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Sammanfattning 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få 

banklån på mindre orter. Metoden som används i studien är en kvalitativ metod som bygger på 

tre stycken intervjuer med respondenter som befinner sig på banker belägna på mindre orter. 

Kombinerat med detta genomförs en deltagande observation då jag arbetar på en av bankerna. 

Utifrån det insamlade materialet identifierades det att den lokala kännedomen spelar en stor roll 

för bankerna vid kreditgivningen tillsammans med småföretagarnas historiska skötsamhet. 

Samt att bankerna använder sig av scoring där de bedömer småföretagarnas 

återbetalningsförmåga. I övrigt är det viktigt för bankerna att småföretagen utformar en bra 

affärsidé som är realistisk och hållbar. Dessa kriterier är desamma oavsett kund de möter.  

 

Nyckelord: Panträtt, scoring, soliditet, kassaflöde, borgen  

 

 
Abstract 

The purpose of the study is to identify the factors that affect the possibility for small business 

owners to obtain bank loan in smaller towns. The method used in the study is a qualitative 

method based on three interviews with relevant respondents on the banks located in smaller 

towns. Combined with this, a participant observations is performed because I work at one of 

the banks. Based on the collected material, it was identified that the local knowledge plays a 

major role for the banks in the granting of credit along with the historical care of the small 

business owners. The banks also use scoring where they assess the ability of repayment 

capacity. Otherwise, it is important for the banks that small companies design a good business 

idea that is realistic and sustainable. These criteria are the same regardless of the customer they 

meet. 

 

Keywords: Mortgage, scoring, equity ratio, cash flow, guarantee
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras en inledning, uppsatsens bakgrund, och uppsatsens 

problemdiskussion. Det leder sedan till uppsatsen syfte och frågeställning. 

 

 

1.1 Studiens inledning 
Elisabeth Thand Ringqvist (2013), skriver för expressen att ”de senaste 20 åren har fyra av fem 

jobb skapats i små och medelstora företag. Men alltför många fantastiska idéer förverkligas inte 

och alltför få företag växer. Ofta beror det på att företagaren har problem att finansiera 

affärsidén eller fortsatt expansion”. Det är inte lika självklart för småföretag att få låna från 

bankerna som det kan vara för privatpersoner. En undersökning från Företagarna visar att mer 

än varannan företagare, vilket motsvarar ca 52%, har upplevt en minskad möjlighet att få 

finansieringshjälp av banker. Detta sätter företagarna i svåra situationer, 14% av de tillfrågade 

i undersökningen svarade att de blivit tvungna att låna pengar av personer i sin bekantskap för 

att kunna finanserna sina företag vid exempelvis en tillväxtfas. Konsekvensen av detta blir att 

företagarna riskerar sin privatekonomi både vad gäller de själva och deras bekantskap (Manns, 

2018). Att driva ett företag idag är inte lika självklart som man kan tro. Det många företag har 

gemensamt är definitivt konkurrensen, att vara unik är ganska svårt då det på marknaden redan 

finns lika eller liknande produkter och tjänster (Trostek, 2000). När småföretag inte kan växa 

leder det bland annat till att Sverige förlorar nya arbetstillfällen, exportintäkter samt 

skatteintäkter (Thand Ringqvist, 2013). 

 

I SvD Näringsliv (2013) kan man läsa om flera storbanker som nekat småföretag att ens få 

öppna inlåningskonton ifall de har en betalningsanmärkning. SvD Näringsliv (2013) skriver om 

en företagare som försökt öppna ett inlåningskonto för att sätta in kontanter där flertal banker 

nekat honom, även fast Finansinspektionen är tydliga med att oavsett om en privatperson har 

en betalningsanmärkning ska denne få öppna ett konto. För att neka en kund ska det finnas 

särskilda skäl såsom misstanke om exempelvis penningtvätt (Jakobsson, 2013). 

 

Studerar man de olika politiska partien så finns det ett parti som brinner extra mycket för 

företagande, Centerpartiet. En av deras viktigaste punkter är att sänka de svenska skatterna men 

även förändra regelhinder för både små och medelstora företag. Målet med detta är att 

underlätta för företag att kunna växa och anställa fler. Utöver sänkta skatter och regelhinder vill 

Centerpartiet att det ska bli billigare för företagare att driva företag, de vill underlätta för 

företagarna att få finansiering (Centerpartiet, u.d.). Under 2013 införde 
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Centerpartiet och Alliansen investeraravdrag, vilket innebär att företagare får göra avdrag på 

skatten vid investeringar. Syftet med avdraget är att stimulera utvecklingen och investeringen 

av småföretag i Sverige. Nu vill Centerpartiet höja maxtaket till 3 miljoner kronor för att 

underlätta ännu mer för småföretagare (Centerpartiet, u.d.).  

 

1.2 Bakgrund  

1656 startades Sveriges första bank, Stockholms Banco, av Johan Palmstruch. Till en början 

var tanken med Stockholm Banco att mynten som man använde på den tiden skulle förvaras på 

banken och kunderna fick tillbaka samma myntsort när de ville hämta ut sina pengar. De som 

satte in pengar på banken fick ett insättningskvitto och varje kund hade ett eget konto. Så 

småningom började banken låna ut pengarna till andra kunder. Stockholm Blanco hade som 

mål att få in så mycket pengar som möjligt och började därför erbjuda ränta på vissa 

insättningar. Ett par år senare utfärdades även sedlarna som började användas som 

betalningsmedel. När Stockholm Bancos verksamhet börjat växa öppnades filialer runt om i 

Sverige, en av städerna var Falun (Sveriges Riksbank, u.d.).  

 

Bankerna kan delas in i fyra huvudkategorier: svenska bankaktiebolag, utländska banker, 

sparbanker och medlemsbanker. I december 2016 gjordes en uträkning som visade att det fanns 

117 banker i Sverige. De svenska bankaktiebolagen är fördelade i tre grupper. Den största 

gruppen är de fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Den andra 

gruppen är sparbankerna som blivit ombildade till bankaktiebolag, vanligtvis med Swedbank 

som delägare. Tredje gruppen utgörs av övriga bankaktiebolag (Svenska Bankföreningen, 

2017) 

  

1.2.1 Småföretag 

En stor del av Sveriges befolkning drömmer om att starta eget men det som försvårar 

förverkligandet av idén är bristen på kapital och osäkerheten för framtiden. Den viktigaste 

punkten för småföretag är deras affärsidé. En affärsidé ska vara enkel och förståelig, varje 

individ som läser den ska kunna förstå den (Bunse & Næssén, 2002).  

 

Bunse och Næssén (2002) gjorde en undersökning som skulle besvara vilka svårigheter det 

finns för småföretag. De svar som kom upp var bland annat att vara chef och delegera, att få 

bättre lönsamhet och att hinna med allt som behöver göras. Andra svårigheter som förekommer 
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mer ofta än sällan hos småföretagare är att inga mätbara mål finns, småföretagaren vet inte ifall 

resultatet kommer bli positivt eller negativt.  

 

Småföretagens huvudfunktion är oftast att tillverka något och/eller att förmedla/sälja en tjänst 

eller en produkt (Bunse & Næssén, 2002). Utvecklingen av produkt eller tjänst är därför viktig. 

I många fall finns en uppfattning om att det endast är stora företag som behöver utvecklas. Men 

det är en ständig process för både stora företag och småföretag. Bland annat då konkurrensen 

utvecklas men även kundernas önskemål förändras (Trostek, 2000).  

 

Trostek (2000) skriver att eget kapital är ”bland annat det startkapital som ägaren eller ägarna 

satsade när företaget startades”. Men eget kapital är inte bara startkapitalet, utan företagaren 

kan vid senare tillfällen göra insättningar i företaget, samt betraktas vinstmedel som ägaren inte 

betalat ut som eget kapital. När eget kapital redovisas i balansräkningen hamnar det under 

posten eget kapital och skulder, detta då det egna kapitalet kan ses som en skuld till företagets 

ägare. Storleken på företagets eget kapital påverkas av två faktorer, internt tillförda medel och 

externt tillförda medel. Startkapitalet ses som externt tillförda medel. Internt tillförda medel 

betraktas som företagets vinster som ägaren väljer att behålla i företaget och inte dela ut. Att 

småföretagaren behöver kapital redan vid uppstart grundar sig i att det oftast sker utbetalningar 

innan det sker några inbetalningar. Småföretagen måste investera innan de kan påbörja sin 

verksamhet, vissa företag är i behov av exempelvis maskiner för att deras verksamhet ska 

fungera. För att kunna investera behöver de ett kapital, och det är ibland den svåraste biten och 

en anledning till att många avstår från småföretagande. Småföretagens in- och utbetalningar 

kan ses som något som ständigt cirkulerar, i samma veva som pengar kommer in strömmar de 

ut. Småföretagen måste täcka sina kostnader, dessa kostnader kan exempelvis vara varuinköp 

men även löner till de anställda (Trostek, 2000). 
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TILLGÅNGAR   EGET KAPITAL OCH SKULDER   

INVENTARIER X EGET KAPITAL X 

KUNDFORDRINGAR X ÅRETS RESULTAT X 

KASSA X BANKLÅN X 

    LEVERANTÖRSSKULDER X 

 

Tabell 1. Redovisning av eget kapital i balansräkningen. Egen bearbetning av (Trostek, 2000). 

 

 

När småföretagen exempelvis köper in nya maskiner binder de pengar i maskinen, men 

småföretagaren binder pengar i mer än bara maskinen. Materialförråd, färdigvarulager och 

kundfordringar är även exempel var småföretagare binder pengar. Ett annat ord för detta är 

kapitalbindning. Tabellen nedan visar en produktenhets väg genom ett företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Kapitalbindning. (Greve, 2016). 
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Greve (2016) skriver om tre faktorer som gemensamt är avgörande för ett företags 

rörelsekapital och dess storlek. Dessa är: 

- Utbetalningar per produkt. Utbetalningen för produkten påverkar hur stor den 

genomsnittliga kapitalbindningen blir. Ju större utbetalning, desto större genomsnittlig 

kapitalbindning. 

- Genomloppstid, det är den tid som det tar att tillverka och leverera en vara. Ju längre tid 

det tar att tillverka och leverera desto större kapitalbindning. 

- Omsättning, storleken på rörelsekapitalet är proportionellt fördelat gentemot produkter 

som företaget omsätter.  

 

1.3 Problemdiskussion  
 
Årligen genomför Företagarna en finansieringsrapport, de skickar ut en enkät som besvaras av 

medlemmar i Företagarnas panel. I rapporten från 2018 skriver Per Manns (2018): 

 
Rapporten visar också att banker och andra kreditgivare ställer allt högre krav på 

säkerheter. Av de företag som har sökt finansiering under det senaste året anser hela 69 

procent att bankernas krav på pant och säkerhet är orimliga, motsvarande siffra i 

fjolårets undersökning var 48 procent. 

 

Skillnaden på småföretag och privatpersoner är att privatpersoner vid en låneansökan från 

exempelvis Swedbank inte behöver lämna någon säkerhet vid lån upp till 500 000 kronor 

(Swedbank, u.d.). Men när småföretag vill låna kan de tvingas använda sina villor eller 

bostadsrätter som säkerhet, skulle någonting hända är risken stor att företagaren förlorar sitt 

hem (Dickson, 2018). 

 

Även Dagens PS (2018) skriver om en undersökning som genomfördes av Tillväxtverket. Där 

10 000 små och medelstora företag bland annat besvarat frågan hur deras chanser till 

finansiering från bankerna ser ut. Rapporten visade att nästan 20 procent av de tillfrågade ser 

att det finns hinder med att låna av bankerna. Småföretagarnas existens baseras till stor del 

vänner och familj som hjälper småföretagen med finansiering. I en annan artikel av Dagens PS 

(2018) nämns det att Företagarnas VD Günther Mårder och chefsekonomen Daniel Wiberg 

poängterade till politikerna innan valet som skedde i höstas att företagare har en stor betydelse 

för landet. De skrev även en debattartikel om att ”företagare driver Sverige framåt”. Som 

tidigare nämnt, skapas fyra av fem jobb av små och medelstora företag, utöver det skapar 
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mindre företag att kommunala skatteintäkten ökar i majoriteten av Sveriges kommuner. Dessa 

intäkter finansierar skolor, omsorg och den vård vi har idag (Dagens PS, 2018). 

 
Att driva ett småföretag idag är inte lika självklart som man kan tro. Bankerna kräver argument 

och bevis för att våga ta en risk och bevilja kreditgivning. De flesta startar med att räkna på hur 

mycket pengar de kan få in, men den viktigaste aspekten är att räkna ut hur mycket pengar 

företaget faktiskt behöver (Almi, u.d.). Det är inte bara nystartade företag som tar ett banklån, 

ibland kan man fastna vid en ny utvecklingsfas och behöver en finansiär som går in och hjälper 

till (Almi, u.d.). I vissa fall räcker inte bara bankerna som finansiärer, ibland behöver 

småföretagen fler finansiärer och i dessa fall kan bland annat Almi gå in och hjälpa till. Men, 

det kan även vara så att bankerna inte vill gå in som finansiär då de anser att småföretagen inte 

uppfyller deras krav, även då kan Almi kliva in och finansiera. Almi erbjuder företag fyra olika 

slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån samt exportfinansiering. Då Almi undviker 

konkurrens med bankerna erbjuder de en högre ränta än vad bankernas genomsnittsränta ligger 

på. En till bidragande faktor till högre ränta är risken Almi tar som finansiär. Almi hjälper 

företag med upp till 250 anställda (Almi, u.d.). Min studie grundar sig i bankernas perspektiv 

och jag kommer därför inte gå in djupare på Almis arbetssätt, detta är endast ett exempel vart 

småföretagare kan vända sig ifall bankerna inte hjälper till. 

 

I olika litteraturer kan man läsa om ekonomer som skriver om riskerna med att låna till 

småföretag. Sigbladh och Wilow (2008) menar att kreditgivare ska vara försiktiga med företag 

som är yngre än tre år, de menar på att ett företag inte är nog etablerat förrän tre år i branschen. 

Men vem vågar då tro på småföretagare och hur ska de kunna skapa en betrodd kundkrets utan 

finansieringshjälp?  

 

Att människor dömer eller blir bedömda är inget ovanligt, speciellt vid första mötet. Vi 

människor utvärderar snabbt en människa när vi träffar denne för första gången. John Edgren 

(2017) skriver för Ny Teknik om Angela Ahola som säger att ”människor bestämmer sig för 

vem du är under de första fem sekunderna”. Dessa bedömningar avgör sedan hur personerna 

ska agera. Angela Ahola skriver om egenskaper som människor söker hos personer de träffar 

första gången, egenskaper som pålitlighet och sanningen. Vi ifrågasätter om personen talar 

sanning (Ahola, 2016). Exempelvis vid ett första möte kan, i det här fallet banken, ifrågasätta 

kundernas intentioner och kommer dessa att fullföljas? Här handlar det om tillit, ifall bankerna 

kan lita på småföretagarna. Risken med tillit är svek eller lögn, att affärerna inte går i hamn och 
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att bankerna inte får tillbaka pengarna. En annan punkt är kompetens, har personerna kompetens 

att fullfölja sina idéer. Är de värda att investera i? Fritt efter Ahola (2016). 

 

Inte nog med att vi ger en form av intryck till andra människor med vår klädstil så förmedlar 

våra klädval något för oss själva. När människor väljer att gå välklädda tenderar de även att 

sträcka på ryggen och känna sig mer självsäkra. Men kan vi människor klä oss till framgång? 

Estetisk kompetens handlar om förmågan att kunna klä sig och utseendemässigt föra sig på ett 

sätt som passar yrkeslivet. Även hur väl människor kan anpassa sig till klädkoder då just 

klädkoder kan variera mellan olika branscher (Ahola, 2016).  

 

Sparbankernas Riksförbund skriver om den viktiga aspekten med mindre banker på mindre 

orter där den lokala kännedomen skapas. När de lokala kunderna gör insättningar på banken 

skapar de på så sätt en stock som gör att bankerna har en lokal kreditgivning. Vilket gör att 

småorterna har kvar bankernas vinst som i sin tur skapar en ökad tillväxt och livskvalitet där 

banken finns. De banker som bedriver verksamhet på mindre orter är även verksamma till den 

samhällsutveckling som sker. Genom sitt lokala perspektiv har bankerna en annan syn på risk 

och avkastning än vad banker på större orter har. Den senaste finanskrisen i Sverige visade att 

de större bankerna på större orter generade större risker och samhällskostnader än vad de mindre 

bankerna genererade. Fördelen med de mindre bankerna är att de har en begränsad risk genom 

den lokala kännedomen (Sparbankernas Riksförbund, 2018).  

 
1.4 Syfte 
 

Studiens syfte är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare på mindre 

orter att få banklån.  

 

 

1.5 Frågeställning 

 
Är det så att banktjänstemän anser att lokalkännedom kan ge bättre möjligheter för lån till 

småföretag?  

 

 

 

 



 

8 

 

2. Begreppsförklaring 

I kommande kapitel genomförs begreppsförklaringar och den litteratur uppsatsen använder sig 

av presenteras. Att dessa begrepp valts grundar sig i att de är de mest använda aspekterna 

bankerna utgår ifrån vid kreditgivning. Begreppsförklaringarna består av sammanställningar 

av litteratur och artiklar som behandlar ämnet.   

 

2.1 Kapitalbehov 

Trostek (2000) skriver om företagets kapitalbehov som kan delas in i två grupper om 

anläggningskapitalbehov och rörelsekapitalbehov. Anläggningskapitalbehov är inventarier som 

de flesta företag är i behov av. Anläggningstillgångar delas i sin tur in i tre kategorier, 

immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Immateriella tillgångar 

är tillgångar utan fysisk form, så som goodwill, licenser och varumärken. Materiella tillgångar 

är tillgångar som är av fysisk form, exempel på materiella tillgångar är maskiner, byggnader 

och fordon. Den tredje kategorin, finansiella tillgångar, är långsiktiga placeringar så som aktier 

och värdepapper (Johansson, Johansson, Marton, & Pautsch, 2017). Anläggningstillgångar 

finns till för att bland annat stärka verksamheten på längre sikt, syftet med dessa tillgångar är 

att de ska förbrukas på en längre period (Trostek, 2000). 

 

Utöver anläggningskapitalet binder företag även kapital i omsättningstillgångar. Kassa, bank 

och varulager är exempel på omsättningstillgångar. Genom att ha ett stort varulager binder 

företaget mycket pengar, tvärtemot vid ett litet lager binder företag lite kapital. Dock skapas en 

risk vid stort varulager, i värsta fall kan varulagret bli osäljbart. Exempelvis om varorna blir 

omoderna eller inte efterfrågas i lika stor utsträckning som förr. En annan nackdel med stort 

varulager är att hanteringskostnaderna och personalefterfrågan ökar (Trostek, 2000).  
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Tabell 3. Redovisning av anläggningskapital och rörelsekapital i balansräkningen. 

(PwC, u.d.). 

 

 

2.2 Panträtt 

Är en form av säkerhet som gör det möjligt för långivaren att få betalt. En säkerhet som är 

knuten till någon egendom som gör att långivaren exempelvis kan sälja för att täcka sin utlåning. 

Vid utlåning till småföretagande fås en företagsinteckning som inte pantsätter företagarens 

privata egendom utan pantsätter rörelsen, företaget. Företagsinteckningar gäller endast för lös 

egendom inte för fast egendom. Fast egendom är egendom som finns ovan jord och all egendom 

som inte är fast egendom ses som lös egendom. När privatpersoner lånar till sitt hus pantsätter 

de huset, företagsinteckning är motsvarigheten för företag. Går företaget i konkurs så har i det 

här fallet banken första rättigheten till värdena som finns i företaget. Egendom som omfattas av 

företagsinteckning kan vara kundfordringar, inventarier som inte är fast egendom och maskiner 

som inte är fast egendom. Dock omfattar företagsinteckning inte egendom som exempelvis 

kassa- och banktillgodohavanden eller aktier (Sigbladh & Wilow, 2008).  

 

2.3 Lån  

Ett investeringslån är ett av flera låneexempel som bankerna ger ut till småföretagen, 

exempelvis när de behöver köpa in något till företaget som varor eller maskiner. Då kan 

företagets lösa egendom belånas genom att de tar ut en företagsinteckning (Swedbank, u.d.). 

Leasing är en annan form av banklån som erbjuds till småföretag, om bolaget inte har råd med 

att köpa in nya maskiner eller annat som inte hamnar under fast egendom. Exempel på detta 

kan vara bilar och maskiner. Banken köper då in det företaget behöver för att sen hyra ut till 

småföretagaren. Då behöver inte småföretagaren ha en egen säkerhet utan säkerheten finns i 

den leasade utrustningen, dock kan bankerna i undantagsfall kräva en kompletterande säkerhet. 
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Den leasade utrusningen påverkar inte företagets balansräkning då den inte tas upp som någon 

tillgång (Wasa Kredit, u.d.). Det finns två former av leasing, operationell leasing och finansiell 

leasing. Skillnaden är att vid operationell leasing inkluderas service och underhåll av 

leasingsegendomen, vanligast förekommande är det vid leasing av exempelvis bilar och 

kontorsmaskiner. Vid finansiell leasing sker inget underhåll, utan det får leasingtagaren ansvara 

för själv (Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

2.4 Kredituppföljning 

Vanligt förekommande är att kreditgivare tar för givet att kunder som skött sig tidigare även 

kommer sköta sig i fortsättningen. Sigbladh och Wilow (2008) skriver att det finns mer än 200 

olika händelser som kan bevakas av kreditgivare för att hålla koll på sina företagskunder, några 

av de är bland annat betalningsanmärkningar och förändring av skuldsaldo hos kronofogden. 

Har inte kredittagaren betalat banken i tid brukar en betalningsanmärkning registreras relativt 

snabbt, skulden i sig kan regleras relativt snabbt men betalningsanmärkningen kan finnas kvar 

i fem år. 

 

2.5 Scoring 

Är en form av kreditbedömning, scoring visar kundernas kreditrisk. Att kreditgivare använder 

sig av scoring är för att minimera sina kreditförluster. Genom scoring kan kreditgivare förutse 

sannolikheten att småföretagaren ska missköta sina betalningar. Men även för att underlätta för 

kreditgivaren när denne exempelvis ska bevilja en kredit eller eventuellt driva in en fordran 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Utöver detta kan scoring vara en hjälpande hand för bankerna när 

räntan för lån ska sättas. Om en småföretagare har en låg risk betyder det att kreditvärdigheten 

för småföretagaren är hög. Även om en kund med låg inkomst har en betalningsanmärkning så 

kan denne ha en låg risk, detta eftersom statistik data från alla företagare används när 

framställandet av riskfaktorer för kredittagare genomförs. Riskprognosen presenteras i procent 

och en riskklassindelning genomförs (UC, u.d.).  

 

2.6 Soliditet 

Ger uttryck för den finansiella risken och visar företagens förmåga att klara av förluster. 

Soliditet är ett mått som är centralt när det kommer till att investera i företag (Smith, 2018).  

Måttet syftar till att visa företagets förmåga på lång sikt, utöver att måttet visar förmågan att 

klara av förluster så visar även måttet hur stor andel av det egna kapital företaget använt för att 

finansiera tillgångarna (Visma, 2018). Om soliditeten hos ett företag är låg så innebär det att 
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företaget har relativt höga räntekostnader som resulterar i att rörelseöverskottet blir mindre till 

ägarna. Däremot om företaget har en hög soliditet visar det att företaget har en stor förmåga att 

finansiera med det egna kapitalet. (Greve, 2016).  

 

Banker har ett stort intresse för småföretagens soliditet, de tittar på företagets egna kapital i 

förhållande till de övriga skulderna företaget har. Oftast är det lättare för småföretag med högre 

soliditet att få ett banklån än tvärtom. När småföretag med befintliga lån amorterar på lånen, 

ökar deras soliditet ytterligare. Dock kan även en hög soliditet betyda något negativt, som 

exempelvis att utvecklingsarbetet hos företaget är bristande. Låg soliditet behöver inte alltid 

påvisa något negativt, soliditeten kan bli låg om företag exempelvis har gjort stora investeringar 

(Visma, 2018).  

 

2.7 Kassaflöde 

Är ett likviditetsnyckeltal som visar företagets pengar som kommer in och går ut under en viss 

period (Catasús, Högberg, & Johrén, 2017). Att hålla koll på kassaflödet samt upprätthålla ett 

positivt kassaflöde är en viktig del för småföretagare (Ylinenpää, Johansson, & Johansson, 

2006). Ett företag klarar inte att driva sin verksamhet utan resurser från omgivningen och 

omgivningen kommer inte bidra med resurser om inte företag erbjuder någonting tillbaka, 

såsom produkter eller tjänster. Dessa resurser kan klassificeras som reala och likvida resurser. 

Arbetskraft och inventarier är exempel på reala resurser, och pengar är likvida resurser (Greve, 

2011).  

 

                  Utbetalningar    Inbetalningar  

    

Företag 

 

                  Resurser    Prestationer 

 

Tabell 4. Kretsloppet av in- och utbetalningar. (Greve, 2011). 

 

När småföretagaren får ett banklån kommer den första affärshändelsen att ske när företaget 

använder pengarna, exempelvis då företaget mottagit de varor de köpt in. Då uppstår en skuld 

till kreditgivaren och den andra affärshändelsen sker när företaget betalar sin skuld. Det betyder 
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att inköpen företaget gör resulterar i utbetalningar och de tjänster eller varor som företaget säljer 

resulterar i inbetalningar (Greve, 2011).  

 

2.8 Borgen 

Att gå i borgen för någon innebär att någon annan tar på sig ansvaret för låntagarens skuld. Det 

finns två kategorier, enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen innebär det att 

borgensmannen tar över betalningsansvaret först efter att, i det här fallet, banken inte fått in 

låntagarens betalning samt inte lyckats mäta ut någon egendom. Vid proprieborgen tar 

borgensmannen på sig ett större ansvar, med andra ord ses skulden som borgensmannens egna 

skuld. Det ger då banken rätten att kräva borgensmannen på pengar utan att behöva kräva 

låntagaren på pengar i första hand. Vad gäller småföretag kan privatpersonen (ägaren) gå i 

borgen för sitt eget företag, en personlig borgen, och det finns inte något som hindrar detta 

(Trostek, 2000).  

 

2.9 Lagkrav 

Nedan presenteras två lagkrav som bankerna arbetar utifrån, där en av lagarna även presenterar 

bankernas rättighet att avsäga sig kreditgivning ifall det finns rimliga skäl. 

 

2.9.1 Varför kräver bankerna säkerheter vid långivning? 
 

I Bankrörelselagen (1987:617) ingår bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker. Kravet 

är att varje bank ska ha ett bankkontor i Sverige för att kunna omfattas av denna lag. I 2 kapitlet 

13 § 1 st står det: 

 

Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i 

form av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig 

eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet. 

 

Paragrafen beskriver att bankerna har rätt att borste från vissa säkerheter vid kreditgivning men 

att den första och avgörande aspekten är låntagarens återbetalningsförmåga. Ibland kan det vara 

svårt för småföretagare att förutse betalningsförmågan vilket gör att säkerheten spelar en 

betydande roll för bankerna vid kreditgivning speciellt vid kreditriskbedömningen. Fritt efter 

(Sigbladh & Wilow, 2008). Utöver Bankrörelselagen (1987:617) skapar banker även mål, 

rutiner och principer utifrån Finansinspektionens krav och utifrån andra regelverk. Det är 

bankernas ansvar att bedöma vilka riskerna är som kan påverka företagarnas 
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återbetalningsförmåga (Donner, 1996). Enligt Finansinspektionen (2018) ska bankerna ha en 

riskhantering som är godtagbar. 

 

2.9.2 Företagshypotek blir företagsinteckning 

Ett syfte med Företagshypotekslagen (1984:649) var bland annat att småföretagen skulle kunna 

erbjuda en säkerhet utan att behöva överlämna säkerheten, som vanligtvis är huvudregeln. 

Småföretag som använder maskiner eller andra tillgångar är i behov av dessa för att 

verksamheten ska fungera och vara drivande. De kunde alltså inte pantsätta sina tillgångar då 

företag inte hade genererat någon produktivitet utan tillgångarna (Millqvist, 2006).  

 

Den 1 januari 2004 ersattes Lagen (1984:649) om företagshypotek, FHL, av 

Företagsinteckningslagen (2003:528), FIL. I 2 § 1 st står det, ”Om en näringsidkare upplåter 

säkerhet för en fordran genom att överlämna ett företagsinteckningsbrev beträffande sin 

egendom, får borgenären förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (1970:979) till betalning för 

fordringen intill inteckningsbrevets belopp.”  

 

Tidigare när lagen (1984:649) om företagshypotek var verksam fanns en särskild panträtt, lagen 

utgjorde en möjlighet för företagaren att pantsätta sin rörelse utan att denne var tvungen att 

avstå från någon form av rörelseegendom, som tidigare nämnt. Senare när FHL ersattes av FIL 

avskaffades förmånsrätten för hypotek och det ledde till att exempelvis leasing blev allt 

vanligare än tidigare. Utöver det har även personlig borgen ökat, där företagarna måste lämna 

en egen fastighetsinteckning som säkerhet (Millqvist, 2006).  

 

 

(panthavare) (pantsättare)  (borgenär) 

       A         B        C 

 

Tabell 5. Panträtt. Egen bearbetning av (Millqvist, 2006) 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning genomförd av andra skribenter. Dessa tre 

studier har valts då de var de senast skrivna uppsatserna med liknande ämnesval. Att studierna 

finns med i min uppsats grundar sig att jag innan jag började skriva ville se och läsa hur mycket 

andra studenter skrivit om liknande ämnesval. 

 

3.1 Studie ett 

Svanberg och Sandbergs (2004) studie syftar till att undersöka hur bankerna ser på 

kreditgivning till småföretag samt hur lagändringarna de senaste åren påverkat bankernas 

synsätt gentemot småföretagare som låntagare. Studiens resultat visar att personkemin har en 

betydande roll vid bedömning av kreditgivning. Rådgivaren bedömer under mötet hur denne 

tycker kunden uppför sig vid diskussion kring budgeten, rådgivaren tittar på aspekter som ifall 

budgeten gjorts själv eller bara är framställd av någon konsult och denne ”klippt och klistrat” 

ihop budgeten själv. Viktiga faktorer diskuteras, så som låntagarens erfarenheter för branschen 

denne är verksam i samt låntagarens historik. Hur denne uppträtt som privatkund har en stor 

inverkan på beslutet.   

 

Författarna diskuterar att bankerna vill ha mycket information. Att bankerna menar att 

säkerheten inte har allt för betydande roll då de anser att en kreditansökan inte ska beviljas bara 

för att låntagaren har en bra säkerhet. Bankerna anser att återbetalningsförmågan har en större 

betydelse. En del av bankerna var negativa till lagändringarna och menade på att det försvårar 

för företagarna. Enligt studien anser bankerna att lagändringen inneburit en försämring för 

företagarna vad gäller säkerheter vid lån.  

 

3.2 Studie två 

Pettersson och Rundh (2009) har undersökt ifall finanskrisen påverkat utlåningen till 

medelstora samt små företag. Deras studie bygger på intervjuer genomförda på de fyra 

storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Samt har information hämtats från 

Företagarna för att kunna jämföra resultatet. Studiens resultat visar att bankerna blivit 

försiktigare med utlåningen till företag efter finanskrisen men att själva kreditbedömningen inte 

förändrats. Studien visar även att bankerna lägger stor vikt vid låntagarnas 

återbetalningsförmåga men även vid personkemin, det är viktigt att rådgivaren och låntagaren 
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fungerar ihop och att banken kan känna tillit för låntagaren. Dock visar resultatet från 

Företagarna att företag upplever att det blivit svårare att låna pengar hos bankerna. 

 
3.3 Studie tre 

Alrik och Holmér (2014) gjorde en studie om förändringen i bankernas utlån till småföretaget, 

där undersökningen baserades på regelverket Basel III och dess påverkan på 

kreditbedömningen. Syftet med deras studie var ”att undersöka bankers utlåning till småföretag 

och om bedömningen har förändrats i och med implementeringen av de nya bankregelverket 

Basel III”. Forskarna valde att undersöka skandinaviska banker med genomförande av 

intervjuer i Uppsalaområdet. Forskarna fick kontakt med Handelsbanken, Swedbank och 

Danske Bank och genomförde intervjuerna på dessa banker. Studiens resultat visar att en 

förändring i utlåningen kommer ske, men att bankerna nekar till att Basel III kommer ha en 

påverkan på förhållningsättet gentemot småföretagarna. Resultatet visar även att småföretagens 

möjlighet att kreditgivningen beviljas kan komma att försvåras.  
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4. Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt med en diskussion kring studiens 

metodval. Utöver det beskrivs angreppssätt, datainsamling, val av respondenter, 

intervjuguide samt en diskussion kring de etiska aspekterna. 

 

 

4.1 Introduktion till metod 

Metod är ett brett och omfattande begrepp, metod kan med andra ord kallas redskap. Ett redskap 

till att lösa problem, men även ett redskap att nå sina mål med forskningen. Inom 

samhällsvetenskapen brukar man urskilja två metoder, kvalitativa metoder och kvantitativa 

metoder. Kvalitativ metod ger forskarna möjligheten att studera problemet djupgående och få 

en djupare förståelse. Dessutom ger den kvalitativa metoden en helhetsbeskrivning av 

sammanhanget (Holme & Krohn Solvang, 1997).  

 

Att forska med kvalitativ metod innebär att författaren väljer en eller endast ett par stycken 

miljöer att studera. Den kvalitativa forskningsmetoden kan genomföras på ett par olika 

tillvägagångssätt, bland annat genom intervjuer, observationer eller genom analyser av källor. 

Något som utmärker den kvalitativa forskningsmetoden är dess flexibilitet, att ändra 

frågeschemat påverkar inte forskarens informationsinsamling markant och anses inte vara 

problematiskt. Motsatsen till den kvantitativa metoden där ändring av frågeschemat kan 

försvåra författarens arbete. Att ändra frågeschemat när man redan frågat hälften av sitt urval 

leder till icke jämförbara data för forskaren (Repstad, 2007). 

 
Den kvantitativa forskningsmetoden ger forskarna möjligheten till statistiska mätningar och 

jämförelser. Det som huvudsakligen kännetecknar kvantitativ metod är strukturering. Det som 

gör kvantitativ metod fördelaktig är att forskarna får en chans till generalisering (Holme & 

Krohn Solvang, 1997).  

 

Deltagande observation gör att forskaren kommer nära människorna denne studerar. Den här 

formen av forskningsmetod gör att forskaren utför två sorters handlande på en och samma gång. 

Samtidigt som forskaren involverar sig i deltagarnas vardag iakttar denne även vad deltagarna 

utför. Vid deltagande observation måste forskaren engagera sig i samtal och samspel med de 

människor denne studerar (Fangen, 2005). Deltagande data ger även forskaren möjligheten att 

studera socialt samspel och interaktionen mellan två eller fler människor (Yin, 2013). 
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4.2 Metodval  

Studien utgår från att identifiera faktorer som påverkar småföretagens möjligheter till banklån, 

detta för att få en inblick i om bankerna utgår från samma metoder och kriterier. Därmed 

kommer kvalitativ metod att användas i studien. Anledningen att den kvalitativa metoden känns 

mest relevant är att den möjliggör att problemet undersöks mer djupgående, syftet är inte att 

mäta statistik eller genomföra enkätintervjuer. Samt då inga specifika företaget inkluderas i 

studien känns kvalitativ mest relevant för denna studie. Kvalitativ metod förklarar faktorerna 

och kriterierna, jämfört med kvantitativ där det förklaras hur många som utgår från samma 

faktorer och kriterier. Den kvantitativa metoden kan ge statistik över hur många som använder 

sig av samma företagsvärdering (Repstad, 2007). Tanken att kombinera kvalitativ och 

kvantitativ metod har uppkommit, men då studiens syfte utgår från bankerna och deras 

företagsvärdering ses inget syfte med kvantitativ metod. Deltagande observation grundas i att 

jag arbetar på Bjursås Sparbank, jag har därför valt att utgå från bland annat den här banken. 

Utöver intervjuer har jag därför en chans att följa en företagsrådgivares arbetsdag och observera 

dennes arbetssätt. Deltagande observation sker när en småföretagande kommer in på 

bankkontoret. Den första kunden möter är oftast mig, vanligtvis har jag hänvisat kunden en 

våning upp till min kollega, men under studiens gång har jag istället följt med kunden en våning 

upp till min kollega. Då har jag kunnat studera den sociala interaktionen som skett mellan min 

arbetskollega och småföretagaren, på så sätt har jag med egna ögon kunnat se skillnaden på hur 

min arbetskollega bemöter kunder denne känner bättre och mindre bra. 

 

Att studien endast baseras på banker och inte inkluderar specifika företag beror på 

banksekretessen, detta då bankerna inte får lämna ut uppgifter om sina kunder. Som 

komplement till intervjuerna har vetenskapliga artiklar och litteratur som berör ämnet studerats. 

Bankerna som ingår i studien är mindre banker belägna på mindre orter.  

 

4.3 Angreppssätt 

Studien bygger på att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få 

banklån på mindre orter, för att sedan genomföra en jämförelse. Jämförelsen genomförs på tre 

banker i Dalarna, dessa är Handelsbanken, Leksands Sparbank och Bjursås Sparbank. Valet 

över tre olika banker i olika orter grundar sig att kunna utesluta samma svar, att utgå från två 

banktjänstemän på samma bank hade inte tillfört en lika stor möjlighet till jämförelse. Att dessa 

tre banker valdes beror på att de befinner sig på mindre orter i Dalarna. För att komma i kontakt 

med rådgivarna har jag ringt runt till olika banker i Dalarna förutom till Bjursås Sparbank, samt 
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mailat relevanta personer. Fyra intervjuer var planerade att göra men den fjärde respondenten 

hade inte möjlighet att genomföra en intervju förrän efter att studien avslutas. Under 

telefonsamtalen har studiens syfte förklarats kortfattat, samt att en intervju med en 

banktjänsteman som främst arbetar med småföretag är av intresse och varför. Då studiens syfte 

är att redogöra faktorer som påverkar möjligheterna för småföretagare att få banklån, kan 

banktjänstemännen anonymiseras.   

 

En av intervjuerna kommer utföras på min arbetsplats och en fördel jag får med mig är att jag 

kan se med egna ögon hur kunderna blir mottagna, både kunder de träffar för första gången och 

befintliga. En nackdel kan vara att respondenten själv är medveten om att jag ser detta och kan 

därför i svaren vara reserverad då denne är medveten om att jag själv ser och hör.  

 

4.4 Datainsamling 

I studien har både sekundärdata och primärdata använts. Sekundärdata är den data som redan 

existerar och som inhämtats av någon annan. Primärdata innebär att författaren själv samlar in 

ny information till studien (Bryman & Bell, 2013). Den sekundärdata studien bygger på är den 

tidigare forskning som hämtats från Google Scholar. Primärdata som samlats in för att uppfylla 

studiens syfte är de intervjuer som jag genomfört med relevanta personer, som bestämts utifrån 

kriterier som passar studien. Sökmotorn Google Scholar användes för att söka information om 

tidigare gjord forskning som berör ämnet, Google Scholar samlar då in information från olika 

databaser. Den tidigare forskning som valdes till studien är forskning genomförd närmast i tiden 

och som innehöll relevant information. 

 

4.7 Etik 

I arbetet anonymiseras respondenterna, det grundas i att det centrala i arbetet är småföretagare 

och inte respondenterna. Detta togs även upp när intervjuerna genomfördes för att 

respondenterna skulle känna trygghet. Dock har inte urvalet av banker anonymiserats då jag 

inte finner några hot med det. Om respondenterna efterfrågat detta så skulle även bankerna 

anonymiserats. Eftersom informationen inte går att koppla samman med vem som sagt vad 

anonymiseras även vem som arbetar vart.  

 

4.5 Val av respondenter 

Valet av respondenter och banker som befinner sig på mindre orter, grundar sig i den stora 

chansen till lokalkännedom. Sven Eggefalk, VD på Länsförsäkringar Bank, skriver i Svenska 
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Bankföreningen (2018) att den lokala kännedomen är en stor fördel för småföretagare. Ju längre 

bort företaget befinner sig, desto svårare är det för företagaren att hitta finansiering. Detta beror 

på att bankerna varken känner till kunden eller området så pass bra som de känner till en lokal 

företagskund. Genom att välja banker belägna på mindre orter som skapar nära relationer till 

kunderna, har stor andel småföretagare och mindre kundtryck ges en större chans att kunna 

besvara studiens syfte. Kriterierna för valet av respondenter var att intervjuerna skulle 

genomföras med banktjänstemän som har några års arbetserfarenhet och inte är helt nya inom 

ämnet. De ska även aktivt arbeta med småföretagare och kreditgivning till dessa. Det tredje 

kravet var att bankerna som banktjänstemännen arbetar på ska befinna sig på mindre orter. Då 

respondenterna är anonyma så har jag valt att kalla de för Sofia, Karl och Kim i arbetet. Sofia, 

Karl och Kim heter något annat egentligen. Alla tre respondenter arbetar på banker belägna på 

mindre orter och har erfarenhet från både företagskunder och privatkunder. 

 

4.6 Intervjuguide  

Innan intervjuerna genomfördes togs en semistrukturerad intervjuguide fram som skickades ut 

till respondenterna med en kortare förklaring om studiens syfte. Detta för att ge respondenterna 

en chans att förbereda sig men även för att ge de en chans att tacka nej till vissa frågor ifall 

svaren kunde innehålla en del av sekretessbelagd information. Frågorna ställdes utifrån den 

ursprungliga ordningen från intervjuguiden dock uppkom även följdfrågor under intervjuernas 

gång för att kunna få en utveckling och fördjupning av svar. Intervjuguiden innehöll viktiga 

frågeställningar som kunde bidra att besvara studiens syfte. Intervjuguidens inledning bestod 

av allmänna frågor som ”hur länge har du arbetat inom bankrörelsen?”, detta för att få igång ett 

naturligt och avslappnat samtal med respondenterna (Repstad, 2007). Dessa frågor syftar till få 

en bild av respondenternas arbetsvardag samt kunskapsnivån och hur insatta de är inom ämnet 

som studeras. Dock inkluderas inte dessa frågor i uppsatsen, detta för att kunna behålla 

anonymiteten. Därefter förflyttades fokus till frågor om småföretagare och deras chanser till att 

få ett lån. Intervjuguiden innehöll även frågor om den lokala kännedom och hur viktigt den är 

för respondenterna. Det diskuterades även om tillförlitligheten till småföretagare.   
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5. Resultat av intervjuer 

I följande kapitel presenteras sammanställningen av de genomförda intervjuerna med 

banktjänstemän på Bjursås Sparbank, Leksands Sparbank och Handelsbanken.  

 

5.1 Intervjuer med respondenterna 

Generellt sett erhölls liknande svar från alla respondenter med viss olikhet vid vissa aspekter, 

men svaren har hjälpt till för att kunna utforma en analys. 

 

5.1.1 Frågor till respondenterna  
 

1. Vad efterfrågar banken från kunden vid ett banklån? 

 

Sofia 

Vi vill att småföretagare, precis som privatpersoner, när de ska låna till en investering lägger 

lite pengar själva. Alltså måste företaget vid en låneansökan kunna gå in med en del likvida 

medel själva. Utöver det kräver vi även någon form av säkerhet från låntagaren, det brukar 

oftast vara en företagsinteckning som banken pantsätter. Det betyder att vi har förtur ifall 

företaget skulle gå i konkurs. Skulle vi känna att den säkerheten inte räcker så kan vi i vissa fall 

efterfråga att företagsägaren går i borgen för att täcka upp en del av det som banken anser vara 

osäkert.  

 

Karl  

Det skiljer sig, om det är en befintlig kund eller om det är en ny kund. Ifall vi har en lång historik 

eller inte. Vad gäller nya kunder vill vi ha in en budget, som visar verksamheten och förmågan 

att betala av lån. Den viktigaste aspekten är att budgeten ska kunna motivera att företag har en 

bra återbetalningsförmåga, det tittar vi på i första hand. Utöver budgeten vill vi även titta på 

företagets balans- och resultatrapport. Vad gäller enskilda företag är deklarationen något som 

måste tas med, detta då vi tittar på ifall det finns exempelvis uppskjutna skatter.  
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Kim 

Om det är en befintlig kund, så beror det på vad det är företagaren ska göra. Men om det är en 

nyinvestering så vill vi se att företagaren kunnat räkna hem den här investeringen och hur lång 

tid det kommer ta för att investeringen ska lyckas. Vi tittar även på ifall det finns ett kassaflöde 

som kan klara av amorteringar och det som behöver betalas vid banklån. Vad gäller nya kunder 

vill vi se att företagaren gjort en prognos för framtiden och att prognosen verkar rimlig, då 

återbetalningsförmågan spelar stor roll. Vi vill gärna titta på en likviditetsbudget också. 

 

2. Vad kräver ni för säkerhet från småföretagare? 

 

Sofia 

Om företaget är väldigt beroende av ägarens närvaro, säg att denne har spetskunskapen och vi 

förstår att ifall denne går bort så kommer det försvåra för företaget. Då kan vi vilja pantsätta en 

livförsäkring på företagaren. Sen kan det, i sällsynta fall, vara så att ägaren inte har egna pengar 

när vi vill att denne går in med egen insats vid lån, då kräver vi ett pantbrev för en del av 

företagens privata fastighet. Helst vill man inte blanda in privat- och företagsdelen men i 

sällsynta fall är banken tvungen. Det är mer vanligt på den här banken än någon annan bank jag 

varit på tidigare.  

 

Karl 

Vad gäller småföretag och ett större företag så är skillnaden i säkerhet egentligen inte så 

jättestor, det som kan vara unikt för småföretagare det är att vi kan ta en personlig borgen. Är 

det ett stort företag så kan det vara lite svårare om det skulle vara ett företag med en väldigt 

bred ägargrupp. Då har inte vi den möjligheten men då skulle vi antagligen ta en 

moderbolagsborgen istället.  

 

Säkerhet från småföretagare kan vara företagsinteckningar där man tar säkerheter i de värden 

som finns i bolaget. Pantbrev om det är så att de äger en fastighet i företaget, det är inte helt 

ovanligt att det kan vara så att en enskild firma har ett pantbrev i ett hus som de faktiskt vill 

sätta mot sin företagskredit. Men där går man in med ett väldigt personligt ansvar så det är ju 

inget som vi direkt rekommenderar eller kräver men är det så att de vill det så innebär det ju en 

större säkerhet för oss. Så de får bättre räntevillkor. 
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Kim 

Säkerheter vi efterfrågar från småföretag kan vara företagsinteckningar och objektsfinansiering. 

Utöver det vill vi ha någon form av borgen, exempelvis skötselborgen. Detta är väldigt viktigt 

vid nystart men vi anser att det vara rimligt även vid senare tillfällen.  

 

Kim tycker inte att det händer att småföretagare får pantsätta sina privata fastigheter vid 

banklån. 

 

3. Hur skulle du vilja beskriva möjligheten för småföretag att låna? 

 

Sofia 

Ganska goda, detta då banken inte är den enda aktören på marknaden. Om vi tycker att företagen 

har en bra idé men inte har möjligheten att lägga en egen andel vid satsningen så finns Almi 

som stöd. I kombination med Almi blir lättare för företagaren att låna pengar. Almi kan ge stöd 

till alla företagsformer, båda till mindre företag och större företag.  

 

Karl 

Jag skulle säga att möjligheterna är ganska goda. Men det kan ofta vara så att småföretagare 

har en tro att det inte finns några möjligheter så det tar lång tid innan de hör av sig till banken. 

För oss kan det på sätt och vis kännas lättare och säkrare att låna ut till småföretag för det är 

ändå någon person som på en sådan här lite ort kanske har barnen på samma dagis. Så man  

kan lita på folk ganska mycket här. 

 

Kim 

Nämen goda. De som ska få ett lån ska få ett lån. Banken har ett ansvar att inte ge ut lån till de 

som inte ska ha ett lån. Att de inte får ett lån kan framförallt bero på att det inte finns ett 

kassaflöde, att det inte finns en möjlighet. Om man säger att det här är ingen bra investering 

eller det här kommer inte funka. Då finns det ingen anledning till att låna ut pengar. Om 

affärsidén inte är bra nog. Sen kan det också vara så att rent historiskt sett att man visat att man 

inte skött sig. Men det blir ju mer specifikt för, vi har ju skötselinformation och sköter man sig 

inte då är det ju något som inte är rätt då. Sen kan det vara många saker, att det går dåligt helt 

enkelt. Ja då håller inte affärsidén riktigt. 
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4. Hur tas ett kreditbeslut? Vem får ta det? 

 

Sofia 

På den här banken, och det här varierar från bank till bank, är det så att jag och min kollega en 

företagsrådgivare vi kan inte ta beslut gemensamt vi två. Utan både min kollega och jag tar ett 

kreditbeslut ihop med vår chef, alltid när det gäller företag och oavsett nivå. Sen så om kunden 

lånar, vi har ju olika nivåer, så om kunden lånar ganska stora belopp så är det sådant som 

styrelsen ska ta beslut om. Jag kommer inte riktigt ihåg var den gränsen går, jag brukar slå upp 

det men det är om kunden ska låna över fem miljoner kronor. 

 

Karl 

Det tas då i olika instanser beroende på vad det är för belopp och hur det säkerställs. Det beror 

bland annat på hur stor del som räknas som blanko och även hur mycket som är en så kallad ny 

kredit. Hur mycket man ökar med. Man kan väl säga, generellt så tar vi alltid beslut gemensamt. 

Som lägst så är det jag och en kollega på kontoret men utöver det har vi en kreditdelegation och 

ofta så är det jag och en medlem därifrån som tar ett beslut. Eller så får bara kreditdelegationen 

ta ett beslut. Är det så att det är väldigt stora krediter då skickas det upp det till kreditutskottet 

som vi har, där styrelsemedlemmar ingår och de får ta ett beslut. 

 

Kim 

De flesta kreditbeslut tas här på kontoret, vi är väldigt decentraliserade. Så jag har en 

beviljandelimit. Så jag skulle säga att 99 % av alla kreditbeslut fattas här på kontoret. 

 

5. Vad anser ni att småföretagare bör göra för att bli betrodda? 

 

Sofia 

De bör visa att de har tänkt igenom det här de vill göra själva, först. Så att de inte bara sitter 

hemma och tycker att det är så tråkigt att vara anställd, jag tror jag startar något istället, utan att 

tänka på konsekvenserna. För att vi ska känna oss bekväma och tro på de att de har tänkt igenom 

själva, ska de helst ha gjort en affärsplan och en budget. Som visar att deras idé kommer 

eventuellt kunna ersätta en anställning samt att de kommer att generera så mycket att de kommer 

ha råd att betala tillbaka ett lån tillexempel. Efter flera års arbetserfarenhet blir det som en rutin. 

Man kan då själv avgöra om kundens idé blir för svår att genomföra, eller om denne bör tänka 



 

24 

 

igenom en gång till och komma tillbaka senare. Men känner jag en minsta osäkerhet brukar jag 

diskutera fallet med en kollega eller chef för att få en second opinion. 

 

Karl 

Det är viktigt att kunden sköter sig, att de är väldigt noggranna. För det är mycket sådant som 

vi banker tittar på, alla betygssätts. Om vi gör en kreditprövning på ett AB då får vi en prognos 

av UC (ett institut som genomför kreditupplysningar både på privatpersoner och företag) som 

har sammanställt det med massa olika parametrar. Man behöver vara skötsam och ärlig då man 

inte har någonting utav att hålla på och fjäska eller något. För det är ju även åt det hållet att vi 

är på en så liten marknad så att du kan inte hålla på och göra skillnad. Om vi skulle ha två 

identiska företag där den ena är jättetrevlig och den är lite otrevlig och svår att göra med men 

de är annars helt lika. Så kan inte vi göra skillnad på det, det skulle märkas direkt. 

 

Kim 

De är väl betrodda från början. De måste bara sköta sig och det får inte vara några konstigheter 

så. Sköta sig ska de göra och ha en öppen dialog med oss. Är man privatkund hos oss och inte 

skött sig privat så kan det leda till att kunden inte blir betrodd. Så historiken som privatkund 

kan påverka negativt men en kund med bra historik är en betrodd kund som man gärna vill göra 

affärer med.  

  

6. Har ni som mål att främja den lokala ekonomin och de lokala småföretagen? 

 

Sofia 

Ja, det är ju ett utav våra mål. Om man finns på orten så försöker vi att töja oss. För det betyder 

litegrann för arbetstillfällen och sånt där. Men det är fortfarande så att det inte får töjas så 

mycket så att man inte ens tror på företagets idé. Men är det på håret så väger det över om det 

finns här på orten. 

 

Karl 

Ja det tycker jag att vi har, i själva grunden av sparbanksidén så har vi det målet. Fundamentet 

är ju att vi ska finnas för den lokala ekonomin. Få den att blomstra och det kan vi ju göra dels 

genom att finnas för privatkunder men sen är det som så att ifall det inte finns några arbeten på 

en ort så bor ingen kvar tillslut. Så vi tycker att det är jätteviktigt att finnas kvar för de här 

företagen som skapar jobb här, det är vårt syfte egentligen. 
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Kim 

Ja vi jobbar ju väldigt lokalt, vi har ju decentraliserats. På det sättet så är de våra kunder, som 

vi jobbar med som vi ska tjäna pengar på. Så det är ju, på det sättet är det väldigt lokal ekonomi 

och lokala företag som vi jobbar med. Vi är ju lokala banken på något sätt. Kommer det in en 

kund från en angränsande ort så hänvisar vi denne till sin hemort. 

 

7. Upplever du att relationen till kunden är viktig? 

 

Sofia  

Ja, absolut. Det är ju så att en kund som har varit privatkund här länge har ju vi en relation till 

sen innan. Om inte jag har det så har någon kollega det, och då blir det också lättare. Då pratar 

man ju med den i de fallen när den här nu tänker starta så man vet att den här kunden gör inga 

överilade saker eller den här har en jättebra backup av familjen som har varit företagare i 

generationer eller liknande. Man får en uppfattning innan mötet. 

 

Karl 

Det är viktigt att man ändå har förtroende för varandra och att vi har förtroende för företagarna. 

Att den håller vad den lovar, det är jätteviktigt. Jag har en kollega som varit här i 19 år nu, han 

känner liksom sina kunder utan och innan och han vet att om kunden gör något som kan ha en 

negativ inverkan att kunden kommer ordna det för kunden skulle aldrig utsätta sig själv eller 

företaget för och inte ordna det.  

 

Kim  

Ja det tycker jag. 

 

8. Påverkas kreditgivningen av personliga relationer till småföretagen? 

 

Sofia 

Det påverkas av hur man har skött sina privata åtaganden bakåt. Om en kund med en lista med 

betalningsanmärkningar vill starta ett företag och låna då har man ju en känsla av att moralen 

kommer vara på samma sätt i företaget. Så det är klart att så är det ju. Kommer en kund jag 

känner i mitt privatliv ger jag alltid den kunden till en kollega. För jag vill inte vara på flera 

stolar. Det är så också att om vi har en kund här som redan är företagare som ska sälja bolaget, 
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och det kommer en köpare hit till banken så ska inte den träffa samma bankman som har 

företaget sedan tidigare för då blir man också på två stolar. 

 

Karl 

Nej, de ska inte göra det. Har vi någon, säg att jag skulle ha en svåger eller granne eller så som 

har ett företag, då får inte jag hantera den utan då är det någon annan som ska göra det. Då ska 

inte jag veta någonting egentligen om vad som händer där. Skulle det vara så att den här grannen 

kommer och pratar med mig då säger jag att det kan inte jag prata med dig om utan det där får 

du ta med din rådgivare. Så det tycker jag inte att det gör. 

 

Kim 

Nej det tycker jag inte att det gör. Mina vänner hjälper inte jag, det får en kollega ta. Så tycker 

jag. Alla fall om det är kreditbeslut som ska tas, men är det så att de ska få ett nytt bankID så 

då kan jag hjälpa de. 

 

9. Har en persons beteende någon påverkan om denne kan får ett banklån eller inte? Om 

ja, hur ska denne bete sig för att lyckas bättre? 

 

Sofia 

Ja, det beror ju på. Det är ju såhär att om jag inte stämmer med en person så får man lägga bort 

det lite tror jag, beteendet, för om jag inte stämmer med den personen, det är inte jag kanske 

som ska vara kund hos den här. Man kan ju bli orolig, vi säger att det är en person som är lite 

brysk eller något sånt där så ska den ha kunder som den ska möta så kan man ju också fundera 

lite. Hur blir det bemötandet? Så lite, men man måste ju lyssna, så man hör om det finns en röd 

tråd ändå. Men beteendet, ja det är svårt det där. För det kan vara, det kom en kund till mig vid 

ett tillfälle och hade lite svårt att sitta still. Drev eget företag och sådär redan och hade lite 

spörsmål och sen kom det fram att, kunden sa vid något tillfälle att vissa grejer var lite jobbiga, 

kunden hade ADHD. Men det är ju jättebra, det är en jättebra egenskap i vissa fall. För det blir 

ett driv. Därför menar jag att vissa fall behöver inte ett beteende vara negativt. För det finns en 

uthållighet många gånger också, att man är så envis eller att man, ja det kan vara bra. Därför så 

kan man inte säga att ett beteende är fel. För det kan passa jättebra i vissa sammanhang. Ett 

beteende kan vara negativt men också positivt. 
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Karl 

Det är nog mer det här beteendet med hur man liksom sköter företaget skulle jag säga, beteendet 

liksom om man är sur eller glad det ska inte påverka egentligen då. Utan för oss är det själva 

siffrorna och historiken som är av intresse. Men beteende rent ärlighetsmässigt och så vidare 

det påverkar ju ändå ett förtroende eller inte. 

 

Kim 

Ja men det är, skötsamhet. Det är ju a och o. Är du slarvig och inte betalar, har man en dålig 

historik så är ju det ingenting. Sen är det bara att man bedömer jag bedömer bara hur deras 

affärsidé är, vad man tror om det liksom. Det är liksom inget annat som påverkar. Men däremot 

så ska man vara skötsam. Sen ska man förstå vad de vill, det får inte vara otydligt.  

 

10. Hur märker du på en kund om denne är tillförlitlig eller inte? 

 

Sofia 

Det kommer också med åldern och när man jobbar med folk, så får man en känsla av, till och 

med på telefon, kan man få en känsla av om det är något som stämmer eller inte stämmer. Sen 

har jag också gått på nitar, och ibland kan det vara såhär att en kund, jag hör eller jag känner på 

mig någonting i vibbarna när man träffas eller något sånt där. Jag kan känna på mig att nej det 

här ska vi inte vara med i men jag har ingenting konkret, jag kan inte peka på någonting och se 

i siffror eller någonting så. Men jag känner att det här inte känns bra. De gångerna så brukar jag 

ha rätt, men vi har kanske lånat ut pengar i alla fall eller gått med i någonting eller startat upp 

för vi kan inte säga nej, vi har inget att ta på och det är jättejobbigt. Till slut har det blivit skit. 

Men sånt måste få hända också, man kan ju ha fel i den där känslan men oftast så har man inte 

det faktiskt. 

 

Karl 

Ja den är svår, vi alla har ju olika förmågor att läsa av folk. Men det är väl så, kroppsspråk, 

stirrig blick, nervositet. Generellt så är ju människor nervösa när de ska komma in och be om 

ett lån men man får klämma och känna lite vad beror den här nervositeten på. Rent historiskt 

har ju banken varit lite som ett institut man är ju nervös om man ska till polisen eller sådär. Sen 

börjas det där suddas ut så det är mer naturligt. Men om man säger som så, om det är en helt ny 

kund så har vi oftast flera möten innan vi tar någon sorts kreditbeslut. Under tiden hinner man 

skapa sig någon form av uppfattning, allt kanske stämmer i siffror och så vidare men det är 
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något som känns lite fel i magen. Då kanske man pratar med en kollega, allt är ju sekretess och 

man pratar inte detaljer men kanske ändå liksom ber en kollega vara med under ett möte för att 

se. Ifall det skulle vara så att man känner att något inte stämmer. Men jag tror också att vi har 

en jättestyrka och fördel i att det är en så avgränsad marknad här. Om det kommer någon som 

inte är härifrån från början då har man ingen historik om kunden och då blir man lite fundersam, 

hur kommer det sig att du ska upp hit. Man försöker få sig en uppfattning av det då.  

 

Sen är det ofta den där lokalkännedomen, att det finns någon som vet att hans pappa har varit 

kund med sitt företag jättelänge och de är väldigt skötsamma och så där. Det finns ofta en 

historik, gör det inte så är det lite mer att man får skapa sig en djupare uppfattning. Men jag tror 

att man har en utmaning och det har nog en del i varför affärsbanker är hårdare. Vi säger i 

Stockholm, det finns ju hur många snickare som helst och så plötsligt kommer det in en snickare 

du aldrig har träffat så ska du skapa dig en uppfattning om den här, det är såklart jättesvårt.  

 

Kim 

Jag vet inte, det är mycket magkänsla också. Man har jobbat nu länge och det känns som att 

man kan känna av det. Man känner av ganska tidigt om det här känns bra eller inte och för det 

mesta så känns det bra. Men ibland kommer det någon som får känslan av att nej den här var 

inte helt rätt. Det beslutet brukar jag fatta själv. Om en kund ringer in via telefon så är vi här på 

kontoret som så att vi tycker att man alltid ska träffa kunden. Låter inte idén något vidare så ska 

man säga att det här låter lite tufft men du får jättegärna komma in. Vi bokar en tid. Så kan man 

gå igenom och att kunden kan förstå varför och sådär. Sen att man någonstans kan visa att det 

här om omsorg för dig som vi gör det här. För det är ju därför vi säger nej, omsorg av kunden i 

första hand. För vi tror ju inte på affärsidén då vill man inte utsätta kunden för sånt heller.  
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5.1.2 Övriga frågor 

Utöver standardfrågorna ställdes även andra frågor. 

 

11. Vilka lån erbjuder ni till småföretagare? 

 

Sofia 

Vi erbjuder checkkredit, investeringslån, bankgaranti och olika finansbolagskrediter. Till 

exempel leasing och avbetalning. Checkkredit är en form av kredit som man lägger på ett av 

småföretagarens konto. Det kan exempelvis vara en kredit på 50.000 kronor som företagaren 

har tillgång till när denne är i behov av det. Småföretagaren betalar då en årlig avgift för denna 

kredit, oavsett om krediten nyttjas eller inte. Skulle företagaren välja att nyttja krediten så 

kommer en nyttjanderänta tas ut. 

 

Karl 

Ja men vi erbjuder ju egentligen alla lån som vi erbjuder till större företag också. Kontokrediter, 

företagslån, bilfinansiering, avbetalningskontrakt, bankgarantier. Om vi har en företagare säg 

att vi har en snickare som ska göra ett jobb. Beställaren kräver då en garanti att det kommer 

färdiggöras annars så ska snickaren betala pengar, de tar ju då en risk ifall snickaren skulle gå 

i konkurs under tiden. Då går vi in och garanterar, om snickaren inte kan betala det här så 

kommer vi göra det. Det är en bankgaranti exempelvis. 

 

Kim 

Checkkredit, vanligt lån, finans, företagskort. Alla typer av krediter som kan behövas. 

 

12. Hur har lånevillkoren ändrats gentemot småföretagare det senaste åren? 

 

Sofia 

Jag tycker inte att vi ändrat lånevillkoren speciellt senaste året, det kan vara vissa branscher 

som vi tycker att vi inte vill låna ut till. Att det har tightat till sig lite så, för att vi tycker att det 

kanske finns för mycket av vissa branscher på vissa orter. Men inte något extremt inte. 
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Karl 

Jag upplever inte att det är någon större skillnad, jag tror att det kanske är lite tuffare klimat 

utanför vår bank men vi ser ändå oss som så isolerade liksom. Vi är inte lika konjunkturkänsliga 

som i Stockholm exempelvis. 

 

Kim 

Ingenting. 

 

13. Hur ser ni på en kunds klädval? Har det någon påverkan på ett kreditbeslut? 

 

Sofia 

Ja när jag var yngre så påverkade det, tyvärr. Men är det jättelänge sen, kanske när jag var i din 

ålder typ, då kunde det påverka. Men det gör det inte längre. Ungefär 25–30 år sedan. Då 

påverkade det. Sen har jag lärt mig att det har ingen betydelse. I och för sig, fast nej det har det 

inte. Sen tror jag att samhället också har ändrats. Så det är inte bara jag som har ändrats utan 

samhället har ändrats också. Nu kanske jag tar ett dåligt exempel men jag tycker till exempel 

inte att Lady Gaga skulle gått upp med en klänning med köttstycken på. För att hon ville 

protestera, jag tycker att där gick det lite långt och en kostymnisse behöver inte vara mer pålitlig 

än en byggarbetare med arbetskläder, bara för att han bär kostym. 

 

Karl 

Nej inte här, nej. När jag började här då hade jag kostym när jag stod i kassan det tänkte jag att 

man skulle ha när man jobbar på bank. Men då blev jag bemött med ”vem fan är du?”. Ibland 

har man kanske en kavaj hängandes på kontoret om man vet att den här kommer ha den på sig. 

Nej det påverkar inte min uppfattning utan det är snarare att om en snickare kommer in i en 

kostym, det ser nästan konstigare ut i så fall. 

 

Kim  

Det har ingen betydelse. 
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14. Vilka nyckeltal tittar ni på och hur viktiga är dessa nyckeltal? 

 

Sofia 

Soliditeten och kassaflödet har en stor betydelse, att småföretagaren kan uppvisa en 

återbetalningsförmåga. Tillsammans med att denne utformat en bra affärsidé.  

 

Karl 

Soliditeten är ju viktig. Kassaflöde blir ju också jätteviktigt men det kan ibland vara lite svårt 

och om man ser på en ny småföretagare så har den ingen aning om sitt kassaflöde oftast. Så att 

när vi sen kommer längre fram i själva beredningen då gör ju vi kassaflöden och räknar på det 

och ser att genererar det här en kassa som känns rimlig och kan betala det här med. 

 

Kim 

Vi tittar ju på både soliditet och sen finns det två, finansiella påfrestningar och finansiell 

motståndskraft det är två olika steg då, det tittar man ju på då. Det är framförallt kassaflödet, 

det är ju viktigt och även soliditeten. Motståndskraften är också en viktig parameter då. 

 

15. Utförs scoring på småföretag vid kreditgivning? Om ja, i vilket syfte? 

 

Sofia 

Ja vi använder oss av scoring för att kunna få en klar bild av vilken risknivå småföretagaren 

ligger på. 

 

Karl 

Ja, och på företag där är det, har du varit sen med en betalning så att något har rapporterats in 

till UC då sänker det UC:s betyg och det kommer göra så att hos oss så sänks betyget också. 

Om man säger då en ränta som gäller företag, den är helt beroende på vad man har för rating på 

företaget då. Det är UC:s mått, de genererar fram vad är det för risk generellt att det här skulle 

gå i konkurs. 

 

Kim 

Ja, vi ratar. Men det handlar mer om, ja det är en rating som görs och det är för det är olika 

kostnader för utlåning. Det handlar bara om vilken risknivå man ska ligga på. 
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6. Analys  
I det här kapitlet har resultaten från intervjuerna analysarets och jämförts med teorierna.  

 

6.1 Bankernas krav på småföretag 

Vid intervjuerna påpekade respondenterna vikten av säkerheter vid utlåning. Ju bättre 

säkerheter desto större är chanserna att småföretagen blir beviljade lån från bankerna. De 

säkerheter som bankerna la stor vikt vid var bland annat företagsinteckning och pantbrev, om 

det är så att företaget äger en fastighet. Två av respondenterna menade att det är mindre vanligt 

att bankerna kombinerar småföretagarnas privata egendom, att de exempelvis får ta ut pantbrev 

för sina privata fastigheter. Dock menade en av respondenterna att detta var mer vanligt hos de 

idag än vad det varit på respondentens tidigare arbetsplatser. Den tredje respondenten hävdade 

att de inte efterfrågar pantbrev på småföretagarnas privata egendom. Dessa säkerheter blir ofta 

nämnda i den litteratur som använts till arbetet. Sigbladh och Wilow (2008) lägger stor vikt vid 

att kreditgivaren ska vara säker på kredittagarens säkerheter och att dessa säkerheter är 

tillförlitliga. Vilket skrivs i Bankrörelselagen, lagen ger bankerna rätten till att neka 

småföretagaren ett lån i de fall de anser att det finns goda skäl att avslå säkerheterna. Som 

tidigare nämnt skriver Donner (1996) att bankerna utöver Bankrörelselagen skapar mål, rutiner 

och principer utifrån Finansinspektionen och utifrån andra regelverk samt att det är bankerna 

som ska bedöma vilka risker som kan påverka företagarnas återbetalningsförmåga. 

 

När småföretagarna vill göra en kreditansökan hos bankerna efterfrågar en av respondenterna 

en egen insats av småföretagen, de vill att företagaren satsar egna medel och att inte hela 

summan bygger på ett lån. Vilket kan kopplas till Trosteks (2000) teori om att företagarnas egna 

kapital. En viktig aspekt som respondenterna nämner är vikten av att de ska kunna redovisa sin 

budget som ska kunna styrka småföretagets återbetalningsförmåga. En till aspekt som spelar 

stor roll för respondenterna är att småföretagarna kan uppvisa en bra och genomtänkt affärsidé. 

En av respondenterna nämner att den viktiga delen i affärsidén är att den ska kunna visa att 

småföretagarens idé kan ersätta en anställning och att verksamheten kommer generera så 

mycket kapital att småföretagaren har chanser att betala av lånet. Detta är precis vad Bunse och 

Næssén (2002) nämner i sin bok, att affärsidén är den viktigaste punkten och att det är viktigt 

att affärsidén är enkel att förstå. Tidigare i uppsatsen skriver jag om Sigbladh och Wilow (2008) 

som skrivit i sin bok att kreditgivare bör vara försiktiga med småföretag yngre än tre år. Vid 

tolkning av resultatet lägger respondenterna större vikt vid småföretagens affärsidé och 

kassaflöde än ålder.  
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Vidare framkom det att lånevillkoren gentemot småföretagare inte ändrats något markant de 

senaste åren, en av respondenterna menade att bankerna inte är lika konjunkturkänsliga som 

andra banker på större orter. En av respondenterna berättade att lånevillkoren gentemot vissa 

branscher kan ha försvårats. Banken kan välja att inte bevilja en kreditansökan ifall det redan 

finns för många företagare inom samma bransch på en mindre ort. Samtliga respondenter ansåg 

att en kunds klädval inte påverkar deras tankesätt kring kreditgivning. Två av respondenterna 

ansåg att en person i kostym inte anses vara mer pålitligt än en person som var mer avslappnat 

klädd. De ansåg att en snickare som kommer i kostym kan i dessa fall kännas mindre pålitlig 

än om denne kommit i sin ”vanliga” arbetskläder.  

 

Anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier om immateriella tillgångar, materiella 

tillgångar och finansiella tillgångar (Trostek, 2000). Småföretagarna behöver ibland investera i 

nya maskiner för att hålla verksamheten igång, det är då småföretagen investerar i materiella 

tillgångar. Deras omsättningstillgångar, bank, kassa och varulager förändras i takt med att de 

investerar. 

 

Respondenterna gick kortfattat igenom några av de lån de erbjuder kunderna. Något som var 

vanligt var leasing i rörelsen. Som tidigare nämnt är det vanligt att småföretagare leasar sina 

maskiner istället för att köpa in maskiner till företaget. Det är då bankerna som köper in de 

maskiner som småföretagaren är i behov av och hyr i sin tur ut det till småföretagaren. Fördelen 

med att leasa är bland annat att bankerna då inte kräver en egen säkerhet av småföretagaren då 

säkerheten sitter i den leasade produkten (Wasa Kredit, u.d.).  

 

6.2 Kredituppföljning 

När bankerna beviljar småföretagaren ett lån är det stora kravet att småföretagaren betalar 

tillbaka lånet i tid. Som Sigbladh och Wilow (2008) skriver registreras en betalningsanmärkning 

relativt snabbt, skulden i sig går att reglerera men det som bromsar upp företagaren är den 

betalningsanmärkning som kan finnas kvar i fem år. Respondenterna var tydliga med vikten av 

ärlighet och kundernas beteende vad gäller återbetalningsförmågan. Bankerna får vid en 

kreditbedömning en prognos utfärdad av UC som visar småföretagarens skötsamhet. 

Respondenterna lägger stor vikt vid hur småföretagarnas historik ser ut, hur deras kundhistorik 

som privatkunder varit. Utöver historiken spelar relationen till kunderna en betydande roll och 

genom goda relationer skapas även ett förtroende för småföretagarna.   
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En del av respondenterna nämner att kundernas beteende kan ha en påverkan på möjligheterna 

för kreditgivningen. Angela Ahola (2016) skriver att människor söker pålitlighet och sanning 

från personer de träffar första gången. En av respondenterna pratade om småföretagarnas 

beteende gentemot affärerna, hur de sköter företaget, att ett ärligt beteende spelar en betydande 

roll och att det är något banken förväntar sig av sina kunder. En annan respondent tryckte 

mycket på skötsamhet och pratade om vikten av småföretagarnas skötsamhet. Respondenterna 

menar på att märka av tillförlitligheten hos sina kunder kommer med åldern och genom 

arbetserfarenhet.  

 

En av respondenterna menade att en bankrådgivare med erfarenhet redan via en telefonkontakt 

kan märka ifall kunden är tillförlitlig eller inte. Dock ansåg en annan respondent att det är 

bankernas ansvar att ge småföretagaren en ärlig chans även fast affärsidén inte låter lovande, 

samt att det är bankernas ansvar att förklara varför kundens affärsidé inte är relevant. 

Respondenterna betonade ordet känsla vid förfrågan om tillförlitligheten till kunderna. Att en 

erfaren företagsrådgivare kan få en form av känsla om småföretagaren är tillförlitlig eller inte. 

En stirrig blick och nervositet är ett vanligt kroppsspråk som kan läsas av på människor, och en 

av respondenterna menar på att det är dennes uppgift att ta reda på vad den här nervositeten 

beror på. Denne anser att det är en vanlig aspekt att småföretagare eller andra kunder är nervösa 

när det besöker ett bankkontor. Ahola (2016) nämner i sin bok att människor söker sanningen 

från personer de träffar för första gången, det är bland annat det respondenten nämner ovan när 

denne vill få fram sanningen kring kundens nervositet.  

 

6.3 Nyckeltal 

Två viktiga nyckeltal som respondenterna nämnde var soliditet och kassaflöde. Som Smith 

(2018) skriver ger soliditeten uttryck för den finansiella risken, soliditet visar även 

småföretagarnas förmåga att klara av eventuella förluster. Två av respondenterna pratade om 

vikten av ett bra kassaflöde som visar småföretagarens betalningsförmåga. Ylinenpää et al.  

(2006) skriver just om att ett positivt kassaflöde är en viktig del för småföretagare. Dock 

berättade en av respondenterna att det kan vara svårt för nystartade småföretag att upprätta en 

kassaflödesanalys och att de brukar hjälpa småföretagaren att upprätta en kassaflödesanalys. 

Utöver dessa två nyckeltal spelar scoringen en viktig del för bankerna vid kreditgivning. Som 

tidigare nämnt är scoring en form av kreditbedömning som visar småföretagarnas kreditrisk, 

bankerna gör detta för att kunna minska sin egen kreditförlust (Sigbladh & Wilow, 2008). 
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Respondenterna pratade om scoring och att de med hjälp av UC och deras betyg själva kan 

förutse småföretagens återbetalningsförmåga och risken för konkurs.  

 

Något som visade sig vara vanligt hos småföretagare var personlig borgen, en av 

respondenterna berättade att det är en stor personlig risk men ifall småföretagaren lämnar en 

personlig borgen så kan banken erbjuda de bättre räntevillkor. En annan respondent nämnde att 

de vill ha en personlig borgen ifall de inte är nöjda med den säkerhet småföretagaren har. Den 

tredje respondenten brukar dock i de flesta fallen vilja ha en form av borgen från småföretagaren 

speciellt om det gäller ett nystartat företag. 
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7. Slutsats 

I avslutande kapitel har studiens frågeställning besvarats utifrån studiens syfte. Egna 

reflektioner diskuteras och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare på mindre 

orter att få banklån Det insamlade materialet består av tre genomförda intervjuer på Bjursås 

Sparbank, Leksands Sparbank samt Handelsbanken. För att uppnå studiens syfte utformades en 

frågeställning. Studiens frågeställning var: 

 

› Är det så att banktjänstemän anser att lokalkännedom kan ge bättre möjligheter för lån 

till småföretag? 

 

För att kunna besvara ifall den lokala kännedomen ger bättre möjligheter för lån till 

småföretagare intervjuades tre stycken rådgivare inriktade mot bland annat företag. Faktorer 

som jag kopplat till möjligheterna är småföretagarnas säkerheter, borgen, affärsidé, kassaflöde 

och scoring. Det som identifierades vid genomförandet av intervjuer var att bankerna generellt 

sett arbetar liknande vi kreditgivning till småföretag, större delen av fokusen ligger på hur väl 

banken känner småföretagaren och hur dess återbetalningsförmåga är. De tittar mycket på 

småföretagarnas historik som privatkunder. Därav ses den lokala kännedomen som en av de 

viktigaste aspekterna vid kreditgivningen. Bankerna har liknande riktlinjer vad gäller 

kreditgivning men den stora skillnaden vid kreditgivningen är banktjänstemännens rätt att 

godkänna kreditgivningen. En av respondenterna måste ta ett kreditbeslut tillsammans med en 

chef, den andra gemensamt med en kollega och den tredje kan ta ett beslut ensam. Därav har 

en av respondenterna större frihet att godkänna en låneansökan och behöver inte ta hjälp av en 

chef/kollega ifall denne inte är i behov av det. 

 

7.2 Reflektioner 

Bara en av respondenterna påstår att personliga relationer inte påverkar kreditgivningen till 

småföretag, de två andra tycker inte att det ska göra det. Respondenternas svar får mig att måla 

upp en bild där det är lätt för småföretag att få banklån speciellt om de varit privatkunder 

tillräckligt länge. Det som får mig att ifrågasätta respondenternas ärlighet är de faktum att det 

skrivs mycket om hur svårt det är för småföretagare att etablera sig och växa när bankerna inte 
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vill hjälpa till. Men även att flera undersökningar som gjorts av kända aktörer har visat hur svårt 

det är för småföretagare att få finansiell hjälp av banker. 

 

Det som hade större inverkan på kreditgivningen än vad jag förväntat mig var att 

respondenterna lägger stor vikt vid småföretagarnas historiska beteenden, hur de varit som 

privatkunder. Då alla kan förändras, ifrågasätter jag varför småföretagaren med en sämre 

historik inte förtjänar en ny chans och ifall detta kommer följa småföretagaren livet ut? Om en 

betalningsanmärkning försvinner efter ett par år betyder det att personen i fråga fått en ny 

chans? Det visar även att om en person flyttar till en av dessa orter och beslutar sig för att starta 

ett företag kommer denne ha små chanser att bli beviljad ett lån av bankerna. Detta då 

småföretagaren inte har något historik hos banken i fråga eller hunnit skapa någon form av 

lokalkännedom. Resultaten visar hur det ser ut på lokal nivå vilket betyder att det inte går att 

visa hur samma situation ser ut på en större platser.  

 

Jag la även märke till respondenternas betoning på skötsamhet och småföretagarnas beteende 

kring skötsamhet och ärlighet. Respondenterna menade på att de lärt sig läsa av människor i ett 

tidigt skede och att detta kommit med åldern. Jag har ifrågasatt detta i efterhand och funderat 

över hur yngre bankmän förhåller sig detta då de inte har lika lång arbetslivserfarenhet, anser 

respondenterna då att dessa bankmän inte är lika kompetenta? Jag upplever det svårare för 

småföretagare att låna än vad som egentligen sagts i intervjuerna. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I takt med att den digitala världen utvecklas drastiskt skapas det allt fler aktörer på marknaden 

som erbjuder långivning. Långivare som erbjuder lån till både privatpersoner och företagare 

utan större krav på säkerheter. Ett förslag till vidare forskning skulle vara en likande studie om 

ett par år där en jämförelse kan göras mellan storbanker och andra banker som finns på 

marknaden. Exempel på dessa banker kan vara Santander eller Svea Ekonomi. Det skulle vara 

intressant med ett liknande arbete som ovan beskrivet då den digitala världen och dagens 

marknader är i en pågående förändring som ständigt förändras.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 

1. Vad efterfrågar banken från kunden vid ett banklån? 

2. Vad kräver ni för säkerhet från småföretagare? 

3. Hur skulle du vilja beskriva möjligheten för småföretag att låna? 

4. Hur tas ett kreditbeslut? Vem får ta det? 

5. Vad anser ni att småföretagare bör göra för att bli betrodda? 

6. Har ni som mål att främja den lokala ekonomin och de lokala småföretagen? 

7. Upplever du att relationen till kunden är viktig? 

8. Påverkas kreditgivningen av personliga relationer till småföretagen? 

9. Har en persons beteende någon påverkan om denne kan får ett banklån eller inte? Om 

ja, hur ska denne bete sig för att lyckas bättre? 

10. Hur märker du på en kund om denne är tillförlitlig eller inte? 

 

Övriga frågor: 
 

11. Vilka lån erbjuder ni till småföretagare?  

12. Hur har lånevillkoren ändrats gentemot småföretagare de senaste åren? 

13. Hur ser ni på en kunds klädval? Har det någon påverkan på ett kreditbeslut? 

14. Vilka nyckeltal tittar ni på och hur viktiga är dessa nyckeltal? 

15. Utförs scoring på småföretag vid kreditgivning? Om ja, i vilket syfte? 
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