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Förord 

Inledningsvis vill vi passa på att tacka alla människor som har ställt upp och 

gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. 

 

Först och främst riktas ett stort tack till vår handledare Tommy Bood som 

bistått oss med hjälp och vägledning från början till slut. 

 

Sedan ges ett tack till alla våra respondenter som tog sig tid och ställde upp på 

intervjuer trots deras upptagna schema. Utan er hjälp hade det varit svårt att 

slutföra uppsatsen. 

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som har stöttat oss i arbetet med 

uppsatsen.  

 

 

Karlstad - juni 2009 

 

 

                                          

Matheus Lundqvist   Martin Lindberg 
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Sammanfattning 

Den rådande finanskrisen är ett aktuellt ämne som diskuteras dagligen. På 

nyheterna gör insatta personer i ämnet uttalanden och det finns alltid artiklar att 

läsa i kvällstidningarna. Den finansiella krisen har redan börjat sätta sina spår. 

Det går tungt idag för vissa branscher och företag har börjat falla som 

”dominobrickor”. Det är inte en ovanlighet att dagligen höra att företag varslar 

personal. Det blir mer och mer vanligt att någon bekant blivit uppsagd från sitt 

arbete, eller att ens bekanta känner någon berörd. Det diskuteras och debatteras 

mycket om hur olika insatser och åtgärder ska ta oss ur denna lågkonjunktur, 

men alla är fortfarande medvetna om att det kommer ta tid.  

 

Ämnets komplexitet samt det faktum att det berör oss alla gjorde att vår 

uppsats kom att handla om just finanskrisen. Finanskrisen är ett ämne av 

gigantiska proportioner och effekter, därför var det nödvändigt att 

undersökningen inriktades på ett mer specifikt område.  

 

I centrum av denna kris står bankerna vars roll och handlande är av yttersta 

vikt. De är ett av naven i samhället och deras agerande är en nödvändighet för 

att få fart på ekonomin igen. Syftet med den här uppsatsen är att se på hur 

bankernas kreditgivning till företagen ser ut idag och om det har skett några 

eventuella förändringar i deras arbete. För att få svar på frågorna genomfördes 

intervjuer med de fyra storbankerna i Karlstad. För att kunna dra tillförlitliga 

slutsatser var det även nödvändigt att se på om företagen upplevt några 

eventuella förändringar. Intervjuer gjordes därför också med sex företag som 

var av storleken små och medelstora, samt hade sitt huvudkontor i Karlstad.  

 

När teorin kring kreditgivningsprocessen och svaren från respektive 

respondenter ställts mot varandra, fanns skillnader och förändringar som var 

minst sagt intressanta. Till exempel så uppgav företagen att en stor förändring i 

värderingen av säkerheterna har skett. Bankerna betonade inte det alls utan 

nämnde bara att de är lite försiktigare på grund av den finansiella oron.  

 

 

 

Nyckelord: Kreditgivning, finanskris, kredittagare, kreditgivare. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ges läsaren en presentation av uppsatsens bakgrund, 

undersökningsområde, syfte, avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomi är något som har förbryllat och fängslat oss båda sedan länge. Från 

det första intrycket av enkel matematik på lågstadiet till att så småningom läsa 

makroekonomi och fördjupa oss inom vissa ekonomiämnen på universitetsnivå. 

Vi påverkas dagligen av ekonomin och dess tillhörande förändringar. Inte bara 

lokalt utan de stora svängningarna som sker på omvärldsnivå blir oftast 

slutligen kännbara, även i vår egen plånbok. Ekonomi är något som berör alla 

människor oavsett ålder och geografiskt läge. Just detta ökade intresset för att 

vilja fördjupa oss ytterligare inom ämnet, och då framförallt välja ett område 

som berör alla människor. Finanskrisen är den värsta sedan 1930-talet och den 

sägs vara en av de mest omfattande någonsin (e24 2009). Hur den egentligen 

exakt uppstod eller hur det ska bli ett stopp på den, finns ännu inte att läsa i 

några litteraturböcker. Dess komplexitet samt att det fortfarande finns många 

frågetecken kring den tilltalar oss väldigt mycket. Därför beslutade vi oss för att 

göra en fördjupning på något inom ämnet.  

 

Bankernas kreditgivning spelar en viktig roll för aktiviteten i ekonomin. De är 

en av de viktigaste aktörerna som kan få fart på ekonomin igen och hjälpa oss 

att komma i rätt riktning ut ur denna lågkonjunktur (Riksbank 2001).  

 

Finanskrisen som nu råder är ett minst sagt aktuellt ämne och ingen vet ännu 

inte hur eller när den kommer att upphöra. Det har talats och skrivits mycket 

om dagens finansiella situation i media. Det finns dock inte några vetenskapliga 

artiklar om den, bland annat på grund av att krisens utveckling fortfarande är i 

ett tidigt skede. Det faktum att det inte finns någon direkt information i 

litteratur eller i form av vetenskapliga artiklar gör undersökningen mer 

intressant och som en utmaning.  
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1.2 Undersökningsområde 

Krisen som nu råder påverkar som tidigare nämnt oss alla, och därmed även 

kreditgivare och kredittagare. Relationen mellan dessa två och eventuella 

överenskommelser är en nödvändighet för en väl fungerande ekonomi i 

samhället. Till exempel när företag genom kredittagande kan öka sin lönsamhet 

och expandera, kan det leda till ytterligare arbetstillfällen. Eller till exempel när 

banker gör goda affärer och ökar sin lönsamhet kan det även här leda till 

expandering och fler arbetsmöjligheter.  

 

För att få tillfredsställande och tillförlitliga svar valdes banker som huvud 

intervjuobjekt, då det är de som är de vanligaste och största kreditgivarna. Det 

är även viktigt att se till båda sidornas intressen i den här undersökningen. För 

att kunna öka tillförlitligheten i våra slutsatser har även företag i närliggande 

område som bankerna agerar på intervjuats.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar  

Uppsatsen skall på vetenskapliga grunder utforska huruvida 

kreditgivningsprocessen och förutsättningarna för kredittagarna, har förändrats 

under den lågkonjunktur som nu är aktuell.  

 

Frågeställningar: 

 

 Hur ser kreditgivningsprocessen ut före respektive under finanskrisen 

och lågkonjunkturen? 

 

 Vilket perspektiv upplever ni är viktigast för banken vid kreditgivning 

idag. Historiska siffror eller framtidsprognoser? 

 

1.4 Avgränsningar 

Då slutsatserna kommer grundas på ett flertal intervjuer begränsas 

intervjuobjekten till Karlstad med omnejd. Det görs bland annat för att öka 

chanserna att bankerna som intervjuas, är de som är kreditgivare till de utvalda 

företagen. Detta för att kunna ställa insamlade data mot varandra och på sådant 

vis få ett mer tillförlitligt underlag att dra våra slutsatser på. Några av 

intervjuobjekten är de fyra storbankerna, det vill säga Handelsbanken, 
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Swedbank, Nordea och SEB. De kredittagare som valts ut för intervju är 

företag som har ansökt om kredit det senaste året.  

 

En annan bidragande faktor till begränsningen av företagsrespondenter i 

närområdet av Karlstad, är tiden som fanns till förfogande. Eftersom ett flertal 

intervjuer skulle göras insåg vi att datainsamlingen skulle ta alldeles för lång tid 

att genomföra om begränsningen inte hade gjorts. 

 

Det kommer inte att göras en djupgående analys av bankernas interna system 

som hanterar den data som insamlats från företagen.  Utan enbart se till de 

generella och mest avgörande riktlinjer som de använder sig av i behandlingen 

av krediter. 

 

1.5 Disposition 

För att enkelt få en bild av uppsatsens upplägg och hur de olika delarna hänger 

ihop, har följande figur utformats.  
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I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden och syftet med uppsatsen. Här 

presenteras även de avgränsningar som gjorts och dispositionen. I kapitlet 

därefter beskrivs den metod som använts i arbetet och tillvägagångssättet för 

datainsamlingen. I de två nästföljande kapitlen kommer en presentation av hur 

kreditgivningsprocessen går till i teorin respektive empirin. Teori- och 

empiriavsnitten blir sedan sammankopplade i det sista kapitlet, analys och 

slutsatser. Det kapitlet avslutas också med en trovärdighetsdiskussion. 
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2. Metod 

I kapitlet presenteras den valda metoden samt hur tillvägagångssättet sett ut för 

datainsamlingen och hur tolkningen har gått till av det insamlade materialet. 

 

2.1 Fallstudie 

Syftet med en fallstudie är att undersöka en mindre del av den större massan 

och med utfallet kunna beskriva verkligheten (Ejvegård 2003). Har fallstudien 

utförts på ett vetenskapligt korrekt sätt kan även utfallet generaliseras för att bli 

tillämpligt för den stora massan. Nackdelen i fallstudier är just att utomstående 

personer kan ifrågasätta de fåtal undersökningarna som gjorts. Det är mycket 

svårt att avstämma informationen och risken för snedvridna eller skeva resultat 

är alltid möjliga (Bell 2007). Slutsatserna av fallstudien bör därför vara försiktigt 

beskrivna då dessa kan ses som indicier. Fallstudiens slutsatser får större 

bekräftelse om det finns andra indicier som berättar samma sak och har 

framkommit med hjälp av andra forskningsmetoder (Ejvegård 2003). I vårt fall 

kommer fallstudien innefatta de metoder som använts för att på ett grundligt 

vis studera förändringen av kreditgivningsprocessen. Från tiden innan 

finanskrisen till nutid. Fallstudien ger oss en möjlighet att få kännedom inom ett 

område som innan var okänt för oss.  

 

2.2 Val av metod 

Vid forskning inom företagsekonomi finns det två generella typer av metoder, 

kvantitativ forskning och kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005). Tabellen 

nedan visar olika dikotomier som hjälper till att tydliggöra skillnaderna mellan 

dessa två metoder. 
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Tabell 2.1 Dikotomier  

 

Kvantitativ Kvalitativ 

Siffror Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfattning 

Distans Närhet 

Strukturerad Ostrukturerad 

Tabell ur Bryman & Bell (2005). s. 322 

 

Kvantitativ forskning kännetecknas ofta av att den är inriktad på en tillämpning 

av siffermässiga mätmetoder på det sociala livet. Den innebär även att det är 

forskarens intressen och frågor som strukturerar undersökningen. I en 

kvantitativ undersökning behöver heller inte alltid forskarna vara involverade i 

undersökningspersonerna. Ett exempel på det är enkätundersökningar. Detta 

uppfattas ibland som önskvärt från forskarnas sida. De vill inte riskera att deras 

objektivitet hotas om de skulle bli alltför engagerade i 

undersökningspersonerna. Kvantitativ forskning har också tendensen att vara 

väldigt strukturerad. Det underlättar för forskaren då den vill kunna studera de 

väl avgränsade frågeställningar och begrepp som utgör grunden för 

forskningen. 

 

Ett kännetecken för den kvalitativa forskningen är att den använder sig av ord 

vid presentationen av analyser av samhället. Den menar också att det är 

deltagarnas perspektiv som är det väsentliga i en undersökning. Det vill säga 

utgångspunkten är vad deltagarna uppfattar som betydelsefullt och viktigt. En 

kvalitativ forskare vill försöka uppfatta världen på samma sätt som personerna i 

undersökningen. Forskaren strävar därför efter en nära relation med dem. Den 

kvalitativa forskningen har mer som mål att vara ostrukturerad för att på så vis 

försöka se hur aktörernas innebörder verkligen är (Bryman & Bell 2005). 

 

Vi insåg ganska snart under arbetets gång att den kvantitativa typen av 

undersökning inte var ett lämpligt tillvägagångssätt för datainsamlingen. 

Dikotomierna som beskrivits ovan, indikerar att den använda metoden i 

uppsatsen är en kvalitativ metod. Till exempel är innebörden av 

respondenternas ord i deras svar mest relevant i denna undersökning. Siffror 

och deras betydelse skulle alltså vara till mindre användning för oss. Den 

kvalitativa metoden möjliggör en kartläggning av vad som är väsentligt för just 

våra respondenter och vad de uppfattar som betydelsefullt.  
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2.3 Tillvägagångssätt & Kvalitativ metod  

För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt i datainsamlingen och ytterligare påvisa 

att den använda metoden är en kvalitativ metod, beskriver vi vår 

undersökningsprocess utifrån delar av Bryman & Bells (2005) modell. Den 

följer att antal steg och ser ut på följande sätt: 

 

   

Figur 2.2 Kvalitativa metodens olika steg 

 

 

Figur hämtad ur Bryman & Bell (2005). s. 300 

 

Figuren visar den ordningsföljd av steg som en kvalitativ forskningsprocess kan 

tänkas bestå av. 

 

Steg 1. Generella frågeställningar (problemformulering) 

Anledningen till varför uppsatsen handlar om dagens finanskris togs upp 

tidigare i bakgrundsavsnittet. För oss var det relevant att gå in djupare i ämnet 

och välja ett undersökningsområde som har stor betydelse för den rådande 

lågkonjunkturen. De större kreditgivarna i ekonomin kom att hamna i fokus 

och vi ville då undersöka om det skett några eventuella förändringar i deras 

arbete, det vill säga kreditgivningen. Efter att under uppsatsens gång ha 

diskuterat fram och tillbaka och utvärderat olika undersökningsfrågor växte 

frågeställningen fram. 

 

1. Generella frågeställningar (problemformulering) 

 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

 

3. Insamling av relevanta data                                             

                                                                       5b.Insamling av ytterligare  

4. Tolkning av data                                   data 

 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

                                                                        5a.Snävare specifikation                                                   

6. Rapport om resultat och slutsatser          av problemformuleringen                               
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Steg 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

Intervjuerna genomfördes på respektive banks kontor och personerna som 

intervjuades var ansvariga för kreditgivningen till företag. Vid intervjuerna med 

företagen var respondenterna personer vars ansvarsområde innehöll företagets 

kredithantering, och därmed även kontakten med banken.   

 

Steg 3. Insamling av relevanta data 

Metoden för datainsamlingen har enbart utgjorts av djupintervjuer, eftersom de 

ger oss den djupgående och förklarande informationen som behövs för att 

kunna göra en väl förankrad analys och slutsats.   

 

De företag som blev objekt för intervjuerna fann vi genom att leta på 

internetsidor med listor över företag som hade huvudkontor i Karlstad. Ett 30 - 

tal företag kontaktades. De företag som tackade ja till intervju var små och 

medelstora företag. Ett medelstort företag definieras som att det sysselsätter 

mindre än 250 personer. Årsomsättningen ska understiga 50 miljoner euro och 

balansomslutning får inte överstiga 43 miljoner euro per räkenskapsår. Ett litet 

företag definieras som att sysselsättningen är mindre än 50 personer samt att 

både omsättningen och balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner euro per 

räkenskapsår (Europa 2007).  

 

För att kunna få så uttömmande och korrekta svar som möjligt från 

respondenterna och samtidigt ge dem chansen att förbereda sig, skickades 

intervjufrågorna ut några dagar innan själva intervjun. En mängd följdfrågor var 

även utformade till intervjun för att kunna skapa en diskussion och få ytterligare 

svar som kunde tänkas vara relevanta. För att minska risken att skada 

uppsatsens objektivitet delgavs inte respondenterna denna information före 

intervjun. En del av företagen krävde att de skulle få vara anonyma vid en 

eventuell intervju. Redan vid uppsatsens början bestämdes att alla respondenter 

skulle få vara anonyma, därför fanns inga invändningar. Detta var bara positivt 

för vår datainsamling då det skulle ge oss mer trovärdiga svar. Respondenterna 

behövde inte tänka sig för innan de gav svar under intervjun utan kunde vara 

avslappnade i samtalet och delge information som speglar verkligheten. 

Fortsättningsvis i uppsatsen kommer både banker och företag endast benämnas 

som företag 1, företag 2, bank 1, bank 2, et cetera. 
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Steg 4. Tolkning av data 

Efter att respektive intervju var genomförd sammanställdes den insamlade 

informationen. För att minska risken för eventuella feltolkningar spelades alla 

intervjuer in, för att vid behov kunna gå tillbaka och lyssna på det som sagts. 

Det underlättade även arbetet avsevärt vid sammanställningen av data efter 

intervjuerna. 

 

Steg 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

Efter ovanstående steg analyserades teorin samt den insamlade empirin och 

ställdes slutligen mot varandra. Om tolkningen av data eventuellt skulle visa att 

problemformuleringen måste omformuleras kan en snävare specifikation göras 

av denna. Därefter kan ytterligare insamling av data göras för att uppfylla 

undersökningens syfte.  

 

Steg 6. Rapport om resultat och slutsatser 

Sist i arbetet drogs slutsatser om det analyserade materialet.  

 

2.4 Primär- och sekundärkällor 

En primärkälla är en källa som har skapats under tiden som uppsatsen har 

fortskridit eller en källa som hittas under samma tidsrymd. Ett exempel på en 

primärkälla är den data som framkommit genom våra utförda intervjuer, 

eftersom de uppfyller kravet att de har skapats under uppsatsskrivandets gång. 

Sekundärkällor är de tolkningar som görs på redan existerande materiel som 

skrivits innan ett projekt eller liknande startas. I vårt fall utgörs de 

sekundärkällorna av våra tolkningar och omskrivningar av alla de böcker och 

internetsidor som använts, för att utforma teori och metod (Bell 2007). 

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Att empirin skall vara valid betyder att det som mäts med undersökningen är 

det som önskas, samt att undersökningen som gjorts på ett mindre antal 

observationer även gäller för flertalet. Det vill säga empirins undersökningar ska 

vara giltiga och relevanta med uppsatsens syfte. Giltigheten kan i sin tur delas in 

i två undergrupper, intern giltighet och extern giltighet. Extern giltighet och 

relevans förekommer då undersökningsresultaten kan överföras och tillämpas i 

andra sammanhang än det undersökta området. Den interna giltigheten och 

relevansen behandlar i sin tur om undersökningen mäter det vi förmodar att 
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den mäter. Till exempel om en undersökning görs av ett antal företagsledningar. 

Den dragna slutsatsen är att ledningens engagemang i medarbetarna ökar 

vinsten. Och sedan dras även slutsatsen att engagemanget är orsaken till det 

goda resultatet. Hur kan det säkerställas att vinsten beror på ledningens 

engagemang i medarbetarna när det bara är en undersökningstidpunkt? Kan det 

inte vara så att vinsten skapar ledningens engagemang (Jacobsen 2002)?   

 

Att empirin skall vara reliabel innebär att de undersökningar som görs i empirin 

måste vara tillförlitliga och trovärdiga. Att undersökningsresultaten tar mått på 

uppsatsens frågeställningar som återfinns beskrivna i syftet. För att kunna 

kontrollera hur tillförlitliga undersökningsresultaten är kan undersökningen 

göras på nytt. Samma genomförandeprocess och mätinstrument skall användas 

men med andra intervjuobjekt. Om resultatet blir det samma som föregående 

undersökning, talar det för att undersökningsresultaten har en hög tillförlitlighet 

(Jacobsen 2002).  

 

I slutet av uppsatsen förs en trovärdighetsdiskussion angående 

tillvägagångssättet och tillförlitligheten i slutsatserna som baseras på teorin och 

empirin. 
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3. Kreditgivning i teorin 

I följande kapitel kommer det teoretiska materialet kring kreditgivningsprocessen att 

presenteras. Först ges en generell bild av kreditöverenskommelsen, därefter kommer 

kredittagarens och kreditgivarens roller att beskrivas. 

 

3.1 Kreditöverenskommelser 

En kreditöverenskommelse sker då en kredittagare, till exempel ett företag, och 

en kreditgivare (bank), inleder ett affärsmässigt samarbete som är potentiellt 

fördelaktigt för båda parter. En kreditöverenskommelse är vanligtvis en 

långvarig förbindelse, företag lever oftast länge och krediter ges på lång tid.  

Kredittagaren, företaget, är i de flesta fall vinstorienterat och strävar efter att 

finna det alternativ som ger lägst möjliga kostnad vid en eventuell upplåning. 

Kreditgivaren är i sin tur också intresserad av att öka sin lönsamhet och 

kommer därmed endast ingå i kreditöverenskommelser som förväntas ge god 

avkastning för denne. 

 

Det är många faktorer som påverkar och spelar in på hur den slutliga 

kreditöverenskommelsen ser ut. Kreditförhandlingar kallas den process som 

slutligen leder fram till överenskommelsen och här har både kredittagaren och 

kreditgivaren stort inflytande. Deras personliga egenskaper såsom kunnande, 

erfarenheter och handlingsförmåga är viktiga under processens gång (Broomé 

et al. 1998).  
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Figur 3.1 Figur ur (Broomé et al. 1998). S. 51      
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I figuren ovan visas de argument som är av stor vikt för kredittagaren och 

kreditgivaren. Dessa måste undersökas och bearbetas vid en kreditförhandling 

för att kunna nå en tillfredsställande kreditöverenskommelse för båda parter. 

 

3.2 Kredittagaren 

När ett kreditbehov uppstår hos kredittagaren, tar de kontakt med en 

kreditgivare där de bland annat presenterar historiska data om företaget, till 

exempel årsredovisningar. För att ytterligare kunna övertyga kreditgivaren om 

beviljande av kredit, presenterar kredittagaren även en analys av marknaden för 

företagets produkter samt relevanta marknadsåtgärder. Det är viktigt att all 

värdefull information, t.ex. kredittagarens företagsledande kompetens och 

kapacitet, tas fram och presenteras på ett fördelaktigt sätt (Broomé et al. 1998). 

 

3.2.1 Företagets marknad 

Ett av kredittagarens viktigaste argument under kreditförhandlingen är 

företagets situation på marknaden och dess marknadsutveckling. Genom detta 

kan en uppfattning ges om den kompetens som finns i företaget för att kunna 

bibehålla eller öka sin försäljning. Med andra ord, företagets förmåga att kunna 

göra företaget lönsamt. Att kunna välja rätt kombination av konkurrensmedel 

och att arbeta med dem vid rätt tidpunkt (Broomé et al. 1998).  

 

3.2.1.1  Omvärldens förändringar 

Den omvärld företagen är verksamma i går ständigt genom förändringar. 

Omvärlden kan till exempel påverkas av teknik och politik, även nya trender 

kommer och går hela tiden. Alla marknader genomgår förändringar, vissa mer 

snabbrörliga än andra. Det är viktigt att ett företag uppmärksammar och 

bevakar förändringar som kan tänkas beröra den egna verksamheten. En 

nödvändighet är givetvis också att företaget försöker finna och förstå orsaker 

och samband till förändringarna. Det ger företaget möjligheten att till exempel 

veta när det uppstår ett behov hos ett nytt kundsegment som företagets 

produkter kan tillfredställa, eller när det är dags att avveckla gamla produkter. 

Kan kredittagaren visa kreditgivaren att de håller sig ständigt uppdaterade och 

förstår omvärldens förändringar så är det ett stort steg på vägen mot beviljad 

kredit (Broomé et al. 1998).  
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3.2.1.2 Företagets lönsamhet  

För att en kreditgivare ska bevilja kredit krävs det att de med största sannolikhet 

kan fastställa att kredittagaren i framtiden kommer att kunna uppfylla sin del av 

avtalet. Kreditgivning ges oftast över en längre tidsperiod vilket medför att 

kredittagarens framtida finansiella ställning tas lika mycket i beaktande som den 

finansiella ställningen vid kreditgivningstidpunkten. Kreditgivaren vill kunna 

försäkra sig om att företaget inte går i konkurs, och för att ett företag ska 

överleva krävs lönsamhet både på kort och lång sikt.  

För att kunna uppnå den lönsamhet som eftersträvas hos företaget, är det 

vanligt att olika mål sätts upp. Det är sedan de konkurrensmedel företaget har 

att använda sig av, som avgör om målen uppfylls eller inte.  För att kunna få en 

överblick över de konkurrensmedel som finns och hur de ska användas för att 

uppnå lönsamhet, gör företaget upp en marknadsplan.  

 

Följande delar ingår vanligtvis i en marknadsplan: 

 Nulägesanalys 

 Mål – framtida läge 

 Strategi för vägar till framtida läge 

 Genomförande 

 Uppföljning och bevakning 

 

Det kan tyckas onödigt och irrelevant att i mindre företag göra upp 

marknadsplaner men det är till en fördel hos de flesta företag. Marknadsplanen 

kan användas som ett styrinstrument och uppföljningsinstrument inåt i 

företaget om den skrivs ner på papper och alla inom företaget blir införstådda i 

den. Utåt sett har den även ett stort informationsvärde, till exempel mot en 

kreditgivare (Broomé et al. 1998). 

 

Kreditgivaren är sällan expert på den bransch där kredittagaren agerar, därför 

begär i många fall kreditgivaren att marknadsplanen görs om till siffror i en 

budget. Det underlättar avsevärt för kreditgivaren som då kan dra betryggande 

slutsatser om budgeten, vilken i sin tur återspeglar kredittagarens marknadsplan.  

Kreditgivaren kan med hjälp av budgeten bland annat kontrollera att det inte 

finns några tekniska fel, det vill säga att den är rätt räknad så att det till exempel 

inte blivit en siffra för mycket eller för lite. Kreditgivaren kan även kontrollera 

att de poster som borde finnas med, verkligen gör det, och att de inte är alltför 

orealistiska. Med hjälp av budgeten kan kreditgivaren även se om den 

lönsamhet som är budgeterad är rimlig för branschen i sig, och även om den är 
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rimlig i förhållande till företagets tidigare lönsamhet. En sådan 

rimlighetsgranskning visar i de flesta fall att budgeten är en aning optimistiskt 

räknat. Då kreditgivaren som tidigare nämnts, inte alltid har så mycket kunskap 

i branschen är det svårt att konstatera fel i de enskilda posterna. Vanligt 

förekommande är då att kreditgivaren koncentrerar sig på vissa typiska fel 

(Broomé et al. 1998). Exempel på sådana fel är: 

 

På budgetens intäktsida: 

 Man har överskattat marknadens totalstorlek 

 De potentiella kunderna byter inte leverantör utan vidare 

 Man tar inte hänsyn till förändringar i branschens konjunkturer 

 

På budgetens kostnadssida: 

 Investeringen blir dyrare än vad man tror 

 Man underskattar utbildningsbehovet av ny personal 

 Man bortser från kostnader för ökat rörelsekapital 

 

3.2.2 Företagsledningens kompetens 

Många kreditgivare ser företagsledningen som en av de allra viktigaste 

faktorerna för ett företags framgång och överlevnad. Det är dock svårt att i en 

företagsanalys värdera och beskriva företagsledningen. Svårigheterna ligger 

framförallt i att kunna identifiera och bestämma vad god företagsledning är. 

Bedömningen av företagsledningens kompetens är väldigt komplex och det 

finns heller inte någon enkel mall för den. I ett sådant läge får kreditgivaren 

förlita sig på sina egna kunskaper om företagsledningen och på tidigare samlade 

erfarenheter av företagsbedömning (Broomé et al. 1998).  

 

Det finns dock två aspekter som kan vara till hjälp vid försök att värdera en 

företagsledning. Dels kan man se i viken tidspunkt det är viktigt att göra en 

bedömning, och dels vad som karakteriserar framgångsrikt ledarskap. Det gäller 

att försöka fastställa i vilka situationer det är speciellt viktigt för kreditgivaren 

att värdera företagsledningen. Det beror dels på om ledningen är känd och 

beprövad innan eller om det är en för kreditgivaren helt ny och oprövad 

ledning. Det beror även på orsaken till kreditförfrågan, till exempel 

nyinvestering eller återinvestering. Viktigt att ta i beaktande är även om det är 

ett nytt eller gammalt företag och om det är en känd eller ny situation för 

företaget som till exempel kraftig expansion eller kris (Broomé et al. 1998). 
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Det är alltid speciellt viktigt att värdera företagsledningen då kreditgivaren 

misstänker en risk att kredittagaren inte kommer kunna fullfölja sitt åtagande i 

kreditöverenskommelsen. Kombineras de situationer som skrivits ovan kan 

kreditgivaren fastställa hur stor risken är och därmed avgöra om det krävs en 

värdering av företagsledningen eller inte (Broomé et al. 1998). 

 

Under de senare åren har de kommit fram en del iakttagelser som karakteriserar 

ett framgångsrikt ledarskap. Ledaren ska: 

 

 vara hederlig, hålla ord och stå vid avtal 

 ha en tydlig chefsidentitet 

 vara uppgiftsorienterad och ha förmågan att sätta in den egna 

verksamheten i ett större perspektiv 

 ha uttalade prestationsbehov 

 lägga ned mycket tid på att förmedla mål för verksamheten till de 

anställda 

 delegera ansvar och befogenheter 

 

Kreditgivaren kan använda ovanstående karakteristiska faktorer för 

framgångsrikt ledarskap som en grund vid värderingen av företagsledningen. 

Även den här bedömningen är viktigare ju större risken är för kreditgivaren vid 

en eventuell kreditöverenskommelse (Broomé et al. 1998). 
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3.3 Kreditgivaren 

För att kunna göra en säker kreditbedömning krävs en djupare kunskap om 

nedanstående faktorer. De utgör kreditgivarens referensram vid analyser av 

företag (Svedin 1992).  

 

 Kreditportföljen 

 Kredittagaren 

 Krediten 

 Kreditbedömaren 

 

3.3.1 Kreditportföljen 

Kreditportföljen innefattar krediter banken redan har till andra företag. Vid 

analys av företag måste kreditbedömaren ta hänsyn till om den nya krediten 

passar in i bankens portfölj, kunskapsområde, och system, samt hur krediten 

passar in i bankens tillväxtstrategi. Hänsyn bör även tas till hur bankens 

kreditportfölj ser ut, om den är i balans eller obalans vad avser kunder, 

branscher och produkter. Villkoren som följer krediten avspeglas i den 

inneboende risk som finns i krediten. Är risken hög blir villkoren sämre och om 

risken är låg blir villkoren bättre, från företagens synsätt. Om kreditbedömaren 

skall kunna göra en korrekt och noggrann analys av ett företag måste 

bedömaren ha goda kunskaper om nedanstående, i avseende om bankens 

kreditportfölj (Svedin 1992). 

 

 Dess sammansättning, balans eller obalans vad gäller kunder, branscher 

och produkter.  

 Fördelning av krediter mellan företag och privatpersoner.  

 Kunskap om hur stora investeringskrediter banken har gett till företag i 

förhållande till rörelsekrediter.  

 Hur många krediter finns till nystartade företag, det vill säga företag som 

har bedrivits i mindre än tre år. 

 Krediter som har svag eller hög lönsamhet. 

 Krediter som innehar störningssignaler. 

 Krediter till företag sammankopplade till varandra genom ägande eller 

andra intressesamband. 
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3.3.2 Kredittagaren 

I en kreditbedömning är det kredittagarens återbetalningsförmåga som ligger i 

fokus för analysen. Kreditbedömaren måste ta hänsyn till hur stor finansiell risk 

som företag kan riskera att utsättas för.  

 

Enligt Svedin (1992) delas denna förmåga upp i två delar, ägaren respektive 

företagets. I denna del av analysen är ägarens eller företagsledarens ärlighet av 

yttersta vikt, på grund av att kreditbedömaren vill lära känna företaget så bra 

som möjligt. Hur ser företaget ut idag och var befinner de sig om 5 till 10 år. 

Hur kommer marknaden att ändras inom en snar framtid? Och hur hanterar 

ledningen denna eventuella marknadsförändring? Kreditbedömaren tittar efter 

företagsledningens idérikedom, attityd och vilja att driva företagets utveckling. 

 

När kreditbedömaren har fått en uppfattning om ägaren och ledningens 

kompetens går denne vidare till den andra delen, det vill säga företaget. Här 

utvärderas; affärsidén, produktens egenskaper och förutsättning att lyckas på 

marknaden, företagets kunder och marknad samt de uppskattade framtida 

kassaflöden (Svedin 1992).   

 

Dock kommer tillvägagångssättet och valet av information att påverkas om 

krediten ges till  

 

 Ett etablerat företag 

 Ett nystartat företag eller 

 Om det rör sig om nya krediter till befintliga bankkunder.  

 

3.3.3 Krediten 

Genom att analysera krediten kan kreditgivaren balansera den riskexponering 

som skapas genom kreditportföljens sammansättning. Regleringen kan även ske 

genom kreditgivarens egen målsättning om var och hur tillväxt skall ske. Till 

exempel att ge mer krediter riktade mot en annan bransch än vad som finns i 

kreditportföljen. Risken som en kredit ger upphov till bör vara kopplad till dess 

avkastning samt villkoren i kreditavtalet. Därefter är det viktigt att banken och 

kreditbedömaren erkänner sin kompetens, det vill säga att de kan bedöma 

säkerheter på ett korrekt sätt på nya marknader (Svedin 1992).   
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3.3.4 Kreditbedömaren 

För att en person skall bli en bra kreditbedömare krävs mer än bara kunskap 

om bankens restriktioner och procedurer. Kreditbedömaren måste vara en 

exceptionellt bra företagsanalytiker, för att kunna bedöma om kunden kan 

betala räntor och amorteringar på lånet. Vad krävs då för att vara en bra 

företagsanalytiker? Det kräver erfarenhet av att värdera och analysera företag 

samt att kunna förstå olika nyckeltal och årsredovisningar. En nödvändig 

egenskap hos kreditbedömaren är också förmågan att kunna genomskåda en 

årsredovisning. Det är viktigt på grund av att företag i vissa fall försöker vinkla 

sitt resultat till det bättre eller till det sämre i sin årsredovisning än vad det i 

verkligheten är. Dessa kunskaper kommer väl till användning vid kreditgivning 

till etablerade företag som är en ny kund för kreditgivaren. 

 

Ovanstående faktorer är viktiga för en bra kreditbedömning men absolut inte 

avgörande. Enligt Svedin (1992) måste kreditbedömaren även inneha 

egenskaper som sunt förnuft, fantasi och inlevelseförmåga i företagets och 

företagandets villkor och verklighet. De sistnämnda egenskaperna kommer väl 

till användning till exempel när en kredit skall ges till ett nystartat företag. I en 

sådan situation måste bedömaren leva sig in i företaget och med sunt förnuft 

försöka ta reda på om företagets affärsidé kan växa och ta marknadsandelar och 

skapa framtida kassaflöden.  

 

Att ge kredit till en befintlig kund är inte lika kompetenskrävande då 

bedömaren även har tillgång till gammal historik av hur företaget har skött sina 

förpliktelser till kreditgivaren. 

 

En situation som är väldigt kompetenskrävande är att ge kredit till ett redan 

finansiellt svagt företag. Analysen måste riktas in på företagets 

framtidsmöjligheter, det vill säga om det går att göra några större 

omstruktureringar, nedskärningar eller kanske försäljningar av vissa enheter i 

företaget (Svedin 1992).   
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3.3.5 Företagsanalys & kreditbedömning. 

Enligt teorin är företagsanalysen och kreditbedömningen en viktig del för 

kreditgivaren vid beslutsfattandet. De analyser som ingår i kreditbedömningen 

visas i nedanstående figur. Syftet är att kunna göra en bedömning av hur stark 

återbetalningsförmågan är i ett företag.  

 

Figur ur (Svedin 1992). s. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ger en visuell bild av vad som enligt Svedin (1992) är de funktioner 

som i kombination utgör företagsanalysen. Delarna består av affärsidé, 

resursanalys, omvärldsanalys samt en ekonomisk analys.  

 

3.3.5.1 Affärsidé 

Alla företag har en affärsidé, vars grund bör vara företagets kunder. Eftersom 

företag vill skapa maximal kundnytta, uppfylla kundbehov och skapa trogna 

kunder. Allt arbete mot nöjda kunder har sin rot i affärsidén som företaget 

agerar efter. Kreditgivarens uppgift blir att analysera vilka företagets kunder är 

samt hur stora tillväxtmöjligheter det finns inom kundsegmentet. I analysen 

skall även en bedömning av företagets kompetens, produktion och organisation 

göras för att se om företaget klarar att uppnå de företagsmål som finns (Svedin 

1992). 
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3.3.5.2 Resursanalys 

Syftar till att ge kreditgivaren en uppfattning om de resurser företaget har till sin 

befogenhet för att driva sin verksamhet. Analysen innefattar en djupare 

förståelse för till exempel ledningen. Kreditgivaren skall utvärdera hur duktig 

företagets ledning är på att få medarbetarna att arbeta efter affärsidén, visionen 

samt de uppsatta målen. Finns denna egenskap hos ledningen visar det på att de 

har ett starkt entreprenörskap, det vill säga att de har en stark vision vart 

företaget skall vara om 5-10 år. Entreprenörskapet kräver av personerna i 

ledningen att de är väl insatta i, och har ett starkt intresse för företaget och dess 

omgivning. I analysen kan kreditgivaren ta med fler faktorer såsom produkter, 

produktion, tillverkningskapacitet, distributionskanaler, ägare, organisation och 

styrelse et cetera. Det är upp till kreditgivaren själv att bestämma hur många 

faktorer som analysen skall innehålla (Svedin 1992). 

 

3.3.5.3 Omvärldsanalys 

Genom denna typ av analys får kreditgivaren en bättre och ökad förståelse för 

den marknad som kredittagaren säljer sina produkter och tjänster till, samt vilka 

konkurrenter som agerar på den marknaden. Analysen innefattar en 

kartläggning av kredittagarens kunder för att kunna bedöma hur stora risker 

kredittagaren utsätter sig för. Till exempel om merparten av kredittagarens 

inkomst kommer från en kund som även det är ett företag, så måste 

omvärldsanalysen innefatta den kundens framtida möjligheter att överleva på 

dess marknad.   

 

Att utvärdera kredittagarens marknad och marknadsandelar utgör en mycket 

stor del av kreditgivningen. Då kreditgivaren får en uppfattning om hur stora de 

potentiella tillväxtmöjligheterna är. Sedan med hjälp av resursanalysen får 

kreditgivaren en uppfattning om hur kredittagarens ledning kan använda deras 

entreprenörskap till att växa och ta marknadsandelar (Svedin 1992).  
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3.3.5.4 Ekonomisk analys 

I den ekonomiska analysen använder kreditgivaren sig utav kredittagarens 

resultat- och balansräkning samt väsentliga nyckeltal för att kunna göra en 

bedömning av kredittagarens resultat och finansiella ställning. Analysen går 

djupt in i kredittagarens årsredovisning, som består av resultaträkning, 

balansräkning, revisionsberättelse samt en förvaltningsberättelse. 

Förvaltningsberättelsen tar upp viktig information som inte tillhör resultat- eller 

balansräkningen, som till exempel ägarbyte. Med hjälp av den ekonomiska 

analysen försöker kreditgivaren få företagets årsredovisning och nyckeltal att 

framträda som ord och substans istället för siffror. Det underlättar då för 

kreditgivaren att göra sin bedömning.  

 

Resultaträkningen berättar hur verksamhetsåret har utvecklats med hänseende 

till intäkter och kostnader i kredittagarens verksamhet. I resultaträkningen finns 

poster som säger mycket om företaget och som ger kreditgivaren en bra inblick 

i hur företaget har utvecklats. Omsättningen berättar hur den löpande 

verksamheten har gått under året. Genom att ta företagets resultat efter 

rörelsekostnader och sätta detta som en procentsats av omsättningen, får 

kreditbedömaren en jämförbar siffra. Det blir då enkelt att jämföra siffran med 

tidigare år för att på så sätt kunna utläsa i vilken riktning den löpande 

verksamheten har utvecklats. Om företaget har flera verksamhetsgrenar kan 

kreditbedömaren på ett överskådligt sätt följa utvecklingen för varje gren. Det 

görs genom att omsättningssiffran delas upp i de specifika 

verksamhetsgrenarna, och därefter genomförs samma procedur som beskrevs 

ovan.  

 

Balansräkningen är även den ett utmärkt verktyg för kreditgivaren. Den berättar 

hur kredittagaren har finansierat sina tillgångar, det vill säga hur fördelningen 

mellan eget och lånat kapital ser ut. Nu kommer kreditbedömarens egenskap 

som företagsanalytiker väl till användning. I balansräkningen måste 

kreditbedömaren kontrollräkna och bedöma tillgångarna och skuldernas värde. 

Hur har bedömningen av tillgångar och skulder skett från kredittagarens sida? 

Finns det några under- eller övervärden för kreditbedömaren att ta hänsyn till? 

Det är alltid viktigt att komma ihåg att resultat- och balansräkningen bara 

berättar hur ett företags resultat och finansiella ställning ser ut just på 

balansdagen (Svedin 1992).  
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3.3.5.5 Nyckeltal 

Genom att se på trender i olika nyckeltal i kreditbedömningen ges kreditgivaren 

en ännu bättre uppfattning om kredittagarens utveckling över en längre 

tidsperiod. Nyckeltal kan berätta olika saker, allt från hur kapitalstrukturen ser 

ut till den genomsnittliga skuldräntan. Svedin (1992) tar upp tre olika sorters 

nyckeltal, marginalmått, räntabilitetsmått och finansiella mått. Det först nämnda 

nyckeltalet används vid bedömning av resultatutvecklingen med ett historiskt 

synsätt. Räntabilitetsmått mäter den risk företaget utsätts för genom graden av 

dess skuldsättning. Det vill säga att räntabilitetsmåtten sätter vinsten i 

förhållande till hur företaget är finansierat. Finansiella måtten sätter 

kapitalstrukturen i centrum samt visar hur företaget kan klara eventuella 

förluster med sina nuvarande finansiella möjligheter. 

 

 Att använda sig av prognoser och dataprogram som analyserar nyckeltal är 

utmärkta redskap för en kreditgivare i företagsanalysen. Men kan dock aldrig 

enligt Svedin (1992) kompensera för den mänskliga förmågan att bedöma ett 

företag. 

 

För den oinvigde bifogar vi ytterligare ingående information om de nyckeltal 

som enligt Svedin (1992) är de mest relevanta i en kreditbedömning. 

Informationen återfinns som en bilaga i slutet av uppsatsen. 
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4. Kreditgivning i empirin 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som ska ge en bild av hur 

kreditgivningen ser ut i verkligheten. Kapitlet innehåller intervjuer med banker och 

företag. Frågorna som ställdes under intervjun är markerade med fet stil. Direkta citat 

från respondenterna är i texten utmärkta med citattecken och markerade med kursiv 

stil.    

 

4.1 Banker empiri 

Som tidigare nämnt valde vi att intervjua de fyra storbankerna i Karlstad, det 

vill säga Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB för att få ett tillförlitligt 

underlag för våra slutsatser. Svaren på intervjuerna visade att alla bankerna har 

fått restriktioner och ramar att agera inom från sina respektive centralkontor. 

Bankerna har alltså en egen kreditgivningspolicy utformad men den enskilde 

kreditgivaren har ändå lite fritt spelrum när det kommer till beviljandet av 

kredit. Kreditbedömaren som kommer i kontakt med företagen har 

befogenheten att vid varje situation göra en individuell bedömning med 

bankens kreditpolicy som mall, som den sedan grundar sitt beslut på.  

 

Kreditgivningsprocessen hos de olika bankerna visade sig gå till på ungefär 

samma sätt. Det fanns små detaljer som skiljde dem åt, men i det stora hela var 

det samma procedur. Till exempel var det en respondent som berättade att de 

nu har börjat arbeta mer process styrt med mindre företag som kommer med 

kreditpropåer. Detta är något som USA har arbetat med under en längre tid och 

det innebär att en mängd olika siffror, nyckeltal och data från företaget läggs in i 

ett dataprogram. Sedan analyserar dataprogrammet all information som matats 

in, för att slutligen jämföra med statistik som tagits fram på en stor mängd 

tidigare företags kredittagande och utfall. På mycket kort tid kan ett företag 

beviljas kredit genom denna dataprocess.  

 

”Det sker ofta att vi kan lämna besked till mindre företag redan inom 24 

timmar.”2 

 

                                                 
2
 Bank 3, intervju den 23 april 2009. 
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Tiden det tar för banken att lämna besked då de använder sig utav 

dataprogrammet, är givetvis väldigt beroende av storleken på den begärda 

krediten samt om företaget redan är en befintlig kund eller inte. 

 

Kreditgivningsprocessen inleds genom att banken antingen får en kreditpropå 

från ett företag eller så frågar banken en befintlig kund om det finns något 

behov för ytterligare krediter. Situationer uppstår även då bankerna etablerar 

nya kunder, till exempel genom att ge dessa bättre villkor än vad kunderna 

redan har hos sina befintliga kreditgivare. Detta leder till ett personligt möte där 

bank och företag möts för att tillsammans inleda processen. Efter det 

personliga mötet samlas information in om företaget, allt som kan tänkas vara 

användbart vid en kreditbedömning och som innehåller väsentlig fakta om 

företaget. Exempel på information är årsbokslut, affärsplan, budget för 

kommande år, likviditetsprognos och affärsbedömning. Allt för att ge 

kreditgivaren ett så komplett underlag som möjligt att grunda sin bedömning 

på, och därmed minimera risken för ett felaktigt beslut.  

 

Alla fyra banker betonade vikten av att företagsledningen är duktig på att styra 

företaget och att ett förtroende finns för dem. En av respondenterna sade; 

 

”Det är väldigt viktigt att det skapas ett förtroende för företagsledningen. 

Finns inte det så beviljar vi inte kredit till företaget.”3 

 

Banken försöker sedan sätta sig in i företaget och dess verksamhet för att kunna 

göra en bedömning om kundens behov för krediten överhuvudtaget är rimligt. 

Till exempel om kunden begärt en kredit för att kunna byta ut sitt gamla 

affärssystem mot ett nytt för att på så vis effektivisera sin verksamhet. Kunden 

måste då kunna övertyga banken om att denna investering gynnar företaget och 

kommer påverka verksamheten positivt. 

 

Slutligen då banken har gjort sina bedömningar och dragit de slutsatser som är 

nödvändiga för beslutet, träffas banken och företaget för ett personligt möte. 

Vid ett eventuellt beviljande skall även bank och kund komma överens om de 

krav som banken ställer för att låna ut pengar, för att företaget slutligen ska bli 

beviljad kredit.  

 

 

                                                 
3
 Bank 1, intervju den 28 april 2009. 
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En av respondenterna betonade vikten av att beviljandet av kredit fattas lokalt. 

  

”I vår bank sker beslutsfattandet alltid på lokal kontorsnivå, vi försöker 

eftersträva kyrktornsprincipen. Det innebär att allt jag ser från mitt 

kyrktorn är mitt arbetsområde. Fördelarna med det här arbetssättet är 

många.”4 

 

Kortfattat innebär kyrktornsprincipen att banken är ansvarig för 

beslutsfattandet på den marknad där bankkontoret är beläget. Respondenten 

berättar vidare att det är ett bra sätt att arbeta på då; företagen enkelt kan 

komma i kontakt med sin personliga bankman, och de lokala kontoren har 

bättre kunskaper och kännedom om omgivningen och marknaden där kontoret 

är beläget, och som även kunden agerar på.  

 

För att försöka få en indikation på om bankerna lägger extra vikt på företagens 

framtidsperspektiv under den rådande krisen, ställde vi frågan:  

 

Är företagens historiska information eller deras framtidsprognos viktigast 

vid kreditgivning idag? 

 

Alla respondenter svarade att både den historiska informationen och företagens 

framtidsprognos är viktiga. Om de var tvungna att välja en så svarade de att 

framtidsprognosen är allra viktigast idag. Den historiska informationen är 

väldigt användbar då den berättar mycket om hur ett företag är och återspeglar 

dess styrka. Den kan till exempel visa om tidigare års budgetar stämt överens 

med det faktiska utfallet. Om så är fallet, känns det mer trovärdigt att de 

kommer klara kommande års budgetar. Faktum kvarstår dock att om 

framtidsprognosen visar att ett företag inte har någon återbetalningsförmåga 

under kommande perioder, så kan banken givetvis inte bevilja dem någon 

kredit.  

 

”Att företaget har en bra återbetalningsförmåga och ett bra framtida 

kassaflöde är det som är allra viktigast, i synnerhet i dagens 

lågkonjunktur.”5 

 

 

                                                 
4
 Bank 1, intervju den 28 april 2009. 

5
 Bank 4, intervju den 24 april 2009. 
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För att få en djupare förståelse och inblick i hur bankerna arbetar under 

kreditgivningsprocessen ställdes frågan:  

 

Vad ser ni först och främst på hos företag då ni ska bevilja dem krediter? 

 

Alla banker svarade att fokus först läggs på kassaflöde. En av respondenterna 

sade: 

 

”Tveklöst kassaflöde, så har vi arbetat sedan 90-talet.”6 

 

En bedömning görs även alltid på säkerheterna i företaget. Vanligt är att det 

också sker en årlig prövning på de större kundernas säkerheter, allt för att 

bankerna ska försäkra sig om att deras säkerheter är rätt värderade trots 

svängningar i ekonomin. Något som även nämndes av ett par banker var 

nyckeltal. Då framförallt räntetäckningsgraden och soliditet. 

 

Har det på något sätt skett någon förändring vad det gäller 

kreditgivningen nu när finanskrisen råder? 

 

Svaren på ovanstående fråga varierade. De fyra bankerna var dock överens om 

att det har blivit betydligt svårare att i dagens finansiella läge bedöma ett 

företags framtida förutsättningar.   

 

”Idag är det som bekant fler risker på marknaden och man måste kunna 

bedöma om man tror att företaget kommer klara av att hantera dem, så det 

inte påverkar deras återbetalningsförmåga alltför mycket. Det är väldigt 

viktigt att se på hur kassaflödet kan tänkas förändras om en potentiell 

kritisk händelse inträffar.”7 

 

Framtiden är mer oviss än vanligt och det har försvårat kreditgivarnas arbete 

avsevärt, vilket även lett till att kreditgivningsprocessen generellt tar längre tid 

idag. Dock så uppgav ett par av bankerna att det inte skett några direkta 

förändringar i själva kreditgivningsprocessen. En bank svarade på vår fråga:  

 

 

                                                 
6
 Bank 3, intervju den 23 april 2009. 

7
 Bank 2, intervju den 29 april 2009. 
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”Vi arbetar på precis samma sätt nu som tidigare. Enda skillnaden är att 

företagen oftast har sämre kassaflöde idag tack vare lågkonjunkturen, 

vilket innebär att det inte är lika många som klarar av våra 

standardkrav.”8 

 

En annan respondent gav som svar: 

 

”Kreditgivningsprocessen är fortfarande densamma trots denna finanskris vi 

befinner oss i. Det enda som skiljer sig nu ifrån tidigare är att vi kanske 

idag kräver lite större marginal på företagens kassaflöde.”9 

 

Den enda konkreta förändring i kreditgivningsprocessen som någon uppgav var 

en respondent som sade: 

 

 ”Kraven kring säkerheter har skärpts och vi har betydligt mer fokus på 

dessa idag då vi vill undvika kreditförluster.”10 

 

Då bankerna är en av ekonomins större aktörer var det intressant att se på hur 

de agerar och även undersöka om de försöker ta marknadsandelar idag. Därför 

frågades:  

 

Ser ni finanskrisen som en möjlighet att ta marknadsandelar och att 

försöka stimulera tillväxt? 

 

Två av respondenterna svarade att de fortsätter följa sin policy för kreditgivning 

oavsett vilken typ av konjunktur det är. Bankens affärsidé är densamma ändå, så 

det som är väsentligt är att bankens grundkrav för kreditgivning uppfylls. De 

andra två svarade att de idag bara värnar om sina redan befintliga kunder. De 

var inte alls lika aktiva i förvärvandet av nya kunder. 

 

Undersökningen skall även försöka skapa en uppfattning om vilka 

förutsättningar företagen har på marknaden, när det kommer till att bli beviljade 

krediter hos en ny bank. Det vill säga innan själva kontakten gjorts. Det är 

intressant att se om det blivit svårare för företagen att få krediter utöver själva 

kreditgivningsprocessen. För att få svar på det ställdes frågan till bankerna:  

 

                                                 
8
 Bank 3, intervju den 23 april 2009. 

9
 Bank 1, intervju den 28 april 2009. 

10
 Bank 4, intervju den 24 april 2009. 
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Prioriterar ni i dagens finansiella lågkonjunktur befintliga kunder framför 

nya och har storleken på företag någon betydelse vid en eventuell 

prioritering? 

 

Alla respondenter instämde om att de prioriterar befintliga kunder framför nya 

idag. Handläggningstiden är generellt sett längre idag då det är svårare att 

bedöma företagens framtida återbetalningsförmåga, samtidigt som det pågår 

många diskussioner med befintliga kunder. Så det sparar dem både pengar och 

tid att ge ytterligare krediter till redan befintliga kunder. En av respondenterna 

sammanfattar sitt svar med:  

 

”Vi värnar om de kunder vi har men vi vill ju även öka vår lönsamhet och 

växa. Det är en svår balansgång.”11 

 

Bankerna gör ingen direkt prioritering vad det gäller storleken på företagen utan 

de bedömer hela potentialen i kunden, om kreditöverenskommelsen 

överhuvudtaget är lönsam eller inte för banken. Däremot uppgav ett par av 

respondenterna att prioritering efter mest lönsam affär ofta förekommer, då 

banken har begränsat med kapital till utlåning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Bank 2, intervju den 29 april 2009. 
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4.2 Företag empiri 

Vid undersökningens början var det självklart att bankerna skulle intervjuas. 

Men för att få en större förståelse och kunna dra mer tillförlitliga slutsatser, var 

det även viktigt att se hur bankernas kunder uppfattar kreditgivningsprocessen. 

Genom att ha genomfört intervjuer med sex företag som har sitt huvudkontor i 

karlstad så har en kännedom getts om hur de upplever kreditgivningsprocessen 

idag. 

 

Först ställdes nedanstående fråga för att få en indikation på hur företagen 

uppfattar kreditgivningen. 

 

Hur går kreditgivningsprocessen till utifrån era erfarenheter? 

 

Alla företag gav generellt sett samma svar. Det börjar med att det uppstår ett 

behov av kredit hos företagaren, som därmed går till sin bank med en så kallad 

kreditpropå. Detta är en förfrågan om kredit som ska täcka behovet. Banken 

vill då veta vad pengarna ska användas till, varför pengarna ska användas till det 

tänkta ändamålet och vilken pay off tid som företaget har tänkt sig. Banken 

frågar även hur de vill ha pengarna, det vill säga hur utbetalningsplanen ska se 

ut. Därefter vill banken ha in olika typer av information om företaget. De vill 

till exempel ha årsredovisningen som den ser ut just då även om det är mitt i 

räkenskapsåret. Prognoser och budget för hur resten av året kommer att se ut 

samlas även in. Efter denna insamling sammanställer banken informationen och 

jämför den med gammal historik om företaget. Syftet är att de vill kunna göra 

en bedömning om till exempel företagaren har fel budgeterat eller fel 

prognostiserat. Vid eventuella fel i budget och/eller prognos finns det stor risk 

att förtroendet för företagaren sjunker, vilket i sin tur kan medföra att krediten 

kanske inte kommer att beviljas. Efter bankens interna process delger de utfallet 

till företagaren.  

 

Jämfört med tidigare uppfattar många företag att processen från kreditpropå till 

utfall går mycket långsammare nu när finanskrisen råder. Företagen har även 

fått en uppfattning om att det är viktigare att uppfylla de formaliakrav som 

bankerna ställer. Det vill säga att företagen till exempel måste uppfylla 

räntetäckningsgraden och andra nyckeltal till en högre tillfredställande grad än 

vad tidigare har förefallit.  
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”Det är en annan fokus från bankernas sida kring de kreditavtal som 

finns, det vill säga det är viktigare att uppfylla formaliakraven idag.”12 

 

För att få företagens synsätt på vilket perspektiv som bankerna tycker är allra 

viktigast vid bedömningen av kreditgivning, frågades:  

 

Vilket perspektiv upplever ni är viktigast för banken vid kreditgivning 

idag. Historiska siffror eller framtidsprognoser? 

 

Majoriteten av de intervjuade företagen svarade det historiska perspektivet. 

Motiveringen var att de historiska siffrorna visar om de uppfyller kraven som 

ställs av banken. Det visar även hur företaget har agerat under tidigare år och på 

så sätt återspeglas även ledningens entreprenörsegenskaper. I de historiska 

siffrorna reflekteras på liknande sätt som tidigare nämnts, företagarens 

precision i budget och framtidsprognoser. En företagare svarade på frågan: 

 

”Historisk noggrannhet i både prognoser och budget, bildar en riktning åt 

vilket håll framtiden är på väg.”13 

 

En annan fråga som ställdes till företagen var:  

 

Vet ni vad bankerna först och främst ser på då ni söker krediter? 

 

Många av respondenterna svarade att de trodde att säkerheten var det första 

kreditgivaren såg på. Det framkom i intervjuerna att värderingen av säkerheter i 

form av fastigheter har ändrats avsevärt. Innan finanskrisen fick företaget låna 

upp till 70 procent av hela (100 procent) marknadsvärdet. Nu har denna 

procentsats sänkts av flera banker genom en prisfallsklausul på 10 procent. Det 

innebär att idag får endast 63 procent (70 procent av 90 procent) av fastigheten 

tas upp som säkerhet. Vid bedömningen av säkerheterna krävs också en extern 

värdering som inte får vara mer än tre månader gammal. En företagare nämner 

att han själv inte blivit utsatt för en sådan prisfallsklausul men har noterat att 

det är andra företagare i bekantskapskretsen som har råkat ut för en sådan 

händelse. 

 

                                                 
12

 Företag 2, intervju den 27 april 2009. 
13

 Företag 4, intervju den 4 maj 2009. 
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Efter säkerheter så trodde de flesta av företagarna att bankerna tittade på 

framtida kassaflöden. Det motiverade de genom att kassaflödet berättar om de 

har råd med amorteringar och räntor. Därefter kom nyckeltal såsom 

räntetäckningsgrad, skuldsättningsgrad och soliditet i olika varianter. 

 

För att få svar på hur företagen upplever kreditgivningsprocessen idag så 

utformades frågan: 

 

Upplever ni att det på något sätt har skett någon förändring vad det 

gäller kreditgivningen nu när finanskrisen råder? 

 

I intervjuerna med företagarna framkom det att många upplever att bankerna 

har blivit betydligt försiktigare. Företagarna beskrev det som att pengarna inte 

fanns hos bankerna i början av krisen. När pengarna inte fanns började 

bankerna att se över de befintliga krediterna som till exempel checkkrediterna, 

för att kunna utnyttja dem istället för att ge nya krediter till företagen. En av 

företagarna poängterade även att räntorna inte sjunker i samma takt som 

riksbanken sänker dem. Speciellt till företag och motiverade det med en 

jämförelse med den privata sidan, där räntorna sjunker snabbare och i 

jämförbar takt med riksbankens sänkningar.     

 

”Banken är betydligt försiktigare idag, det känns som att beslutet måste 

upp en våning inom banken och ta en runda innan det kommer ett svar.”14 

 

Innan intervjufrågorna skrevs fanns en känsla av att bankerna riktar sig mer 

mot sina befintliga kunder än att skaffa sig nya. Därför ställdes frågan:  

 

Upplever ni någon skillnad i andra bankers engagemang att förvärva er 

som ny kund? 

 

Företagarna har uppmärksammat en betydligt mindre aktivitet av engagemang 

från andra banker. Många av företagarna säger att de inte har fått någon 

uppmärksamhet från andra banker på över ett år.   

 

”Ingen bank har kommit och presenterat sina villkor på cirka ett år, så 

engagemanget har definitivt sjunkit.”15                         

                                                 
14

 Företag 6, intervju den 27 april 2009. 
15

 Företag 1, intervju den 5 maj 2009. 
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5. Analys & slutsatser 

I följande kapitel analyseras och jämförs teorin och den empiriska datainsamlingen. 

Slutsatser och egna kommentarer framförs även och binds samman med syftet och 

frågeställningarna. 

 

 Hur ser kreditgivningsprocessen ut före respektive under 

finanskrisen och lågkonjunkturen? 

 

Då datainsamlingen är genomförd och sammanställd kan vi finna en del likheter 

i de svar som getts, men även väsentliga skillnader. Datainsamlingen visade att 

själva kreditgivningsprocessen i stort sett går till på samma sätt i praktiken som i 

teorin. Dock är det vissa saker som är annorlunda nu på grund av den rådande 

lågkonjunkturen.   

 

I intervjuerna med företagen framgick det att bedömningen av säkerheter 

väsentligt har förändrats under finanskrisen. Bankerna uppgav däremot inte 

nämnvärt något om förändringen. Innan lågkonjunkturen fick företagen 

generellt sett låna 70 procent av marknadsvärdet på den fastighet som stod som 

säkerhet. Idag har den procentsatsen minskat till 63 procent16 genom en 

prisfallsklausul som flera banker lagt till. Kraven har även skärpts ytterligare 

tack vare den osäkerhet som finns på fastighetsmarknaden. Vid bedömningen 

av säkerheten krävs en extern värdering som inte får vara mer än tre månader 

gammal.  

SLUTSATS: Mer skärpta krav på säkerheter kan leda till att företagens 

förutsättningar för beviljandet av kredit förändras. På grund av den finansiella 

oron finns risken att vissa företag blir beviljade en mindre kredit än vad de 

föreslagit i sin kreditpropå. De kan fortfarande ha lika god 

återbetalningsförmåga så vi ser inte förändringen som något positivt för 

ekonomin. Bankerna vill alltså säkra upp för osäkerheterna på bekostnad av 

företagens belåning. Självklart är det viktigt att bankerna inte gör stora 

kreditförluster men vi ser ändå detta som hämmande för ekonomin i stort.  

 

Företagen upplever att kreditprocessen hos bankerna tar mycket längre tid idag. 

Förklaringen från bankerna är att det är svårare att i den finansiella 

lågkonjunkturen bedöma den framtida återbetalningsförmågan hos företagen. 

                                                 
16

 Procentsatserna framkom under intervjuerna. Företag 2, intervju den 27 april 2009 och företag 4, 
intervju den 4 maj 2009.  
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Det finns nu fler risker än tidigare på marknaden som företagen kan utsättas 

för. Därför behöver bankerna mer tid på sig för att kunna säkerställa att de 

kreditavtal som godkänns, är värda den risk som banken tar vid utlåning. Teorin 

kring kreditgivning behandlar inte de eventuella förändringar som en 

lågkonjunktur kan tänkas medföra. En jämförelse med empirin blir därför svår 

att göra här.  

SLUTSATS: Vi ser ändå denna förlängda och mer försiktiga 

kreditgivningsprocess som negativ för företagen. Det har blivit svårare för dem 

att bli beviljade krediter då behovet uppstår samtidigt som de riskerar att hamna 

i kö för att överhuvudtaget få sin propå behandlad. För en del företag kan det 

innebära betydelsefulla konsekvenser då det till exempel kan röra sig om en 

brådskande investering. 

 

 Vilket perspektiv upplever ni är viktigast för banken vid 

kreditgivning idag. Historiska siffror eller framtidsprognoser? 

 

Teorin säger att företagens historiska och framtida perspektiv är av relevans för 

en kreditgivare. Den gör dock ingen särskiljning i vad som är mest 

betydelsefullt utan belyser mer vilka delar i perspektiven som är viktiga att ta 

hänsyn till. Den empiriska datainsamlingen överensstämde med den tidigare 

beskrivna teorin, men de var även intressant att se om intervjuobjekten kunde 

lyfta fram ett av perspektiven som mer viktigt. Bankerna var överens om att det 

idag är extra viktigt att se på företagens framtidsprognoser, framförallt 

kassaflödet och återbetalningsförmågan i företaget. De ansåg att det var mest 

avgörande för kreditgivningsbeslutet. Företagen uppfattade däremot inte att det 

var i framtidsperspektivet bankernas fokus låg. De menar istället att bankerna är 

mer intresserade av det historiska perspektivet.  

SLUTSATS: Enligt oss är nödvändigt att idag fokusera mer på framtiden. 

Självklart är det historiska perspektivet hos ett företag viktigt då det kan ge en 

indikation på i vilken riktning verksamheten är på väg. Det är dock 

betydelsefullt att ha i åtanke att historien speglar information om företaget som 

uppstått under en ”vanlig” konjunktur. Det är därför svårt att använda sig av 

den när företaget nu befinner sig i en helt annan situation, det vill säga en 

lågkonjunktur. Vi är överens med bankernas svar om att framtidsprognoserna 

är det som är viktigast då det är denna information som berättar hur företagen 

kommer klara av lågkonjunkturen. 
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Ytterligare analys och slutsatser 

 

Det framkom i intervjuerna med bankerna att besluten kring kreditgivning till 

små och medelstora företag fattas lokalt. En respondent nämnde att de 

tillämpade kyrktornsprincipen. Att bankerna arbetar på det här sättet är inget 

nytt fenomen bara för att det råder en finansiell kris, men det är ändå viktigt att 

betona det.  

SLUTSATS: Vi tycker det kan vara till en fördel att i dagens lågkonjunktur fatta 

besluten lokalt. Alla företag och marknader drabbas inte lika hårt av krisen. Det 

är därför lättare för de lokala kontoren att till exempel bedöma huruvida ett 

företags framtida kassaflöde påverkas. De känner till marknaden och dess 

förutsättningar bättre än vad beslutsfattarna på det centrala kontoret gör. Ett 

arbetssätt som ovan beskrivits leder enligt oss till mindre riskfyllda 

kreditgivningar idag, vilket är positivt ur både bankens och företagens synsätt. 

 

Resultatet av intervjuerna visar att bankerna fokuserar mer på sina nuvarande 

kunder idag. De försöker inte förvärva nya i samma utsträckning som tidigare 

utan väljer hellre att utöka krediter till sina redan befintliga kunder.  

SLUTSATS: Nackdelen blir att de kunder bankerna redan har prioriteras i 

första hand, vilket medför att väntetiden för nya kunder att få sin kreditpropå 

behandlad kan bli längre.   

 

En av bankerna berättade att de nu börjat arbeta mer process styrt med 

kreditpropåer som kommer från mindre företag.  

SLUTSATS: Vi anser att denna typ av kreditgivning kan vara positiv för dagens 

lågkonjunktur. Då tiden för kreditgivningsprocessen avsevärt kortas ner genom 

detta arbetssätt, hinner flera företags propåer bearbetas. Risken för att företagen 

får stå i kö för att få sina propåer behandlade minskar. Förhoppningsvis bidrar 

en eventuell kreditgivning till att tillväxten i samhället gynnas och företagen får 

möjligheten att hjälpa till att få fart på ekonomin igen. 

 

I tidigare skrivna teori betonades det att företagsledningen spelar en viktig roll 

vid ett eventuellt beviljande av kredit. Att det skapas ett förtroende mellan 

banken och företagsledningen är en nödvändighet. Banken vill få indikationer 

på att ägarna har förmågan att driva verksamheten mot uppställda mål. De ska 

samtidigt få alla anställda införstådda i affärsidén och känna engagemang i 

företaget. Vid intervjuerna med bankerna upplevde vi att detta har än mer 
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betydelse än vad som framgick i teorin. Bankerna sade att kreditgivningen kan 

falla helt om inte något förtroende finns för kredittagaren.  

SLUTSATS: Enligt oss är ett förtroende extra viktigt i dagens finansiella 

situation. Bankerna behöver få en indikation på att de som styr företaget har 

egenskaperna att kunna fatta snabba men välgrundade beslut. De vill om 

möjligt försäkra sig om att ledningen är handlingskraftig och att företaget kan 

överleva den rådande lågkonjunkturen.  
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6. Trovärdighetsdiskussion 

I det avslutande kapitlet framförs en trovärdighetsdiskussion där författarna lyfter fram 

styrkor och brister i uppsatsen. 

 

I arbetet anser vi att det finns en bra grund att dra slutsatser på. Intervjuer har 

gjorts med båda parter i en kreditgivningsprocess, det vill säga banker och 

företag. En bild av hur det går till i verkligheten har fåtts genom att ställa svaren 

från båda sidorna mot varandra. Att enbart intervjua en av parterna är enligt oss 

inte tillräckligt då det minskar trovärdigheten på empirin. Det är svårt att hävda 

vad som är sant i en tvåpartsrelation genom att enbart höra den ena partens 

uppfattning. 

 

Vid en reflektion av intervjusvaren så känns det som att bankerna varit lite 

restriktiva i sina svar. Detta är något att vara kritisk mot i arbetet. Företagen 

nämnde framförallt förändringen i värderingen av säkerheter. Det var bara var 

en bank som berörde förändringen men respondenten gav ingen ytterligare 

information kring det. Det är en viktig del av kreditgivningen så det borde 

framkommit i fler intervjuer med bankerna. Det finns ingen anledning att tro 

att företagen inte skulle tala sanning gällande säkerheterna, därför kan 

bankernas svar anses som mindre tillförlitliga i vissa avseenden.  

 

Något som talar för att datasamlingen är trovärdig är valet av intervjupersoner. 

De som intervjuades hos bankerna var personer som var ansvariga för 

kreditgivningen till företag. Respondenterna hos företagen var personer vars 

ansvarsområde innehöll företagets kredithantering, och därmed även kontakten 

med banken. Mer lämpliga personer att intervjua hade inte varit möjligt att hitta, 

med hänsyn till uppsatsens syfte. 

 

En annan viktig del att se på är antalet intervjuer som genomförts. 

Tillförlitligheten i en undersökning beror till en viss del på mängden intervjuer 

den innehåller. Intervjuer genomfördes med majoriteten av de större 

kreditgivarna men endast sex stycken företag. Det kan anses som lite men det 

kan försvaras genom att nämna den begränsade tid som stod oss till förfogande 

under uppsatsens gång. Svårigheten att få företagen att ställa upp på en intervju 

är också viktigt att betona. Det mest lämpliga tillvägagångssättet för 

datainsamlingen var djupintervjuer och dessa tar tid att genomföra. De flesta 

företag som kontaktades svarade att de antingen inte varit i kontakt med 
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banken det senaste året eller att de skaffat kapital på annat håll, till exempel 

genom lån inom koncernen.  

 

Något som ytterligare höjer trovärdigheten i arbetet är att alla intervjuobjekt har 

fått vara anonyma. Vi har innan intervjuernas start berättat för respondenterna 

att deras svar inte kommer nämnas tillsammans med respektive namn. Tanken 

med initiativet var att få ett så tillförlitligt svar som möjligt som speglar 

verkligheten. Hade inte anonymiteten delgetts finns en risk att svaren blivit mer 

begränsade. Intervjupersonerna hade kunnat utelämna viss information för att 

inte riskera att bli uthängda för eventuella uttalanden i känsliga ämnen. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor som ställdes till bankerna. Följdfrågorna skrivs inte ut i bilagan 

därför att de varierades och anpassades till intervjuernas olika diskussioner. 

 

 

1. Hur ser er kreditgivningsprocess ut?  

 

2. Är företagens historiska information eller deras framtidsprognos 

viktigast vid kreditgivning idag? 

 

3. Vad ser ni först och främst på hos företag då ni ska bevilja dem krediter?  

 

4. Har det på något sätt skett någon förändring vad det gäller 

kreditgivningen nu när finanskrisen råder? 

 

5. Ser ni finanskrisen som en möjlighet att ta marknadsandelar och att 

försöka stimulera tillväxt? 

 

6. Prioriterar ni i dagens finansiella lågkonjunktur befintliga kunder framför 

nya och har storleken på företag någon betydelse vid en eventuell 

prioritering? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor som ställdes till företagen. Följdfrågorna skrivs inte ut i bilagan 

därför att de varierades och anpassades till intervjuernas olika diskussioner. 

 

 

1. Hur går kreditgivningsprocessen till utifrån era erfarenheter? 

 

2. Vilket perspektiv upplever ni är viktigast för banken vid kreditgivning 

idag. Historiska siffror eller framtidsprognoser? 

 

3. Vet ni vad bankerna först och främst ser på då ni söker krediter?  

 

4. Upplever ni att det på något sätt har skett någon förändring vad det 

gäller kreditgivningen nu när finanskrisen råder? 

 

5. Upplever ni någon skillnad i andra bankers engagemang att förvärva er 

som ny kund? 
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Bilaga 3 

 

Här följer ytterligare information om nyckeltal som nämndes tidigare i 

uppsatsen. Enligt teorin kan kreditgivaren ha nytta av följande nyckeltal i sin 

kreditbedömning. 

 

Bruttomarginalen visar rörelseresultatet i procent av omsättningen, vilket 

underlättar det historiska synsättet på rörelseresultatet.  

 

 
 

Genom att använda nettomarginalen på ett antal föregående år, underlättas en 

jämförelse av resultatets utveckling över den aktuella perioden. 

Det här nyckeltalet tillsammans med bruttomarginalen, är de marginalmått som 

är de mest relevanta (Svedin 1992). 

 

 
 

Inom räntabilitetsmåtten finns det ett antal mått som är användbara för 

kreditgivaren i kreditprocessen.  

 

Räntabilitet på eget kapital är ett räntabilitetsmått som ger kreditgivaren en 

uppfattning om hur bra kredittagaren avkastning på det egna kapitalet är. Det 

ger således en föreställning om företaget kan betala sina räntor och 

amorteringar. Detta nyckeltal påverkas dock av hur företaget är finansierat. 

Räntabiliteten på eget kapital räknas ut med hjälp av nedanstående formel. 

 

 
 

Räntabilitet på totalt kapital. Nyckeltalet visar företagets avkastning på dess 

totala tillgångar, oberoende av hur företaget är finansierat. Räntabiliteten på 

totalt kapital räknas ut på följande sätt: 
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Den genomsnittliga skuldräntans innebörd är precis som den låter, det vill säga 

den ränta som uppstår genom det lånade kapitalet. Jämförs detta nyckeltal med 

det ovanstående, räntabilitet på totalt kapital, fås en uppfattning om hur bra 

företaget har skapat avkastning på det lånade kapitalet. Är avkastningen högre 

än den genomsnittliga skuldräntan så har företaget lyckats att skapa en vinst av 

varje lånad krona. 

  

 
 

Skuldsättningsgraden visar relationen mellan skulderna och justerat eget kapital 

och kan användas som ett alternativt nyckeltal till soliditetsmåttet. 

 

 
 

Mellan de ovanstående beskrivna räntabilitetstalen finns ett samband. 

Sambandet kallas för hävstångseffekten eller leverageeffekten och beskrivs 

enligt följande formel. 

 

 
 

Formeln beskriver att avkastningen på det egna kapitalet fungerar som en 

funktion av avkastningen på det totala kapitalet, den genomsnittliga skuldräntan 

och skuldsättningsgraden. För att uppnå en positiv hävstångseffekt måste 

skuldränta (Rs) vara lägre än avkastningen från det totala kapitalet (Rt). Därmed 

stiger avkastningen från det egna kapitalet (Re) också. Sambandet visar vilken 

betydelse företagets finansiering har ur en risksynpunkt. Ju högre skuldränta 

(Rs) desto sämre avkastning fås från det egna kapitalet (Re). När banker talar 

om risker så syftar de på hur stor osäkerhet som kan sammankopplas med 

företagets framtida utveckling och vinster. Hävstångseffekten visar 

kreditbedömaren den risk som medföljer av kredittagarens finansiering.  
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Finansiella mått ger kreditgivaren en inblick i hur kredittagaren kommer att 

klara av sämre tider med eventuella förluster. Till exempel om ett företag har 

finansierat sig med många kortfristiga skulder kommer det företaget att utsättas 

för större risker om de hamnar i en resultatsvacka, eftersom kortfristiga skulder 

är svårare att omsätta under tider när det går dåligt för företaget. 

 

 
 

Kassalikviditet visar företagets tillgång på likvida medel. En eventuellt låg 

kassalikviditet ger en indikation på ökad uppmärksamhet hos kreditgivaren. 

Risken finns då att företaget inte kommer ha möjlighet att fullfölja sina 

förpliktelser gentemot kreditgivaren.  

 

 

 
 

Soliditeten är ett bra nyckeltal för kreditgivaren på grund av att det visar 

företagets finansiella styrka. Det ger kreditgivaren underlag för att spekulera hur 

bra företaget kan hantera kommande förluster.  

 

 

 
 

Ovanstående nyckeltal behandlar kredittagarens förmåga att kunna täcka sina 

räntekostnader. Det vill säga hur många gånger räcker företagets lönsamhet till 

för att betala de räntor som åligger dem.  

 

 

 

 

 

 

 


