banken känner till företagaren sedan tidigare och vet att 
han har en prickfri och lång historia som kund.  
 
På frågan om kreditgivning i särskilt riskfyllda branscher svarar A att han 
nyligen beviljat en kredit till en restaurang, men innan dess har kontoret i 
Borås inte haft en restaurang som kund sedan början av 1980-talet. Han 
uppger vidare att inget Nordeakontor skulle säga att de gärna går in i 
                                                 
13 Almi är ett statligt bolag som verkar för att främja utvecklingen av små och 
medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och 
förnyelse i svenskt näringsliv (Almi Företagspartner AB, 2007).
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restaurangbranschen, utan tvärtom är det en ”typisk bransch som banken 
försöker hålla sig borta ifrån”.  
 
Banken har personer på huvudkontoret som specialbevakar de branscher som 
upplevs som riskfyllda. Främst gäller det, förutom restaurangbranschen, 
branscher som är känsliga för förändringar i konjunkturcykeln, exempelvis 
sågverk. Specialbevakningen innebär en löpande analys av förväntningar om 
den närmaste framtiden inom respektive bransch. Den här informationen 
finns sedan att tillgå för banktjänstemännen vid kreditbeslut. A uppger att 
det krävs en mer omfattande kreditbedömning till företag i riskfyllda 
branscher och att det ställs höga krav för att krediter ska få ges. Detta 
kommer till uttryck genom att det finns fler och tydligare riktmärken på de 
kvalitetskrav som företagarna ska uppfylla för att beviljas kredit.  

4.3.2 Kredituppföljning 
Enligt A ska alla företagsengagemang ”årsföredras” minst en gång om året. 
Det innebär att banken analyserar ett reviderat bokslut, samt träffar 
företagaren för att gå igenom hur året gick och hur kommer det att gå 
framöver. Banken tittar även på hur krediterna och säkerheterna ser ut samt 
bedömer om företagaren kommer att behöva mer kredit under nästa 
ettårsperiod. Uppföljningen görs på olika sätt beroende på hur stor krediten 
är. På mindre krediter görs istället en central körning mot UC, vilket 
förutsätter att det finns ett registrerat bokslut där. Är allt grönt efter den 
centrala körningen undersöks inte det företaget mer förrän ett år senare, då 
processen görs på nytt. A menar att det är omöjligt att hinna med en manuell 
koll på krediter på ”bara några hundratusen”.  
 
Om ett företag inte passerar körningen hamnar det på A:s bord, som då 
skriver en kreditrapport och tar in bokslutet för en manuell kontroll. 
Beroende på hur stor krediten är kan det vara aktuellt att sedan skicka 
ärendet vidare till regionkontoret och allra sist till centralstyrelsen i 
Stockholm. Beviljas företaget fortsatt engagemang görs ingen ytterligare koll 
förrän nästa centrala körning ett år framåt i tiden. Ser det illa ut med en 
synlig risk för banken kan konsekvensen bli att låta kunden utföra vissa 
åtgärder, för att sedan se om det går bra att förlänga engagemanget. 
Alternativt fattar banken ett beslut om att sänka krediten. Att säga upp den 
helt är i det här skedet endast aktuellt om banken har missat tidigare signaler 
så att det har gått för långt.    
 
Banken letar efter varningssignaler genom kontinuerlig kreditbevakning via 
UC. Så fort en företagskund får en kredit anmäls det med automatik till UC 
och en gång om dagen skickar UC en fil till A med information om företag 
som har fått en anmärkning. A kontaktar sedan omgående den person inom 
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banken som är kundansvarig för det berörda företaget så att han i sin tur 
kontaktar företaget. Enligt A är det här ett effektivt system som fungerar 
mycket bra.  
 
I övrigt gäller det för banken att ha en nära kontakt med kunden. Något som 
försvårar kontakten är att det idag är mycket självservice. I början av A:s 
karriär kom kunderna in på banken jämt och ständigt med diverse ärenden, 
men numera kan det mesta lösas utan att företagaren behöver lämna 
kontoret. För att upptäcka varningssignaler menar A att kundbesöken är 
viktiga eftersom de medger en kontroll av hur det ser ut på företaget. Det 
finns anledning att reagera om butiken alltid är utan kunder eller om 
lagerhyllorna är tomma. Kundkontakten sker vanligtvis några gånger om 
året, men till de riktigt stora krediterna sker den månadsvis. A säger dock att 
banken knappt träffar eller besöker företag med de allra minsta krediterna.  
 
Övertrasserade konton samt sena eller uteblivna amorteringar på lån är andra 
exempel på varningssignaler. Om lånet inte amorteras i tid kommer det listor 
på det och sedan kan banken utöva påtryckning på företaget samt undersöka 
vad uteblivna betalningar beror på. Banken får även listor på andra 
åtaganden som företaget inte sköter. Företaget kanske betalar sitt lån till 
banken, men inte sina leverantörsfakturor och då finns det enligt A 
anledning att fråga sig vad det beror på. A menar att förmågan att upptäcka 
varningssignaler utvecklas i takt med erfarenheten.  

4.3.3 Ekonomisk kris 
A menar att det inte finns ett exakt förfarande för alla bolag när det gäller 
hur banken hanterar företag i kris. Banken försöker dock först ta reda på 
orsakerna till att företaget är i knipa. Det kan hända att det bara beror på 
slarv eller felaktig information. Skulle det vara så att orsaken är att 
företagaren inte har något kapital är nästa steg för banken att se över sitt 
engagemang. Banken pratar även med kunden om vad som har hänt och om 
vilka möjligheter som finns att ta till för att lösa problemet. Det bedöms 
exempelvis om huruvida Ackordscentralen kan kopplas in för att rätta till 
någonting eller om företaget är dödfött och redo att läggas ned.  
 
A menar att man kommer fram till individuella lösningar efter diskussioner 
med berörda parter. Huvudfrågan är att bedöma hur saken kan lösas så att 
banken får tillbaka sitt kapital. Finns det ett borgenansvar kanske ett privat 
lån kan täcka in det som saknas, men för att det ska kunna beviljas måste 
banken vara säker på att få tillbaka kapitalet utifall att det inte fungerar den 
här gången heller. Ytterligare en lösning kan vara att företagaren själv har 
lite kapital att satsa. Banken vinner i princip aldrig på en konkurs så det är 
bättre att hitta lösningar så långt det går. För att banken ska bevilja 
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ytterligare kredit i detta skede krävs att den ”ändock tror på människan och 
idén” och på att ”kan han reda ut den här krisen så kommer han att klara sig 
inom en överskådlig framtid”. A menar att det är lättare att lösa krisen ju 
tidigare den upptäcks, men hävdar vidare att vissa företagare inte inser att 
företaget är på väg åt fel håll. Istället skjuter de problemen framför sig och 
vill inte ta tag i dem.  
 
Först när alla möjligheter är uttömda kräver banken kapitalet tillbaka eller 
skriver ner/av skulden. Det senare är ett ackordsförfarande som banken dock 
är mycket restriktiv till. I vissa fall med få fordringsägare kan ett ackord 
beviljas, men därefter har företagaren bränt sina skepp med banken och 
kommer med stor sannolikhet inte att beviljas någon framtida kredit.  
 
Om ett företag i kris, som inte redan har en befintlig kredit på Nordea, ber 
banken om hjälp är A:s första tanke att det ”verkar underligt”. A:s reaktion 
är en följd av att svenska företag tenderar att vara mycket trogna sina banker. 
Får dock banken en vettig förklaring till besöket och om kreditgivaren 
bedömer att företagets resultat och ställning kommer att se bra ut om ett år, 
kan det enligt A vara idé för banken att gå in och hjälpa.     
 

4.4 Intervju 2: SEB 
På SEB intervjuades B. B har arbetat inom banken i snart sju år och är idag 
företagsrådgivare.  

4.4.1 Kreditgivning 
Enligt B sker det första mötet antingen genom att företagaren kommer in på 
kontoret eller hör av sig per telefon. Eftersom SEB alltid vill ha skriftligt 
material som beslutsunderlag hänvisar de ofta företagaren till 
Nyföretagarcentrum14 eller annan lämplig organisation så att denne får en 
bas att utgå ifrån. Ett sådant förfarande kan hjälpa kunden att konkretisera 
sina tankar och planer. Ett skrivet material innebär även att såväl banken 
som andra ges möjlighet att ha åsikter om vad som behöver förbättras eller 
förändras. Banken har dessutom ett stort samarbete med Almi. En fördel 
med samarbetet är att det då görs ytterligare en bedömning av företagarens 
affärsidé, vilket i sin tur underlättar beslutsfattandet. 
 

                                                 
14 Nyföretagarcentrum är en näringslivsdriven stiftelse med syfte att stimulera 
entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag (Nyföretagarcentrum, 
2007) 
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Banken vill därtill ha en komplett affärsplan där potentiella kunder, 
leverantörer, konkurrenter samt företagarens egen bakgrund framgår. Det är 
även en fördel om företagaren har genomfört en marknadsundersökning. B 
uttrycker det som ”kanske kan man likna det vid en anställningsintervju där 
det man har läggs på bordet”. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är 
resultat- och likviditetsbudget, vem personen bakom idén är samt dennes 
erfarenhet av branschen i fråga. B menar att en del personer är bra på att 
uppfinna saker, men inte på att sälja dem. I en sådan situation kan det bästa 
vara att idén säljs. Att göra bra bedömningar i samband med kreditgivning är 
en förmåga som enligt B utvecklas genom erfarenhet. Det är mycket som ska 
fungera i ett nytt företag, inte bara idén eller produkten. Bedömningen blir 
inte alltid rätt utan det finns företag som SEB har nekat kredit, men som det 
sedan visat sig gå mycket bra för. Vidare är vissa banker mer riskbenägna än 
andra och därför kanske de säger ja till den företagare som SEB sagt nej till. 
 
En generell regel är enligt B att vara kallsinnig om det kommer in någon 
med begränsat kapital och liten branscherfarenhet. Branscherfarenhet och att 
ha rätt kontakter är centralt för att företagaren ska lyckas med sin idé. Om en 
företagare inte får ett lån menar B att det nästan alltid beror på att marknaden 
inte är rätt och att det föreligger överetablering inom branschen i fråga. B 
påpekar att det är sällan han fattar beslut själv, utan när det gäller krediter 
måste de vara två om beslutet. Vidare involveras alltid kollegor för 
diskussion när en blivande företagare kommer in med en bra idé. 
 
B anser att tillvägagångssättet vid kreditgivningen skiljer sig åt beroende på 
vilken bransch och företag det rör sig om. Banken har en relativt god insikt i 
vad som lyckas och misslyckas. Banken är restriktiv mot vissa branscher, 
som exempelvis café- och restaurangverksamhet. B menar att ”det finns ett 
’register’ för vilka branscher man ska akta sig för”. 
  
SEB tar i regel alltid en kreditupplysning på företagaren innan krediten 
eventuellt beviljas. I övrigt arbetar banken med att sprida risken i den mån 
det går. De försöker balansera risken så att företagaren står för 25-30 procent 
och sedan tar banken omkring 35-40 procent. Den återstående delen tar 
exempelvis Almi hand om. I regel krävs det att företagaren lämnar en 
personlig borgen för att beviljas finansiering. Dock tas inte borgen på hela 
lånebeloppet utan bara på en del av det. Exempelvis kan en borgen tas på 
tvåhundratusen vid ett lån på en miljon. B menar att det är viktigt att borgen 
är rimlig och återspeglar återbetalningsförmågan hos den sökande. Andra 
säkerheter som kan komma på tal i samband med finansiering av aktiebolag 
är företagsinteckning. Här handlar det om nominella säkerheter, vilket 
innebär att en checkräckningskredit på tre miljoner föranleder en 
företagsinteckning på samma belopp. 
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SEB är generellt sett intresserade av att finansiera nya företag, dock menar B 
att det många gånger kan vara svårt att komma åt dem. Att vara med från 
start kan gagna banken, men erfarenheten visar att det är svårt att hitta goda 
exempel bland de nystartade företagen. En av orsakerna till att banken ibland 
ses som ”lite väl försiktig” vid kreditgivning är att det är mycket svårt att 
bedöma ett företags förmåga att lyckas. B anser att de mest framgångsrika 
nystartade företagen ofta är avknoppningar från befintliga företag. I ett 
sådant fall existerar kanske redan kontakter med banken, samt välutvecklad 
branscherfarenhet och väletablerat kontaktnät.  

4.4.2 Kredituppföljning 
Enligt B följer banken noggrant upp nya kunder. Under första året sker 
kvartalsuppföljningar och därefter är det eventuellt möjligt att utöka 
tidsintervallet något. Enligt B arbetar banken intensivt med företaget och 
ställer många frågor; ”låna ut pengar till ett nytt företag som man sedan 
släpper vind för våg, så gör man bara inte”. Arbetet görs för att se om 
företaget verkar ha hittat rätt med sin verksamhet. Banken ger mycket stöd i 
början och B menar att om åtgärder ska sättas in så ska det göras så tidigt 
som möjligt, innan det är för sent. 
 
Enligt B är det svårt att till en början svårt mäta hur företaget går. Banken 
vill att företaget skall komma igång med sin redovisning redan från början, 
så att de kan lämna ifrån sig en resultat- och balansrapport så fort som 
möjligt. Banken vill se att rapporteringen har ett bra flöde och att företaget 
har ett bra beteende gentemot sin bank. B menar att om företaget är öppet 
mot banken så har banken lättare att hantera såväl dess med- som motgångar. 
 
Under den löpande kontrollen undersöker banken bland annat företagets 
konton. Har företaget utnyttjat sin checkkredit fullt ut börjar banken undra 
vad det är som pågår och försöker ta reda på orsaken. Det kan vara så att 
företaget behöver ytterligare kredit för att reda ut det hela, exempelvis för att 
kunna göra bättre inköp. I ett sådant läge kan banken bevilja ytterligare 
kredit. B anser att det är oerhört viktigt att hålla koll på likviditeten, så att 
kapitalet räcker hela året. En dålig likviditet kan i värsta fall fälla hela 
bolaget. Under den löpande kontrollen är även resultatuppföljningen viktig 
och en kontinuerlig diskussion förs med företagaren för att undersöka hur det 
hela fungerar. B menar att man försöker vara flexibel och få företaget att 
vara öppet mot banken, för att på så vis få tidiga signaler på vad som är på 
väg att hända. 
 
Vid kvartalsuppföljningen sker kontakten mellan banken och företaget 
antingen per telefon eller genom besök. Banken har som löfte gentemot sina 
kunder att de ska träffa dem, men mötenas frekvens skiljer sig åt beroende 
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på företagets storlek. De största företagen träffar banken i regel varje kvartal. 
Det är inte ofta som företagaren kommer in till banken, utan för det mesta 
sker mötet genom att den kundansvarige åker ut till företaget. Besöken hos 
kunden ger kreditgivaren en känsla för hur företaget tjänar sitt uppehälle. 
Erfarenheten säger att företagare behöver känna att det finns någon som de 
kan ställa frågor till, någon som ”kontrollerar och hjälper dem på ett positivt 
sätt”. SEB försöker på så vis sticka ut gentemot andra banker, genom att de 
inte bara lånar ut kapital, utan ger kunden mervärde i övrigt. 

4.4.3 Ekonomisk kris 
Om det ser riktigt illa ut för ett företag och banken ser en förlustrisk, 
hanteras de kunderna på ett speciellt sätt. Då är det inte bara 
uppföljningsmöten, utan företaget mer eller mindre tvingas avrapportera 
bolagets ställning var tredje månad. I detta skede blir banken ganska tuff och 
ställer sig frågor som ”kan vi låta kunden ha kvar sin checkräkningskredit 
eller måste vi plocka ner den?”. Om den här situationen uppstår för ett 
nystartat företag menar B att banken har gjort en felbedömning av bolaget 
vid kreditgivningen.  
 
Enligt B är företagare optimister som sällan vill inse att de har problem. B 
menar att det därför är farligt att lyssna för mycket på företagaren i en 
begynnande kris. En företagare inser inte alltid att idén inte fungerar längre, 
utan anser ofta att lösningen är mer kapital. B rekommenderar ett företag 
som har hamnat i en svår ekonomisk situation att kontakta sin revisor för att 
utarbeta en plan för hur företaget ska kunna ta sig ur krisen. En bank är inte 
ett riskkapitalföretag och får enligt lag inte riskera sitt kapital. För att SEB 
ska låna ut ytterligare kapital till ett företag i kris måste 
återbetalningsförmåga finnas. 
 
Banken ser hellre att ett företag klarar upp en svår situation än att det går i 
konkurs. Enligt B är skälet till att banken stänger ner krediter att de vill 
begränsa sina egna förluster. Det är hela tiden risken att förlora kapital som 
styr. En lösning för företagaren kan vara att sälja företaget. Det behöver inte 
vara något fel på affärsidén, men företaget kan vara för litet för att drivas i 
nuvarande form. 
 
Enligt B händer det att företagare som har hamnat i ekonomisk kris, kommer 
in till banken trots att de inte har någon kredit där sedan tidigare. Vad som 
händer då beror mycket på i vilket skede företagaren kommer in. Det händer 
att banken tittar på företaget och gör en bedömning av huruvida det går att 
rädda. Kommer företagaren in ”fem i tolv” är det troligtvis för sent att göra 
något. Företagaren vet ofta vartåt det lutar i ett sådant läge och kommer då in 
till banken som ett sista försök. 
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Enligt B har banken väldigt sällan kontakt med Ackordscentralen och det är 
endast i enstaka fall som banken försöker lösa en situation med hjälp av 
dem. När ett företag väl ligger så illa till att Ackordscentralen kallas in är det 
nästan alltid för sent att rädda det. B menar att en anledning till det är att det 
är svårt att veta i vilket läge tyngre åtgärder bör sättas in. 
 

4.5 Intervju 3: Föreningssparbanken 
På Föreningssparbanken intervjuades C, som har arbetat inom banken sedan 
år 1988. Idag arbetar han som företagsrådgivare. 

4.5.1 Kreditgivning 
Det första C kontrollerar hos en nyföretagare är att denne har tänkt igenom 
det hela och kan visa en affärsplan och budget. Han ser gärna att företagaren 
har varit i kontakt med Nyföretagarcentrum så att det finns en 
nyföretagaranda hos honom. C menar att det händer att en företagare har en 
idé som han vill låna kapital till, men att han sedan inte har tänkt igenom vad 
som krävs samt vad det innebär att ha ett eget företag. I vissa fall vill även C 
att företagaren kontaktar Almi innan krediten beviljas för att se hur de kan 
hjälpa till. 
 
Att företagaren kan visa upp en affärsplan och en budget är en förutsättning 
för att ett samarbete mellan företagaren och banken ska kunna inledas. Det 
som bedöms i affärsplanen är enligt C att verksamheten är realistisk och att 
företagaren kan visa på rådande marknadsläge samt på gjorda 
marknadsundersökningar. Idén ska vara unik och inget som redan etablerade 
företag kan göra. Att företagaren har gjort ett grundläggande arbete innan 
han kontaktar banken medför ofta att banken får ett positivt intryck.  
 
Enligt C är det ett plus i kanten om företagaren är känd hos banken sedan 
tidigare, men det är inget hinder om han inte har varit det. Banken 
kontrollerar även att företagaren känner till branschen väl och vidare är 
personligheten viktig. Kreditgivning föregås av en personlighetsbedömning 
där en bedömning göras av företagarens sätt att presentera sin idé, hans 
noggrannhet samt personliga ekonomi. Det är viktigt att fundera över hur 
företagaren kommer att kunna driva verksamheten, eftersom det är 
avgörande för huruvida företaget kommer att lyckas eller inte. Uppstår det 
betänkligheter hos C på grund av personligheten, men han ändå tror på idén, 
ordnar han normalt ytterligare ett möte då en kollega medverkar. Det här 
görs för att undvika att banken nekar en kredit enbart på grund av en 
kreditgivares intuition. På så sätt får kunden en ärlig chans, då 
banktjänstemannens första känsla kan vara obefogad.  
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C menar att kreditgivare lär sig samt utvecklar en rutin i att ställa frågor på 
rätt sätt för att se vad som ligger bakom en blivande företagares fasad. När 
det gäller riskbranscher menar C dock att de är svårbedömda. I särskilt 
riskfyllda branscher görs en noggrann bedömning av risken för 
överetablering av företag samt av vilket segment företagaren har tänkt vända 
sig till. Vidare föregås all kreditgivning av en kreditupplysning på 
företagaren, då kreditupplysningen enligt C visar på ett beteende som är bra 
eller dåligt. Även återbetalningsförmåga samt likviditetsbudget och dess 
trovärdighet bedöms.  
 
C menar att det svåraste i kreditgivningsprocessen ofta är att bedöma 
säkerheten, och eftersom säkerheten minskar bankens risktagande läggs det 
mycket kraft på bedömningen av den. Banken vill gärna att företagaren 
ställer en säkerhet i form av företagsinteckning, pantbrev eller borgen. Enligt 
C räknar banken inte med att alltid få en full säkerhet för krediterna, 
eftersom säkerheterna kan ändras över tid genom exempelvis lagändringar. 
Banken begär alltid en personlig borgen när ett aktiebolag ska startas. På så 
sätt säkerställer banken att företagaren är ytterst angelägen om att det ska gå 
bra för företaget, så att han inte bara kan luta sig tillbaka och ändå inte 
behöva riskera något. Banken kan gå med på att nästintill fullfinansiera ett 
nytt företag, men det är inget vanligt förekommande fenomen. Banken ser, 
förutom företagarens egen insats, gärna att Almi och banken gemensamt 
delar på resterande risk.  
 
Banken ser till att finnas tillgängliga för nya företag och medverkar på 
arrangemang som verkar främjande för nyföretagande. Enligt C är banken 
mån om att ge varje kund en chans och vice versa. C menar att det inte är 
”särdeles svårt att låna pengar idag på grund av högkonjunktur”, men att 
banken är lika försiktig med kreditgivning nu som i en lågkonjunktur.  

4.5.2 Kredituppföljning 
C menar att varje företagsrådgivare har ett eget arbetssätt vad gäller 
uppföljning av krediter. Banken har dock generella regler, vilka beror på 
engagemangens storlek och risk. Av naturliga skäl följs stora krediter upp 
oftare än små och likaså följs engagemang med hög risk upp före de med 
mindre risk. En sådan prioritering är enligt C ett måste då varje rådgivare har 
en stor kundstock att följa. När det gäller nya företag brukar C 
rekommendera att parterna hörs av ett halvår efter det att krediten har 
beviljats för att då följa upp hur den första tiden har gått. På större krediter 
görs sedan en årlig uppföljning då bokslut samlas in för manuell granskning. 
Då görs en bedömning av vad som har hänt och hur framtiden ser ut. C 
uppger vidare att banken är särskilt angelägen om att göra snabba 
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uppföljningar när det gäller en kredit som banken inte har fått full säkerhet 
på.    
 
C menar att det är viktigt att åka ut till företagen för att dels lära sig mer om 
själva verksamheten och dels för att se om allt står rätt till. På så sätt får 
kreditgivaren en inblick i kundens vardag och besöken är mycket 
uppskattade av företagen. Dock hinner kreditgivaren inte besöka alla företag, 
vilket främst drabbar de mindre företagen. Banken har ingen mall för hur 
ofta banken och företagaren ska träffas, bara att träffarna ska ske 
regelbundet.   
 
Som uppföljningsverktyg använder banken UC. Dagligen får banken 
information om alla sina kunder och uppmärksammar på så sätt 
betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar. De interna systemen 
visar även om ett företag har övertrasserat sina konton eller inte betalat av 
lånet i tid. Den interna kontrollen sker med automatik och informationen 
vidarebefordras till banktjänstemännen. Enligt C är kreditgivaren även 
särskilt uppmärksam på vad som händer när skattebetalningar ska in 
eftersom de ofta utgör en obehaglig överraskning för företagen. 
 
UC och den interna kontrollen ger en signal om eventuella problem i 
företaget. Ett betalningsföreläggande eller övertrasserat konto betyder dock 
inte alltid att företaget går dåligt, utan det kan istället bero på att företaget 
inte har haft koll på sina fakturor. Det kanske inte fakturerar sina kunder i tid 
eller glömmer bort att betala sina leverantörsfakturor.  

4.5.3 Ekonomisk kris 
När banken upptäcker något som signalerar att allt inte står rätt till hos ett 
företag försöker de, i den mån det är möjligt, genast ta kontakt med kunden 
för att höra hur saker och ting ligger till. Banken försöker då få en förklaring 
till vad som har hänt samt diskutera möjligheter kring att lösa problemen. 
Enligt C vill banken i en sådan situation gärna samtala med företagets 
revisor om vad som har hänt. C påpekar att banken ”inte stänger dörren 
bara för att det går dåligt” utan vill istället fungera som ett bollplank och 
hjälpa företaget med att åtgärda problemen innan det har gått för långt. Ett 
nära förhållande mellan bank och företag är en stor hjälp när det gäller 
krisengagemang. Då varje företag är unikt kommer man fram till 
individuella lösningar utifrån bransch, verksamhet och företagare.  
 
Det är lättare att hitta en lösning ju tidigare krisen uppmärksammas och ju 
mer respons som banken får från personen. C menar att banken vill kunna 
lita på att företagaren försöker verka i rätt riktning och att han verkställer 
sådant som banken råder honom att göra. Banken försöker hjälpa så gott det 
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går och kan till exempel bevilja anstånd med betalningar vid en tillfällig 
likviditetsbrist. Banken beviljar endast ytterligare kredit om det bedöms 
”troligt att företaget är på rätt väg och affärsidén kan bli bärande igen”. Det 
undersöks därtill om företagaren kan visa på en likviditetsbudget som sakta 
men säkert pekar uppåt, eller om det har gått så långt att det är dags att sätta 
stopp för krediten.     
 
C menar att ett företags problem kan bero på en tillfällig faktor som inte 
innebär att företaget är konkursbenäget. Om banken beslutar att bevilja 
ytterligare kredit ser den till att binda de nya krediterna hårdare till 
privatpersonen och inte till själva företaget. Det innebär att låta företagaren 
ta ett lån privat som han sedan lånar ut till bolaget. Dels kan banken då 
säkerställa krediten utan att det har med bolaget att göra och dels är det ett 
sätt att driva på företagaren till att verkligen göra sitt bästa för att få det att 
fungera. Ett sådant förfarande förutsätter dock att personen ifråga inte finns 
registrerad hos kronofogdemyndigheten eller har beviljats skuldsanering.   
 
När ett företag i kris, som inte redan har en kredit hos banken, kommer och 
ber om hjälp uppger C att förfarandet skiljer sig åt beroende på hur djup 
företagets kris är. Har företaget endast en tillfällig likviditetsbrist gör banken 
en normal genomgång och bedömning av företagets återbetalningsförmåga. 
Om banken upptäcker att det finns skulder hos Skatteverket eller 
Kronofogdemyndigheten så är man enligt C mycket restriktiv till utlåning.    
 
C menar att Ackordscentralen kan kopplas in när ett företag har begärt sig i 
konkurs. Ofta är det banken eller revisorn som råder företaget att kontakta en 
konkursförvaltare. Enligt C samarbetar sedan banken med 
konkursförvaltaren för att avsluta konkursen.  
 

4.6 Intervju 4: Älvsborgs Provinsbank 
Här intervjuades D, som har arbetat på banken sedan kontoret öppnade i 
Borås 1999 och har idag en chefsbefattning. 

4.6.1 Kreditgivning 
D menar att kreditgivaren först av allt gör en bedömning av affärsidén och 
undersöker om det finns en genomarbetad affärsplan. Affärsplanen 
inkluderar en budget samt en översikt över hur företagaren själv bedömer 
potentialen på marknaden och utvecklingen den närmaste tiden, förslagsvis 
under en kommande treårsperiod. Det är viktigt att idén och planen är 
realistiska.  
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Därefter görs en bedömning av den eller de som står bakom företaget. D 
menar att personen bakom företaget är den absolut viktigaste faktorn att 
bedöma. Ett företags framgång har en stark koppling till företagaren. Att ha 
en sämre affärsidé med oerhört duktiga företagare är bättre än att ha en 
strålande affärsidé med fel personer som driver den. Personen i fråga måste 
ha en entreprenöriell läggning och vara beredd att jobba hårt och mycket för 
liten förtjänst under åtminstone en ett- eller tvåårsperiod. Vidare är 
företagarens kontaktnät viktigt och i regel är banken ”mer skeptisk” till att 
bevilja kredit till en nyföretagare som inte har en stor erfarenhet av den 
bransch som han ska ge sig in i. 
 
Banken bedömer även hur det är tänkt att företagets kapitalstruktur ska se ut. 
Man undersöker hur stor del som ska täckas av företagarens egen insats, hur 
mycket som är främmande kapital och om det finns några andra finansiärer 
som kan hjälpa till med finansieringen. En möjlighet är, enligt D, att få med 
Almi på ett hörn, en organisation som har en högre riskprofil än banken. På 
så sätt kan Almi och banken tillsammans komma fram till om det är värt att 
satsa på idén eller inte.  
 
Ytterligare en faktor som banken tar hänsyn till vid sin kreditbedömning är 
det tilltänkta företagets bransch. Banken gör interna branschutredningar där 
man analyserar framtiden i olika branscher, och utredningarna utgör sedan 
en del av kreditgivarens underlag. Kreditgivaren kan således bilda sig en 
uppfattning utifrån både vad han själv tror och vad banken generellt tror om 
den aktuella branschen. Enligt D ”ska det till något alldeles extraordinärt” 
för att banken ska finansiera ett nystartat företag i restaurangbranschen. D 
menar att det beror på att branschen förknippas med en oerhört stor risk och 
att det dessutom är vanligt att svarta pengar cirkulerar i sådan verksamhet. 
 
Innan kreditbeslutet fattas tas även en kreditupplysning på företagaren. D 
menar dock att bankens medarbetare är väl etablerade i bygden och har ett så 
stort kontaktnät att de ofta kan ta reda på information om företagarens 
bakgrund den vägen. Slutligen ser banken till att ta minst en personlig 
borgen på företagaren som säkerhet. I vissa fall kan det även krävas att 
företagaren lämnar sin privata fastighet som säkerhet.  
 
D menar att bankerna generellt har blivit mer restriktiva till nya krediter efter 
ändringen i förmånsrättsreglerna. Egeninsatsen har blivit viktigare och 
banken kräver ofta ett större engagemang och en större resursinsats av ägare 
och andra intressenter. Älvsborgs Provinsbank har idag ingen aktiv 
sökprocess efter nya företag och D menar att det finns två skäl till det. Dels 
är det för att banken vill att företagaren ska vara oerhört drivande och själv 
uppsöka finansiärer, dels för att nyföretag innebär en avsevärt högre risk än 
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vad etablerade företag gör. Banken är dock en samarbetspartner för ökad 
tillväxt lokalt.  

4.6.2 Kredituppföljning 
D uppger att banken har ”väldigt täta kontakter” med ett nystartat företag. 
Redan när krediten beviljas ställs ett krav på att företaget löpande skickar in 
månads- eller kvartalsrapporter. På så sätt vill banken undvika att överraskas 
av något negativt besked. D menar att det värsta en bank vet är att inte vara 
informerad. Det är bättre att företaget kommer med negativ information än 
att det inte kommer med någon information alls. Kontakten med företaget 
sker både på banken och ute på företagen och ”det är inte alls ovanligt” att 
träffarna sker månatligen. Varje årsbokslut som registreras följs upp och 
analyseras av banken. I samband med det tar man även fram nyckeltal och 
följer upp hur det har gått på ett mer systematiskt sätt.     
 
De varningssignaler som banken främst reagerar på är högt utnyttjade 
krediter och fulldragen checkräkningskredit. D menar att dessa är väldigt 
säkra varningssignaler, som går att följa dagligen genom att titta på 
respektive företags konton. Information om att ett företag övertrasserat sitt 
konto kommer per automatik. Tanken är dock att banken ska ha en så nära 
och öppen relation med företaget att man inte behöver följa upp krediterna 
på annat sätt än att samtala med kunden. Det handlar om att bygga ett 
förtroende hos kunden så att denne litar på att banken ser till företagets bästa 
även när det går dåligt.  
 
D menar att banken försöker komma med lösningar direkt när ett företag 
visar upp varningssignaler. Företaget och banken befinner sig i samma 
situation, då båda parter har satsat kapital. Det finns av den anledningen ett 
ömsesidigt önskemål om att företaget ska ha en så liten skuldsida som 
möjligt.  

4.6.3 Ekonomisk kris 
När ett företag har hamnat i en ekonomisk kris är det enligt D av vital 
betydelse att banken kan föra en dialog med företaget och på så sätt försöka 
ta reda på orsaken till att företaget är försatt i knipa. Därefter kan 
kreditgivaren titta på vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. Det kan 
exempelvis vara så att problemen är av tillfällig karaktär och att det som har 
hänt har orsakats av utomstående faktorer som inte har med företagaren själv 
att göra. Om ändå affärsidé, produkter och marknad ser lovande ut kan 
banken gå med på att bevilja en tillfällig kredit för att företaget ska kunna 
komma i fas igen. I regel har företagaren störst möjlighet att göra en 
bedömning och därför är dialogen viktig.  
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Ska banken bevilja mer kredit åt ett företag som befinner sig i ekonomisk 
kris vill man få ett kvitto på företagarens drivkraft och engagemang. Banken 
testar helt enkelt företagarens tro på sitt företag genom att se hur mycket han 
är villig att satsa. Om han inte vill investera en enda krona till sänder det en 
signal om att han inte tror att situationen kommer att vända. D menar att det 
då inte heller finns någon anledning för banken att tro det.   
 
Det händer att företag som inte redan har ett engagemang hos banken 
kommer och ber om hjälp när det har hamnat i en ekonomisk kris. Enligt D 
hanteras sådana företag på liknande sätt som befintliga och det bedöms 
således huruvida verksamheten har en framtid eller inte. Banken är dock 
konservativ till att finansiera sådana företag eftersom det är oerhört svårt att 
vända en nedåtgående trend. Banken har idag inte tillräckliga resurser för att 
kunna avsätta personal till att endast jobba med krisföretag och anstränger 
sig därför för att hitta bra kunder. 
 
D uppger vidare att det är vanligt med så kallade mjuka ackord. Det innebär 
att banken går med på att göra en uppgörelse med kravet att de sedan slipper 
ha kvar företaget som kund. Sådana uppgörelser sker utan att exempelvis 
Ackordscentralen kontaktas. D är av uppfattningen att Ackordscentralen 
kopplas in först när företaget är konkursmässigt.  
 

4.7 Intervju 5: Handelsbanken 
På Handelsbanken intervjuades E, som har arbetat inom banken sedan år 
1976. Under åren har E haft ett flertal olika arbetsuppgifter och har idag en 
chefsbefattning. 

4.7.1 Kreditgivning 
Vad som händer när en nyföretagare kommer in på banken beror på hur 
underlaget ser ut. Om det är ett väl genomarbetat underlag ställer 
Handelsbanken de frågor som anses nödvändiga. Är underlaget däremot inte 
väl genomarbetat råder banken företagaren att kontakta Nyföretagarcentrum 
för att få hjälp med att göra en god affärsplan och budget. Vidare ser 
Handelsbanken gärna ett samarbete med Almi för att få ett bra underlag. 
  
Enligt E ställer banken frågor kring vad företagaren har för kunskap om den 
verksamhet som ska startas, hur marknaden ser ut och vad han tror om 
framtiden. Banken frågar även hur stort lånebehovet är och hur han har tänkt 
säkra det. Banken är även intresserad av vad det finns för risker och hot i 
företagarens idé. Därtill är företagarens branscherfarenhet och kontaktnät 
viktiga faktorer. E menar att det inte är ovanligt att någon som redan har en 
anställning på ett företag kommer på en god idé för att förbättra en viss 
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produkt eller process och därför startar ett eget företag. I ett sådant fall har 
personen ifråga redan ett stort branschkunnande och etablerade kontakter. En 
sådan företagare inger ett större förtroende och har ett branschkunnande att 
falla tillbaka på. Det kan vara en fördel ”jämfört med en idé som mer känns 
som tagen ur luften”. 
  
E uppger att banken har en lång erfarenhet av många olika branscher och 
företag. Erfarenheten gör att när kunden kommer in med en kreditansökan 
och presenterar sin affärsidé får kreditgivaren en god bild av om det verkar 
vara en god affärsidé och om idén är hållbar. Enligt E finns det inte en 
enskild faktor som spelar störst roll för om en kredit ska beviljas eller inte, 
utan det handlar snarare om en samlad bedömning av helheten. 
 
E menar att det inte finns någon bransch som banken absolut inte går in i, 
även om man omedvetet är aningen restriktiv mot vissa branscher. E 
uttrycker det som att ”man måste säkerställa att det går rätt till”. Hotell- 
och restaurangbranschen har historiskt sett varit en besvärlig bransch, då det 
mer allmänt diskuteras huruvida branschen brottas med svart 
kontanthantering. E menar vidare att samma diskussion finns i andra 
branscher med kontanthantering och att en viss koppling kan göras till 
Skattemyndighetens periodvisa kontroller av utvalda branscher. 
Handelsbanken utesluter dock inte möjligheten till finansiering till företag 
som önskar verka i de nämnda branscherna, utan beslutet fattas utifrån 
företagaren och dennes branschkunnande.  
 
Banken tar en kreditupplysning på företagaren innan beslut om kreditgivning 
fattas. Visar kreditupplysningen att det finns betalningsanmärkningar är 
banken mycket skeptisk till att bevilja finansiering. E uttrycker det som att 
”klarar man inte av att hålla ordning på sin privatekonomi, så blir inte 
problemen mindre av att ha ett företag”. Rör det sig om en nystart av ett 
företag som har varit verksamt tidigare tas även en upplysning på det.  
 
Handelsbanken låter vid behov företagaren ställa en personlig borgen som 
säkerhet. Det handlar dock om en borgen som ligger på en rimlig nivå. 
Borgen fungerar som ett incitament för företagaren och kan få honom att tala 
om för banken när det är något i företaget som inte fungerar. På så vis varnas 
banken i god tid om att företaget är på väg in i en krissituation och banken 
kan då hjälpa företagaren ur den. Handelsbanken ser gärna att finansieringen 
delas mellan banken, Almi och företagaren. Företagaren kan då behöva låna 
kapital privat mot säkerhet.   
 
E uppger att banken har ett stort intresse för nyföretagande. Handelsbanken 
samarbetar med lokala tillväxtcentrum samt är aktiva i Nyföretagarcentrum. 
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4.7.2 Kredituppföljning 
Handelsbankens kredituppföljning varierar beroende på typ av verksamhet 
och hur stor kontroll banken känner att den behöver ha över företaget. 
Minimikontrollen är att åtminstone en gång om året gå igenom respektive 
företags bokslut samt samtala med företagaren om hur året har gått. I 
samband med det bedömer banken värdet på ställda säkerheter. Banken 
ställer även frågor om hur företagaren tror att framtiden ser ut och om han 
har några investeringsplaner. Gäller det ett företag som det går dåligt för kan 
kontakten ske veckovis. 
  
E uppger att kundbesök sker regelbundet och att banken då gärna besöker de 
olika företagen. Det ger en god inblick dels i hur verksamheten utvecklas, 
dels i om det råder ordning och reda. Det senare avspeglas enligt E även ofta 
i företagets resultatutveckling. Frekvensen för besöken varierar över tid och 
beror på hur stort företaget är. 
 
Uppföljningen av krediter sker även genom bankens interna 
rapporteringssystem. Banken får automatiskt rapporter om låneamorteringar 
inte sker i tid, eller om konton har övertrasserats. Dyker ett företag 
regelbundet upp på övertrasseringslistan anser banken att det finns anledning 
att ha ett samtal med företagaren, då det är en signal om att allt inte fungerar 
som det ska. 

4.7.3 Ekonomisk kris 
Vad som händer då företaget hamnar i ekonomiskt trångmål beror enligt E 
på hur problemet uppstått och hur det har orsakats. Om marknaden viker kan 
det exempelvis vara svårt att reda ut situationen och den bästa lösningen kan 
vara en avveckling av företaget. Ett alternativ kan vara att lägga ner 
verksamheten och försöka sälja tillgångarna och amortera av de krediter som 
finns. Ett annat alternativ kan vara att vända sig till fordringsägarna och 
försöka få till stånd ett ackord. För att ett ackord ska vara meningsfullt krävs 
det ofta en god tro på att företaget snart kommer att gå en ljusare framtid till 
mötes. Annars undrar fordringsägarna vad som är meningen med ackordet, 
då det kanske är en bättre lösning att lägga ner verksamheten. 
 
Om företagaren är i behov av ytterligare kredit menar E att banken gör en 
affärsmässig bedömning av situationen. Dels bedöms sannolikheten för att 
verksamhetens resultat vänder till det bättre och hur det i så fall skulle 
påverka kassaflödet, dels huruvida företaget kommer att kunna betala räntor 
och amorteringar. Bankens beslut varierar som sagt från fall till fall och E 
menar att ”varje kreditärende är unikt”. 
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Hur en företagare reagerar då företaget hamnar i ekonomisk kris varierar 
från person till person. Har en företagare hamnat i ekonomiskt trångmål 
kanske han inte vill inse det direkt, utan det tar tid för honom att vänja sig 
vid att lönsamheten uteblir. I det läget anser E att det är bra om banken är så 
tydlig som möjligt så att företagaren snabbt förstår att verksamheten har 
problem. Även om det kan vara ett svårt besked att ge måste banken i vissa 
fall berätta att de inte kan vara med som kreditgivare längre. Banken kanske 
anser att det är bäst att avveckla verksamheten, men sedan är det upp till 
företagaren om han vill gå till en annan bank och söka kredit. 
 
Om en företagare i ekonomisk kris som är kund i en annan bank kommer in 
till Handelsbanken är det inte omöjligt att de kan hjälpa kunden. E menar att 
även detta är ett kundmöte och att banken åtminstone lyssnar på vad 
företagaren har att säga. Sedan ställs frågan varför han kommer just till 
Handelsbanken och inte försöker få hjälp i den bank där han är kund. Om 
kunden har fått nej i sin egen bank kan det vara en signal om att allt inte står 
rätt till. E uppger dock att banken gör en egen bedömning av situationen, 
men att ”uppförsbacken för att få en kredit beviljad är kanske lite längre”. 
Om en kreditupplysning visar på många betalningsanmärkningar är det ett 
skäl för banken att neka kredit.  
 
Enligt E kan banken mycket väl samarbeta med Ackordcentralen när det 
gäller företag i ekonomisk kris, men de kan lika gärna ha ett samarbete med 
en advokatbyrå eller revisor, beroende på var problemet ligger. E menar att 
ett företag i ekonomisk kris även kan ta kontakt med Almi eller försöka finna 
en annan intressent som kan tänka sig att gå in som delägare i projektet. En 
annan lösning som banken kan föreslå är att för en period stryka företagets 
amortering, förutsatt att det är en tillfällig likviditetssvacka samt att det är 
troligt att likviditeten snart förbättras. 
 

4.8 Intervju 6: Ackordscentralen 
På Ackordscentralen i Borås intervjuades F och G, som båda är ekonomer 
som har arbetat i över tio år på företaget. 

4.8.1 Varningssignaler och uppföljning 
Några av de första och mest synliga varningssignalerna på att det börjar gå 
dåligt för ett företag är enligt F och G att företaget får problem med att betala 
sina leverantörsfakturor, moms eller skatt. Med andra ord uppstår en 
likviditetsbrist där företagaren inte har råd att betala för de varor som har 
köpts in. När en verksamhet precis har startat är det naturligt att utgifterna är 
större än intäkterna, vilket företagaren förhoppningsvis har räknat med. G 
menar att de stora problemen uppstår när det har gått ett tag och 
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”företagaren fortfarande inte har fått snurr på affärerna”. En vanlig åtgärd 
är då att företagaren söker ytterligare kredit, men F påpekar att ett sådant 
förfarande inte är någon långsiktig lösning på problemen.  
 
En stor utmaning ligger i att göra företagaren uppmärksam på problemen. G 
uppger att denne ofta är ”en boren optimist som tror att det blir bättre nästa 
månad eller nästa kvartal”. Följden av att företagaren har en tendens till att 
skjuta problemen framför sig är att företaget riskerar att befinna sig i djup 
kris när det väl är dags att vidta åtgärder. F och G menar att 
Ackordscentralen därför ofta kontaktas för sent.  
 
F förklarar vidare att företaget ”sällan är ute i tid” när det gäller en 
krissituation. F menar att för att upptäcka problemen i tid är det viktigt att 
företagaren tillsammans med sin bank och revisor månadsvis följer upp 
resultat och likviditet. På så sätt kan endera parten agera redan när företaget 
har uppvisat ett negativt kassaflöde i fyra månader och konfrontera 
företagaren genom att tvinga honom att inse vad som är på väg att ske. Ett 
sådant agerande kan leda till rätt åtgärder sätts in och att Ackordscentralen 
kontaktas när problemen fortfarande går att lösa. Alternativt kan en konkurs 
genomföras i ett tidigt stadium och skadan minskas på så sätt för samtliga 
inblandade parter. Enligt F fungerar det som sagt mycket sällan på det här 
sättet.  

4.8.2 Ekonomisk kris 
F och G menar att Ackordscentralen har mycket kontakt med banken, men 
främst i ett informativt syfte. Exempelvis har man en intensiv kontakt när det 
genomförs lagändringar, då Ackordscentralen kan informera banken om 
ändringarnas effekter och råda dem till hur de ska agera i fortsättningen. I 
samband med den nya förmånsrättslagen 2004 ordnade Ackordscentralen 
informationsmöten där de redogjorde för hur bankerna i fortsättningen skulle 
kunna säkerställa sina krediter och se om sitt risktagande. Bankerna 
kontaktar även Ackordscentralen för att rådfråga om säkerheter, 
pantsättning, återvinning och aktiebolagsrättsliga frågor. Ibland vill banken 
ha hjälp med att genomföra en företagsrekonstruktion för en kunds räkning.  
 
Hur ett krisföretags kontakt med Ackordscentralen inleds är olika. Ibland är 
det företagaren själv som initierar kontakten medan han andra gånger tar 
kontakt på uppdrag av sin revisor eller bank. En sådan hänvisning görs 
endast i ett tidigt skede av krisen, då parterna fortfarande tror att det går att 
rädda företaget från konkurs. F menar att Ackordscentralen ofta kontaktas 
om det har ”gått så långt att banken har stängt av krediter” och sagt upp 
lånen. I detta skede har normalt företagaren själv insett att det är konkurs 
som gäller. Ofta är det revisorn eller banken som uppmärksammar 
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problemen eftersom de har tillgång till information om företagets 
ekonomiska situation. Enligt F är det även dessa parter som företaget 
normalt sett har bäst kontakt med.  
 
G menar att det ofta är svårt för ett företag som går dåligt att få ytterligare 
kredit av banken. Om företaget kommer underfund med att det går dåligt i 
god tid är det lättare att diskutera med banken, men ofta kommer de för sent 
både till banken och till Ackordscentralen. När ett företag har hamnat i kris 
gäller det att bedöma dess överlevnadsmöjligheter. G menar att ett företags 
misslyckande i nästan samtliga fall beror på brister hos företagsledningen. 
Denne kan ha dålig koll på företagets ekonomi, marknad eller brista i 
kommunikationen med de anställda. Misslyckandet kan även ha att göra med 
specifika branschproblem, kapitalbrist, dålig planering av finanser, en viktig 
kund går i konkurs eller problematiska franchisingavtal. Avtalen kan 
exempelvis ställa krav på att företaget ska ha ett och samma sortiment i både 
Stockholm och Borås trots att kundstocken i städerna skiljer sig åt.  
 
När alla möjligheter till att rädda ett företag i kris slutligen har utretts samt 
undanröjts kan Ackordscentralen ta hand om konkursboets tillgångar och 
ordna försäljning av dem så att borgenärernas skulder kan betalas. Finns det 
en överlevnadspotential hos själva idén försöker man istället hitta en köpare 
som kan starta om bolaget. F menar att det idag finns många framgångsrika 
företag som tidigare varit i konkurs. Dock lånar banken inte gärna ut kapital 
till samma företagsledning som före konkursen, vilket är ytterligare en 
anledning till att byta ut ledningen. Allt hänger på kreditgivaren; beviljas 
inte företaget ny kredit kommer verksamheten inte heller att kunna fortsätta.   
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5 Analys 
Här tolkas utsagorna från intervjuerna med kreditgivare och 
Ackordscentralen. Vi har kategoriserat analysen utifrån frågeställningen 
och analyserar därför varje avsnitt för sig. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av hur vi har gått tillväga för att analysera materialet från den 
teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Därefter följer 
en analys av respektive kategori.     

5.1 Tillvägagångssätt 
För att underlätta läsningen följer nedanstående text samma uppdelning som 
föregående kapitel och materialet återges således i tre kategorier, som var 
och en representerar en av uppsatsens tre frågeställningar. I analysen har det 
empiriska materialet tolkats i form av en jämförelse av bankernas svar inom 
respektive kategori. I jämförelsen har vi belyst skillnader och likheter mellan 
bankernas agerande. Resultatet av jämförelsen har slutligen vävts samman 
med materialet från intervjun med Ackordscentralen samt med den teoretiska 
referensramen. För att ytterligare underlätta läsningen har vi valt att dela in 
varje kategoris text i olika avsnitt. Sist i varje avsnitt ges en kort 
sammanfattning i punktform av vad som framkom för att tydliggöra 
essensen av materialet. För mer information angående tillvägagångssättet 
angående analysen se avsnitt 3.5. 
 

5.2 Kreditgivning 
Det märks tydligt i intervjuerna att det inte är särskilt lätt för en nyföretagare 
att beviljas kredit. Det är många parametrar som ska sättas ihop och 
bankerna är väl medvetna om att det är många av de nystartade företagen 
som går i konkurs. Kanske är en anledning till den lilla benägenheten att låna 
ut kapital, som Craig och Hardee (2007) påpekar, konsolideringen av många 
små banker till ett fåtal stora. En annan bidragande orsak bör vara att Lagen 
om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) styr bankerna till att inte 
ta för stora risker.     
 
Viktiga faktorer 
Samtliga banker uppger att det är av stor betydelse hur väl förberedd 
företagaren är på första mötet. Bankerna vill att personen i fråga ska kunna 
visa upp affärsidé, budget, leverantörer, konkurrenter samt vilka kunder han 
tänker inrikta sig mot. Vilken bransch som företaget ska vara verksamt inom 
är även av betydelse med hänsyn till överetablering av liknande företag eller 
annan risk. Vidare nämner flera av bankerna att det är bra om företagaren 
även kan visa upp marknadsundersökningar som tyder på att det finns ett 
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behov av hans produkt eller tjänst. Älvsborgs Provinsbank och 
Föreningssparbanken understryker betydelsen av att företagarens planering 
är realistisk. Fyra banker uppger att de vill att företagaren först besöker ett 
nyföretagarcenter eller liknande för att få en genomgång av affärsidé och 
affärsplan.  
 
Majoriteten av bankerna uppger att personen bakom företaget är den 
viktigaste faktorn för huruvida kredit ska beviljas eller inte. Ett sådant 
synsätt överensstämmer helt med vad Broomé, Elmér och Nylén (1998) 
anser då de uppger att företagsledningen är den största orsaken till att ett 
bolag går bra eller dåligt. Även McRobert och Hoffman (1997) menar att 
företagsledningen nästan alltid är orsaken till att ett företag går i konkurs. 
Enligt bankerna är personens förmåga, kompetens och kontaktnät 
grundläggande för företagets framtid och samtliga förutsätter att företagaren 
har en god erfarenhet av branschen sedan en lång tid tillbaka. Därtill menar 
några av bankerna att det är en fördel om banken har en bra erfarenhet av 
kunden sedan tidigare.  
  
Studien visar att faktorer som företagarens branscherfarenhet och kontaktnät 
spelar en stor roll i dagens kreditgivning. Som nämnts i avsnitt 1.2 kom 
Frisk, Förare och Storckenfeldt (2000) i en undersökning fram till att 
företagarens personliga ekonomi var av störst betydelse för kreditgivaren. 
Då tyckte författarna att kreditgivaren istället borde rikta mer 
uppmärksamhet åt företagarens kontaktnät. Vår undersökning tyder på att så 
nu är fallet, då fyra av bankerna nämner kontaktnät som en viktig eller 
mycket viktig faktor vid kreditgivning. Älvsborgs Provinsbank går till och 
med så långt som att säga att de inte beviljar kredit till någon som inte är 
insatt i branschen sedan tidigare, och övriga banker uppger att de är mycket 
skeptiska till en sådan företagare.   
 
Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar att det är svårt att värdera hur bra 
en företagsledning är då det saknas enhetliga värderingsgrunder för en sådan 
bedömning. Avgörande blir den erfarenhet som kreditgivaren har. Bankerna 
uppger mycket riktigt att man lär sig att se om en företagare kommer att vara 
bra eller dålig på att driva företaget, men de skiljer sig något åt med hur de 
anser att en bra företagare bör vara. Nordea är exempelvis noga med att 
företagaren ska visa en vilja och förmåga att ta ekonomiskt ansvar och även 
Föreningssparbanken lägger vikt vid företagarens personliga ekonomi. 
Föreningssparbanken tycker dessutom att det är viktigt att företagaren är 
noggrann. Älvsborgs Provinsbank söker efter drivande företagare med en 
entreprenöriell läggning och stor arbetskapacitet. SEB tycker att personens 
bakgrund spelar stor roll medan Handelsbanken slutligen menar att det är en 
sammanvägd bedömning av helheten som avgör. Skillnaderna i respektive 
svar kan ha att göra med kreditgivarnas olika personligheter och därmed 
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finns det en risk att svaren varierar från kreditgivare till kreditgivare och inte 
bara mellan bankerna. Variationen i svaren belyser dock definitivt Broomé, 
Elmér och Nyléns (1998) åsikt om att företagsledningar är svårbedömda.    
 
Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) menar att kreditupplysning är ett av 
de viktigaste verktygen vid kreditgivning. Alla bankerna i vår undersökning 
uppger att de alltid tar en kreditupplysning på företagaren innan kredit 
eventuellt beviljas. Som Sigbladh, Lundén och Stenberg (1999) påpekar är 
en betalningsanmärkning ett tecken på företagarens betalningsovilja eller 
betalningsoförmåga. Därför är det anmärkningsvärt att Nordea är den enda 
av bankerna som rakt ut uppger att upplysningen måste vara prickfri för att 
företagaren i ett inledningsskede ska beviljas kredit. Handelsbanken uppger 
dock att de är mycket skeptiska till att bevilja en kredit i en sådan situation. 
Det är möjligt att även andra banker agerar på samma sätt, men att de inte 
har velat lämna ut sådan information. Älvsborgs Provinsbank uppger dock 
att det främsta medlet de använder för att kolla upp en kund är bankens egna 
kontakter. Bankernas svar kan även vara ett tecken på att vissa banker är mer 
riskbenägna än andra, precis som SEB påpekar.   
 
Säkerheter 
Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar att ju fler konkurser som inträffar 
desto viktigare blir det för banken att ha en ordentlig säkerhet för sina 
krediter. Det här åskådliggörs hos bankerna genom att samtliga av de 
tillfrågade kreditgivarna helst ser en uppdelning av finansieringen mellan 
företagaren själv, banken och ytterligare en extern finansiär, som exempelvis 
Almi. Ytterst sällan går banken in själv och fullfinansierar ett nystartat 
företag. Vidare kräver bankerna, precis som Lundén och Svensson (2006) 
menar, vanligtvis minst en personlig borgen som säkerhet när ett aktiebolag 
ska startas. Nordea, SEB samt Handelsbanken påpekar att den personliga 
borgen ska återspegla återbetalningsförmågan hos företagaren och sättas på 
en rimlig nivå. Tidigare var det vanligt att personlig borgen sattes på 
miljonbelopp som företagaren aldrig skulle kunna betala. En sådan 
orealistisk borgenssumma kan inte vara det lagen avser när den säger att 
bankrörelsen ska drivas på ett sunt sätt (LBF 6:4).    
 
Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar att förtroendet för 
företagsledningen och företagets överlevnadsmöjligheter spelar en större roll 
för kreditens beviljande än vilken säkerhet som kan lämnas. Resonemanget 
stämmer in på bankernas svar, då Nordea, precis som Tegin (1997) påpekar, 
uppger att de naturligtvis inte beviljar en kredit bara för att säkerheten är 
god. Det viktigaste är istället att kreditgivaren tror att företaget ska kunna 
inbringa intäkter för att betala tillbaka lånet, även om det fortfarande är 
viktigt att få en god säkerhet. Föreningssparbanken och Älvsborgs 
Provinsbank påpekar till exempel att en personlig borgen inte bara utgör en 
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trygghet för bankens kredit utan även en pådrivande kraft på företagaren. 
Om företagaren vet att han blir personligt betalningsansvarig om företaget 
går dåligt har han en anledning till att satsa all sin kraft på att hålla företaget 
på fötter. Andra säkerheter som bankerna gärna ser är fastighets- eller 
företagsinteckning, pantbrev och utomståendes borgen. 
  
Riskbranscher 
Samtliga banker uppger att de är restriktiva till att finansiera nystartade 
företag inom riskbranscher såsom hotell- och restaurang samt vissa 
konjunkturkänsliga branscher. Nordea och Älvsborgs Provinsbank säger att 
restauranger är en typisk bransch som de försöker undvika. Älvsborgs 
Provinsbank ger två anledningar till det; dels förekommer det mycket svarta 
pengar i sådan verksamhet, dels går oerhört många restauranger i konkurs. 
Även Handelsbanken nämner olaga kontanthantering som anledning till att 
vara restriktiv till att finansiera företag inom hotell- och 
restaurangbranschen. Beslutar sig bankerna trots allt för att finansiera ett 
företag i en riskbransch, görs det först sedan en mer noggrann 
kreditbedömning än normalt har företagits. Enligt Nordea innebär en sådan 
kreditbedömning att det finns fler och tydligare riktlinjer att rätta sig efter 
innan kredit får beviljas.  
 
Två av bankerna uppger att de internt utreder samt bevakar riskbranscherna 
mer ingående och att det finns fler och tydligare riktlinjer för när en kredit 
får beviljas till riskföretag än vad det gör för andra företag. Att bankerna inte 
gärna finansierar särskilt riskfyllda företag hör sannolikt samman med lagens 
bestämmelser. Banken får endast bevilja kredit om förpliktelsen på goda 
grunder kan förmodas fullgöras (LBF 8:1). Som påpekas i 
Ackordscentralens årsredovisning (2005) är banken inte heller ett 
riskkapitalbolag.    

5.2.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det framkommit att bankernas 
kreditgivningsprocess består i att göra en:  
 

• Bedömning av affärsidé, affärsplan, budget 
• Bedömning av företagaren (personlighet och tidigare erfarenheter) 
• Bedömning av säkerhet som kan lämnas 
• Riskuppdelning 
• Bedömning av aktuell bransch  
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5.3 Kredituppföljning 
Bankernas uppföljning av krediter sker enligt ett likartat tillvägagångssätt. 
Bankernas agerande stämmer in på det som Svensson och Ulvenblad (1995) 
beskriver som ett dynamiskt synsätt, eftersom de aktivt och kontinuerligt 
följer upp lämnade krediter.   
 
Manuell uppföljning 
Den manuella genomgången av bokslut gäller enligt Nordea och 
Föreningssparbanken endast för stora krediter. De båda bankerna uppger att 
kundstocken är alldeles för stor för att det ska vara möjligt att genomföra en 
manuell koll av alla engagemang. Istället menar Nordea att de mindre 
krediterna kontrolleras genom en central körning mot UC:s register. Skulle 
ett engagemang av någon anledning inte klara sig igenom körningen görs en 
manuell koll.  
 
Vidare uppger SEB och Älvsborgs Provinsbank att uppföljningen under ett 
företags första verksamhetsår sker månads- eller kvartalsvis. För SEB är det 
viktigt att ge stort stöd till företaget i början för att snabbt kunna vidta 
åtgärder. Älvsborgs Provinsbank menar att de vill att företaget ska få rutin på 
regelbunden rapportering till banken så att relationen dem emellan utvecklas 
till att vara nära och öppen. Föreningssparbanken å sin sida rekommenderar 
att parterna hörs av ett halvår efter att krediten har beviljats för att samtala 
om hur den första tiden har gått. Nordea och Handelsbanken gör endast en 
årlig uppföljning av krediter.  
 
Av intervjun med Ackordscentralen framgår att det är viktigt att följa upp ett 
företags resultat och likviditet varje månad för att kunna upptäcka problem i 
tid. På så sätt kan åtgärder vidtas redan när företaget uppvisat ett negativt 
kassaflöde i några månader, vilket kan medföra att Ackordscentralen 
kontaktas när det fortfarande går att lösa problemen. Alternativt kan en 
konkurs genomföras i ett tidigt stadium och skadan minskas på så sätt för 
samtliga inblandade parter. McRobert och Hoffman (1997) påpekar att det är 
särskilt viktigt att varningssignaler upptäcks i god tid när det gäller 
nystartade företag då det är näst intill omöjligt att rädda ett sådant företag i 
ekonomisk kris. Även Folkesson (2006) anser att det är viktigt att agera 
tidigt och en noggrann och intensiv uppföljning från start är enligt vår åsikt 
definitivt ett bra steg på vägen. McRobert och Hoffman (1997) anser därtill 
att kreditgivarna har en skyldighet att agera tidigt eftersom de har tillgång till 
kunniga analytiker och information som stöd vid uppföljningen.  
 
Enligt Jonsson och Åvall (1986) samt Oppenheimer et al (2003) är nyckeltal 
ett viktigt uppföljningsverktyg för att förutsäga kriser. McRobert och 
Hoffman (1997) menar vidare att nyckeltal ger den första signalen på att 
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något inte står rätt till och vi anser det därför alarmerande att endast en av 
bankerna nämner att de följer upp dem. Det är möjligt att övriga banker 
menar att en sådan koll ingår i deras analys av företagens bokslut. Det är 
dock viktigt att poängtera att då övriga banker inte nämner nyckeltal som ett 
uppföljningsverktyg spelar de förmodligen inte en så stor roll som de bör 
göra.    
 
Automatisk uppföljning 
Samtliga banker uppger att interna uppföljningar sker automatiskt, genom att 
listor löpande kommer på konton som har övertrasserats samt på sena eller 
uteblivna låneamorteringar. Listorna är ett exempel på ett etablerat 
övervakningssystem, vilket McRobert och Hoffman (1997) anser att 
kreditgivaren bör använda sig av för att åstadkomma en god 
kredituppföljning. Systemet är dessutom tidseffektivt då det inte krävs att 
bankerna utför en manuell kontroll av konton för att upptäcka avvikelserna. 
SEB och Älvsborgs Provinsbank uppger att de även anser det oroväckande 
om ett företag har en högt utnyttjad checkkredit eller en fulldragen sådan. 
Föreningssparbanken menar slutligen att de är särskilt uppmärksamma när 
det är dags för företagen att göra skatteinbetalningar, då dessa ofta kommer 
som en överraskning.   
  
Bankerna uppger att de anser att ovanstående företeelser tyder på att 
någonting inte står rätt till och majoriteten av dem kontaktar företaget direkt 
för att ta reda på orsaken. Handelsbanken uppger dock att det krävs att ett 
företag regelbundet uppkommer på sådana listor för att de ska agera. Enligt 
McRobert och Hoffman (1997) är det viktigt att kreditgivarna är övertygade 
om att det inte är nödvändigt att vänta med att identifiera potentiella problem 
till dess att de är fullt synliga. Bankerna ska inte vara rädda för att agera 
direkt, eftersom risken då ökar för att nödvändiga åtgärder inte sätts in i tid 
för att rädda företaget. 
 
Utöver den löpande interna kontrollen använder Nordea och 
Föreningssparbanken sig av UC för att upptäcka varningssignaler. UC 
genomför en kontinuerlig kreditbevakning som banken får ta del av, vilken 
kan uppmärksamma banken om att ett företag har fått en 
betalningsanmärkning eller ett betalningsföreläggande. Nordea uppger att 
det är ett effektivt system som fungerar mycket bra, och som medför att 
banken gör en noggrannare studie av företaget i fråga. Sigbladh, Lundén och 
Stenberg (1999) anser att det är viktigt med en kontinuerlig kreditupplysning 
eftersom ett företags kreditvärdighet snabbt kan ändras.  
 
Varningssignaler 
Ackordscentralen menar att några av de första och mest synliga 
varningssignalerna på att det börjar gå dåligt för ett företag är problem med 
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att betala leverantörsfakturor, moms eller skatt. Med andra ord uppstår en 
likviditetsbrist där företagaren inte har råd att betala de varor som har köpts 
in. Även Folkesson (2006) och Oppenheimer et al (2003) nämner 
betalningssvårigheter som ett tidigt tecken. Sådana varningssignaler stämmer 
väl in på de bankerna letar efter, i form av övertrasserade konton och andra 
betalningssvårigheter. Bankerna har därmed en god uppfattning om vad som 
normalt ställer till med problem i samband med drivandet av en verksamhet. 
Nordea menar att förmågan att upptäcka varningssignaler utvecklas med 
erfarenheten. Ju större erfarenhet en person har, desto bättre är dennes 
förmåga att upptäcka samt söka efter dem. Påpekandet stämmer överens med 
Broomé, Elmér och Nyléns (1998) åsikt att erfarenhet spelar en stor roll vid 
bedömning av kreditvärdigheten. Med andra ord är det viktigt att bankerna 
har erfarna medarbetare. 
 
En av bankerna påpekar att det till en början är svårt att mäta ett nystartat 
företags resultat. Något som samtliga banker anser är viktigt är att göra 
kundbesök med jämna mellanrum, för att på så sätt lära känna företagets 
verksamhet och kontrollera att allt fungerar. Nordea påpekar att det kan vara 
ett varningstecken om en butik alltid är utan kunder eller om lagerhyllorna 
på ett produktionsföretag alltid är tomma. Att kundbesök kan vara ett sätt att 
upptäcka varningssignaler är inget som framgår av den teoretiska 
referensramen, men vi anser att det ligger en hel del i påpekandet. Nordea 
och Föreningssparbanken hävdar att det inte är möjligt att besöka alla företag 
och att de minsta krediterna i regel nästan aldrig besöks. Av övriga banker 
förefaller Älvsborgs Provinsbank ha mest kontakt med företagen då de ofta 
har månatliga samtal. Handelsbanken uppger dock att även de kan ha mycket 
täta kundkontakter, men att det då rör sig om företag som det går dåligt för. 
Med tanke på kundbesökens betydelse som varningssignal är det synd att 
Nordea och Föreningssparbanken inte hinner besöka företag med små 
krediter.  
 
Majoriteten av bankerna betonar essensen av att ha ett nära och öppet 
förhållande med företagaren. Nordea menar dock att ökningen av 
självservice har försvårat förhållandet i och med att företagaren inte har så 
många ärenden till bankkontoret längre. Älvsborgs Provinsbank menar att 
banken inte behöver leta efter varningssignaler om det finns en nära och 
öppen relation med företagaren. Företagaren kommer då självmant till 
banken med sina problem. Eftersom åtskilliga författare (Folkesson, 2006, 
McRobert & Hoffman, 1997) samt intervjuade kreditgivare och medarbetare 
på Ackordscentralen menar att företagaren ofta är den siste att inse 
problemen, är det inte en bra lösning att som Älvsborgs Provinsbank lita på 
att företagaren agerar självmant. Då banken uppger sig ha en tät kontakt med 
kunderna hoppas vi trots allt att det medför att problem uppdagas i tid.  
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Ett område som omnämns av McRobert och Hoffman (1997) som ett bra 
ställe att leta efter varningsställen undgås helt av bankerna. Området är 
företagets ledning och dess beteende. Ingen av bankerna och inte heller 
Ackordscentralen nämner ledningens agerande som något de uppfattar som 
en signal till att allt inte står rätt till med ett företag. Det är definitivt något 
som bankerna kan åtgärda genom att de uppmärksammas om betydelsen av 
beteendeförändringar.  
 
McRobert och Hoffman (1997) menar att bra uppföljning karaktäriseras av 
att all slags information om företaget följs upp regelbundet samt att oro och 
betänkligheter lyssnas på och undersöks närmare. På så sätt skapar 
kreditgivaren en miljö som kan göra honom till en av de första att upptäcka 
potentiella kriser. Vidare anser McRobert och Hoffman (1997) att det är 
viktigt att kreditgivaren försäkrar sig om att företaget i fråga tillhandahåller 
uppdaterad och regelbunden information. Bankerna i vår undersökning 
kontrollerar bland annat företagens information genom att göra kundbesök. 
SEB och Älvsborgs Provinsbank ser dessutom till att kräva regelbunden 
information redan från starten för att företaget ska få rutin på det.  
 
Två av bankerna reagerar endast på tidiga varningssignaler i mån av tid. 
Under intervjuerna med Nordea och Föreningssparbanken framkom att 
prioritering är ett måste då kunderna är för många, och att sådan prioritering 
innebär en nästintill obefintlig kontakt med företag med små krediter. Vidare 
visar studien att ingen av bankerna uppger att de tar kontakt med 
Ackordscentralen när varningssignaler har uppmärksammats, detta till trots 
att Ackordscentralen (2007d) menar att det är viktigt att hjälp sätts in innan 
företagets kris har blivit alltför djup.   

5.3.1 Sammanfattning 
För att tydliggöra hur bankernas kredituppföljning fungerar ges här en 
sammanfattning av de rutiner som vi bedömer som goda respektive mindre 
goda.  
  
Goda rutiner 

• Automatisk kreditbevakning genom UC 
• Automatisk bevakning av övertrassering och sena låneamorteringar 
• Kundbesök 

 
Mindre goda rutiner 

• Kontrollerar ej samtliga bokslut manuellt 
• Tittar ej efter förändringar i ledningens beteende 
• Agerar ej direkt 
• Kontaktar Ackordscentralen vid varningssignaler  
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5.4 Ekonomisk kris 
Enligt Folkesson (2006) kan ekonomiska kriser vara av olika karaktär 
beroende på vad det är för typ av problem som har uppstått. Vi anser det 
därför naturligt att det enligt Nordea inte finns något standardiserat 
förfarande när det gäller bankens hantering av ett företag i ekonomisk kris. 
Istället menar Nordea tillsammans med Föreningssparbanken och 
Handelsbanken att det alltid blir individuella lösningar efter diskussion med 
företagaren. Majoriteten av bankerna uppger dock att det första de alltid gör 
är att kontakta kunden för att tillsammans försöka komma fram till vad som 
är orsaken till problemen. De flesta bankerna poängterar essensen av att vara 
ute i god tid, då möjligheterna att rädda företaget är större ju lättare krisen är.  
 
Tillvägagångssätt 
Det främsta sättet som bankerna kan hjälpa ett företag i ekonomisk kris är 
genom att bidra med ytterligare finansiering. Det framgår dock tydligt av 
bankernas agerande att de är hårt styrda av lagen om bank- och 
finansieringsrörelse. Banken får inte bevilja kredit om det inte är troligt att 
företaget kommer att kunna betala tillbaka den i tid (LBF 8:1) och det gäller 
såväl kredit till ny kund som ytterligare kredit till gammal kund. Fyra av 
bankerna nämner att det är ett villkor att krisen är tillfällig och att de ser en 
framtid hos företaget för att de ska bevilja ny kredit. För Älvsborgs 
Provinsbank är det därtill viktigt att problemen har orsakats av externa 
omständigheter som inte har med företagaren att göra och som inte heller 
hade kunnat undvikas. För att bedöma om så är fallet är en god dialog med 
företagaren en förutsättning. Även Föreningssparbanken vill ha ett nära och 
förtroendefullt förhållande med företaget där banken fungerar som ett 
bollplank. Handelsbanken är vidare mån om att vara tydlig mot företagaren 
för att göra denne medveten om vilka problem hans företag står inför. 
 
Enligt vår undersökning skiljer sig SEB något från de andra bankerna i sin 
hantering av företag i kris. Så snart SEB ser en förlustrisk på ett engagemang 
kräver de tvångsmässig rapportering från företaget varje kvartal för att på så 
sätt kunna följa upp resultat och ställning. Beslut om huruvida krediten ska 
få vara kvar eller om den ska stängas ned baseras sedan på företagets 
rapportering. Beslutet beror på hur stor banken upplever att förlustrisken är. 
SEB menar dock att banken kan bevilja ytterligare kredit om det bedöms 
som nödvändigt för företagets överlevnad samt om det är i ett tidigt skede av 
krisen. SEB:s förfarande stämmer till viss del in på McRobert och Hoffmans 
(1997) åsikt att kreditgivarens motprestation när denne upptäckt att ett 
företag är på väg utför ofta är att dra tillbaka lånen och sedan sälja 
säkerheten. Det är dock viktigt att notera att ingen av bankerna uppger att de 
enbart försöker rädda sitt eget skinn utan de menar istället att alla har att 
vinna på om verksamheten fortsätter. Däremot framgår det av 
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undersökningen att en majoritet av dem menar att de självklart ser om sina 
krediter för att begränsa de egna förlusterna om de inte längre tror på 
företagaren eller idén.      
 
Tre av bankerna understryker att det är viktigt att undersöka om företagaren 
själv kan tillskjuta mer kapital i en krissituation. Enligt Föreningssparbanken 
och Älvsborgs Provinsbank är anledningen till att banken vill se en insats 
från företagaren att man vill ha ett kvitto på att företagaren fortfarande vill 
satsa på sin idé. För Föreningssparbankens del behöver det inte röra sig om 
att företagaren ger ett tillskott av kapital själv, utan de kan istället ställa den 
nya krediten på företagaren personligen. En förutsättning är då att 
företagaren inte har ådragit sig en betalningsanmärkning eller 
betalningsföreläggande. Älvsborgs Provinsbank menar att ett ytterligare 
tillskott från företagaren visar på drivkraft och engagemang medan 
Föreningssparbanken ser det som en morot för företagaren att arbeta ännu 
hårdare för att vända den nedåtgående trenden.      
 
Samtliga banker uppger att de är restriktiva till att hjälpa ett företag i kris 
som inte har en befintlig kredit hos banken. De menar att det sänder signaler 
om att allt inte står rätt till och anser det underligt att företagets egen bank 
inte har velat bistå. Dock uppger alla bankerna att de gör en bedömning av 
hur företagets situation ser ut och baserar sitt beslut efter vad som 
framkommer där. Även här handlar det i slutändan om huruvida banken 
upplever det troligt att företaget har en framtid och att lönsamheten snart 
kommer att vända eller inte. Två av bankerna menar att det i en sådan 
situation är ett absolut krav att företagaren inte har någon 
betalningsanmärkning.   
 
Lösningar 
Enligt intervjun med Ackordscentralen tror ofta företagaren att problemen 
går att lösa med mer kredit, men att mer kapital åtgärdar många gånger inte 
ensamt de områden som orsakar kapitalbristen. SEB nämner en annan 
lösning på problemen, nämligen en försäljning av företaget. SEB uppger 
dock att lösningen endast är aktuell om affärsidén fortfarande fungerar väl. 
Broomé, Elmér och Nylén (1998) samt McRobert och Hoffman (1997) 
menar att företagsledningen är en avgörande faktor till att ett företag hamnar 
i en ekonomisk kris eller går i konkurs. En försäljning av företaget kan 
därmed enligt oss utgöra ett gott alternativ för att rädda företaget. På så sätt 
kan affärsidén leva vidare, men förhoppningsvis styras av bättre lämpade 
personer. Som Älvsborgs Provinsbank påpekar passar inte alla till att vara 
egenföretagare.     
 
Ackordscentralen (2007d) menar att företagets problem i ett tidigt skede kan 
lösas genom att delar av verksamheten och dess tillgångar säljs. Samtliga 
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banker i undersökningen uppger dock att Ackordscentralen endast kopplas in 
i enstaka fall eller när alla andra möjligheter har prövats eller utretts, det vill 
säga först när företaget i stort sett är färdigt för konkurs. SEB menar att en 
orsak till att Ackordscentralen kopplas in sent är att det råder osäkerhet om 
när det är dags att kalla in mer omfattande hjälpåtgärder. Älvsborgs 
Provinsbank och Nordea nämner att det är vanligare att bankerna går med på 
ett ackord med företaget utan att blanda in organisationer som 
Ackordscentralen. Efter en sådan ackordsuppgörelse vill dock banken inte 
göra fler affärer med företagaren och ett byte av bank är en förutsättning. 
Även Handelsbanken nämner ackord som en tänkbar lösning på företagarens 
problem, men då krävs det att företaget förväntas kunna leva vidare. Nordea 
är den enda av bankerna som självmant nämner att man i samband med 
diskussioner med ett företag i kris funderar över om Ackordscentralen bör 
kontaktas. Övriga respondenter måste tillfrågas om huruvida de överväger 
ett samarbete med Ackordscentralen och börjar prata om konkurs så fort 
Ackordscentralen nämns.  

5.4.1 Sammanfattning 
Kreditgivarens bemötande av ett företag i ekonomisk kris kan sammanfattas 
enligt följande: 
 

• Individuell lösning 
• Möte med företagaren  
• Restriktiva till mer kredit samt till att hjälpa företag som inte redan 

är kunder 
• Kapitaltillskott från företagaren 
• Egna ackordsuppgörelser 
• Kontakt med AC vid konkurs 
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6 Slutsatser 
I uppsatsens sista kapitel besvaras de tre frågeställningarna utifrån 
resultatet av analysen i föregående kapitel. Avslutningsvis lämnar vi några 
förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Frågeställningen besvaras   
• Hur agerar kreditgivare vid kreditgivning till nystartade företag?  

 
I uppsatsens empiriska undersökning framkom det att kreditgivarna gör en 
noggrann bedömning av affärsidé och budgetar innan en kredit beviljas till 
någon som vill starta ett nytt bolag. Kreditgivarna agerar med försiktighet 
eftersom nyföretagande är förknippat med en hög risk. Därtill kan vi utifrån 
undersökningen dra slutsatsen att avgörande faktorer för kreditgivaren är 
företagarens kompetens, branscherfarenhet och kontaktnät. Kreditgivarna är 
även överens om att företagarens personlighet spelar en stor roll, men hur de 
anser att en bra företagare ska vara varierar från kreditgivare till 
kreditgivare.  
 
Centralt för om en kredit ska beviljas är vilken säkerhet som nyföretagaren 
har att erbjuda. Kreditgivarna ser helst att företagaren själv, ett 
riskkapitalbolag samt kreditgivaren delar på finansieringen. Vi anser att en 
delad finansiering innebär en ökad trygghet för kreditgivaren, eftersom 
ytterligare en part har gjort en bedömning av företagarens idé. Slutligen är 
kreditgivarna tydliga med att de inte gärna finansierar företag i särskilt 
riskfyllda branscher. Det innebär dock inte att det är omöjligt för dessa 
företag att beviljas kredit, men beslut fattas i sådana fall efter en djupgående 
bedömning av både företagaren och branschen i fråga.  
 

• Hur kan kreditgivaren bli bättre på att identifiera och följa upp 
varningssignaler? 

 
I stort anser vi att kreditgivarna har ett bra och effektivt uppföljningssystem, 
men det område som vi anser bör förbättras är främst den årliga 
kredituppföljningen. Slutsatsen grundas på att studien visar att en del 
kreditgivare inte hinner med att göra en manuell uppföljning av alla 
engagemang, vilket i första hand drabbar företag med små krediter. Vi har 
förståelse för att kreditgivarna inte hinner göra manuella uppföljningar av 
samtliga kunder, men anser det viktigt att påpeka att kreditgivarna genom att 
endast göra automatiska uppföljningar bland annat undgår att följa upp 
nyckeltal. Det här får till följd att kreditgivaren går miste om viktiga 
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varningssignaler som visar att företaget är på väg mot en krissituation. 
Eftersom manuella uppföljningar är tidskrävande rekommenderar vi samtliga 
kreditgivare att använda UC:s kreditbevakning som löpande 
uppföljningsverktyg. 
 
Kreditgivarna bör även leta efter förändringar i företagsledningens beteende, 
vilket är en varningssignal som enligt studien förbises. Vi anser att bristen 
kan åtgärdas genom att kreditgivarna uppmärksammas om betydelsen av 
beteendeförändringar hos ledningen, såsom ett undvikande sätt mot 
kreditgivaren. Vi bedömer även att kreditgivarna kan förbättra uppföljningen 
genom att vidta åtgärder omedelbart när ett problem har uppmärksammats. 
Vi håller det slutligen för troligt att fler företag skulle lyckas ta sig ur kriser 
och bli framgångsrika växande företag som samhället så väl behöver, om 
kreditgivarens och Ackordscentralens samarbete ökar. Vi grundar åsikten på 
att Ackordscentralen har specialiserat sig på företag i kris, och att 
kreditgivarna därför skulle kunna dra nytta av Ackordscentralens 
specialistkunskap även i tidiga skeden av en krissituation. Ett sådant 
samarbete skulle enligt oss innebära att kreditgivarna kontaktar 
Ackordscentralen så snart de första varningssignalerna har noterats. 
   

• Hur hanterar kreditgivare ett relativt nystartat företag i ekonomisk 
kris?  

 
Av den empiriska undersökningen framkom att varje krisföretag hanteras på 
ett individuellt anpassat sätt. Kreditgivarna känner sig hårt styrda av lagen 
och är därför mycket restriktiva till att bevilja mer kredit till ett företag i kris. 
Ur undersökningen går även att utläsa att en förutsättning för att 
kreditgivarna ska kunna känna sig trygga med att låna ut mer kapital till ett 
företag i kris är att det finns en stark tro på företagets framtid. Kreditgivarna 
vill även att företagaren själv tillför ytterligare kapitaltillskott, som en 
försäkran om att han kommer att arbeta hårt för att styra upp företaget igen. 
Ser dock kreditgivarna stora risker med ett fortsatt engagemang drar de sig 
ur för att begränsa sina egna förluster.  
 
Kreditgivarna är därtill restriktiva till att hjälpa ett företag i kris som inte 
redan är en befintlig kund, vilket måste anses vara naturligt. Dock förefaller 
kreditgivarna vara samarbetsvilliga även i sådana situationer, då de även här 
vanligtvis gör en bedömning av företagets framtidsutsikter innan kredit 
nekas respektive beviljas. Studien visade slutligen att det är ovanligt att 
Ackordscentralen kontaktas när kreditgivarna hanterar företag i kris. Istället 
försöker kreditgivaren lösa krisen eller få till stånd en ackordsuppgörelse 
utan inblandning från övriga institutioner. Ackordscentralen kopplas in först 
när företaget i fråga är redo för konkurs, vilket tyder på att kreditgivarna ser 
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Ackordscentralen som en organisation som tar hand om konkurser och inte 
som en hjälp till att hitta lösningar.   

6.2 Avslutande kommentarer 
I en nyligen publicerad artikel i tidningen Balans skriver Larsson (2007) att 
revisionen bidrar till att ett företags faktiska eller möjliga problem 
identifieras och signaleras. I mars 2008 beräknas ett betänkande vara klart 
om huruvida revisionsplikten för små bolag ska avskaffas eller inte. Om 
utfallet blir ett avskaffande anser vi att det får till följd att kreditgivarens 
identifiering av varningssignaler kommer att spela en än större roll i 
framtiden. Kreditgivaren kommer då i många fall att vara den enda aktören 
som har möjlighet att upptäcka ett företags problem. Vår förhoppning är 
därmed att uppsatsen ska ligga till grund för mer omfattande undersökningar 
inom ämnet, så att företagen fortsatt får den hjälp de behöver.   
 

6.3 Vårt bidrag 
• Kredittagarens tidigare branscherfarenhet och hans möjlighet 

att lämna säkerhet är centralt för att kredit skall beviljas 
 
• Ökad manuell kredituppföljning 

 
• Ökad fokusering på nyckeltal 

 
• Ökad vaksamhet hos kreditgivaren mot ett förändrat beteende 

hos ledningen 
 
• Ökat samarbete mellan kreditgivare och Ackordscentral 
 
• Inkoppling av Ackordscentralen i ett tidigt skede av en 

ekonomisk kris 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under författandet av uppsatsens teoretiska referensram kom vi i kontakt 
med flertalet vetenskapliga undersökningar som pekar på att det är svårt för 
nya och små företag att få tillgång till kredit. Att dessa företag tillåts växa är 
en förutsättning för vårt näringsliv och därför anser vi det intressant att 
studera hur sådan kreditgivning kan underlättas och öka i omfattning. En 
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sådan undersökning kan förslagsvis göras utifrån Almi och 
Nyföretagarcentrums perspektiv. 
 
Ett annat intressant forskningsområde är att undersöka hur kreditgivning till 
företag har sett ut ur ett historiskt perspektiv. En sådan undersökning kan 
innehålla en jämförelse av nutida och dåtida kreditgivning, för att kunna 
bilda en uppfattning om hur trenden har varit. Utifrån en sådan undersökning 
kan även diskuteras hur kreditgivningen kan komma att se ut i framtiden. 
  
Ett tredje och sista förslag är att studera företag som har lyckats leva vidare 
efter en konkurs. I de intervjuer som företogs framkom att ett flertal företag, 
som idag är relativt stora och framgångsrika, tidigare har genomgått en 
konkurs. Därför vore det av intresse att undersöka varför dessa företag gick i 
konkurs, och vad de har gjort annorlunda för att lyckas bättre på andra 
försöket. En sådan undersökning skulle antagligen hjälpa många nya (och 
gamla) företag att undvika företagandets fallgropar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjumall kreditgivare 
 

• Kreditgivning till nystartade företag 
 

• Hur går ni tillväga när någon söker finansiering till att starta ett 
bolag? 

  
• Vilka faktorer tas hänsyn till?  

 
• Vilka faktorer befästs störst vikt vid? 

 
• Är det några rutiner som görs särskilt vid kreditgivning till tilltänkta 

företag som inte görs vid redan etablerade sådana? 
 

• Söker banken aktivt efter nya företag?  
 

• Hur kan tillvägagångssättet skilja sig åt? 
 

• Hur går ni tillväga när det gäller särskilt riskfyllda branscher? 
 

• Hur görs en bedömning av kreditrisken hos ett tilltänkt bolag? 
 

• Hur säkerställs att risken som tas inte överskrider den som får tas 
enligt lag? 

 
• Hur ser ni på säkerheter? 

 
• Vad gör ni för kreditupplysning när ett nystartat företag som inte har 

någon historisk fakta söker kredit? 
 

 
• Kredituppföljning av nystartade företag 
 
• Hur följer ni upp krediter? (när, vad, hur ofta)  

 
• Bevakas krediterna löpande? (hur) 

 
• Vad finns det för varningssignaler som pekar på att ett företag är på 

väg utför? 

  



• Vad har ni för system för att upptäcka dessa?  
 

• Vilka signaler reagerar banken på? 
 

• Letar ni efter varningssignaler? 
 
 

• Nystartade företag i ekonomisk kris 
 

• Hur agerar ni när ett nystartat företag som har en befintlig kredit hos 
er hamnar i ekonomisk kris?  

 
• Vilken hjälp får man av banken om man är i ekonomisk kris? 

 
• Hur görs bedömningen om nya lån/annan hjälp ska beviljas eller 

inte?  
 
• Vilka faktorer spelar in?  

 
• Vad gör ni för att undvika kreditförluster när ett företag hamnar i 

knipa? Hur säkrar ni era fordringar? 
 

• Hur agerar ni om en företagare som inte har någon kredit hos er sen 
tidigare har hamnat i ekonomisk kris och vill ha hjälp av er? 

  



Bilaga 2 Intervjumall Ackordscentralen 
 

• När kommer ni in i bilden när det gäller ett företag i kris?  
 

• Hur kontaktas ni?  
 

• Hur hanterar ni ett företag i kris?  
 

• Vad kan ni ge för råd? 
 

• Hur bedöms möjligheterna för företagets fortsatta överlevnad? 
 

• Vad finns det för lösningar?  
 

• Hur sker samarbetet med kreditgivare (banker)?  
 

• Hur kan ni bistå bankerna? 
 

• Vad finns det för varningssignaler på att ett företag är på väg utför? 
Hur upptäcks de? 

 
• Vad bör företagare tänka på för att undvika att hamna i ekonomiskt 

trångmål? 
 

• Vad bör ett företag i ekonomisk kris göra?  

  



 
Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 
 
 
 

För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se
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