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Sammanfattning 
Titel: Kreditgarantiföreningen – Rollen i småföretagens finansieringslösning 
Ämne:  Finansiering 
Författare:  Gustafsson Eric, Strömberg Per-Martin, Thorslund Stefan 
Handledare: Andersson Berndt 
�yckelord:  Kreditgarantiförening, Basel II, Förmånsrättslagen 
Syfte:  Uppsatsens huvudsyfte är att utreda vilken roll Sveriges kreditgarantiförening 

har vid finansiering av småföretag. Detta uppnås genom följande delsyften: 
1) Undersöka och analysera vad förändringarna i förmånsrättslagen och 

Baselreglerna inneburit för Sveriges fyra största banker och ALMI vid 
kreditgivning till småföretag samt vilken roll KGF Sverige har för 
småföretagen i Sverige. 

2) Diskutera och dra slutsatser om vad lagförändringen och införandet av 
de nya reglerna inneburit samt vilken roll KGF Sverige kan ha för 
Sveriges småföretags utveckling. 

Metod:  Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats är abduktion eftersom det 
sker en alternering mellan referensram och empirin som omtolkas i skenet av 
varandra. Anledningen till valet av abduktion som utgångspunkt i uppsatsen är 
att det finns knapphändig teori om kreditgarantiföreningar. Informationen i 
referensramen om KGF har utformats genom den empiriska undersökningen, 
däremot har frågorna till undersökningen av kreditinstituten och företagen 
byggts upp utifrån referensramen. 

Slutsats: Uppsatsens undersökning visar att det finns ett behov av en extern part vid 
kreditgivning till småföretag som kan ställa säkerheter mot kreditgivaren. KGF 
Värmland, ledstjärnan bland Sveriges kreditgarantiföreningar, har visat att KGF 
kan bli en viktig part i finansieringslösningen för småföretagare över hela 
landet. Studien visar att KGF:s förutsättningar behöver förbättras vilket kan 
uppnås om KGF:s garantier får samma status som en statlig borgen. Om det sker 
kommer rollen som part vid kreditgivning att kunna växa och därmed kan KGF 
hjälpa småföretag i behov av kapital i en större omfattning. Även KGF:s lokala 
kunnande och nätverksbyggande ökar nyföretagens möjligheter att etablera sig 
och skapa tillväxt på marknaden.  

 



 
 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat och bidragit med värdefulla inslag i vår 
uppsats. Kreditgarantiföreningen i Värmland har varit mycket behjälpiga, både som bollplank 
och med anskaffningen av intervjukandidater. Vi vill därför tillägna Lena Bäcker, Maria 
Lindeberg och Lars-Erik Lång på Kreditgarantiföreningen i Värmland ett extra stort tack. 
Avslutningsvis tackar vi vår handledare, Berndt Andersson, för handledningen under 
uppsatsskrivandet. 
Karlstads universitet den 6 juni 2007 
 
____________ ________________        _____________ 
Eric Gustafsson Per-Martin Strömberg Stefan Thorslund 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en introduktion och en specificering av den problematik som vi 
ämnar utreda i uppsatsen.  
 
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

I dagens moderna samhälle har småföretagare ofta svårigheter att finansiera sin verksamhet. 
Många intressanta och bra affärsidéer stannar i idéstadiet på grund av det allt mer hårdnande 
kreditklimatet i Sverige. Företag i vissa regioner och branscher har svårare att få krediter trots 
att det finns mer riskkapital än vad det någonsin funnits tidigare. Bankernas utlåning ligger på 
en hög nivå, men detta kapital når inte fram till alla småföretag som är i kapitalbehov1. 
Det finns flera orsaker till att småföretag väljer bort riskkapitalbolag som 
finansieringsalternativ. Ett kan vara att det helt saknas regionala riskkapitalbolag och ett annat 
att kunskapen om finansieringsformen hos småföretagen är begränsad. Ett tredje är att 
riskkapitalbolagen själva ofta vill ha snabba vinster, vilket sällan förekommer vid nystart och 
avstår därmed från att investera i småföretag. Småföretagen undviker i vissa fall även att 
blanda in riskkapitalister eftersom de är rädda för att förlora kontrollen över bolaget. Det 
naturliga blir då, när det finns behov av externt kapital, att företagaren vänder sig till banken 
(Carlsson 2005).  
Ovanstående resonemang styrks av Myers (1984) som kallar fenomenet, ”Pecking order 
theory” som baseras på att det finns asymmetrisk information mellan en företagsledning och 
utomstående investerare. Om utomstående investerare går in i bolaget genom aktieförvärv när 
det råder asymmetrisk information pressas aktiepriset upp eller ner beroende på hur 
investerare tolkat informationen. För att företagen ska undvika denna påverkan väljer 
företagen att finansiera sin verksamhet genom att antingen använda eget kapital eller söka 
krediter hos kreditinstitut. 
En ytterligare faktor som i vissa fall kan innebära svårigheter för småföretag att beviljas kredit 
och därmed möjlighet att starta upp alternativt expandera verksamheten är förändringen av 
förmånsrättslagen och införandet av de nya Baselreglerna2. Bankerna är inga riskkapitalister 
utan kräver olika slags säkerheter för deras åtaganden och detta har skapat ett behov att någon 
eller något säkerställer kreditinstitutens krediter.  
Det här leder in på Kreditgarantiföreningen och deras roll som borgenär/garant för småföretag 
i kapitalbehov. Det som särskiljer KGF gentemot andra finansiella parter är att de inte lånar ut 
några pengar själva, utan borgar för företagarens krediter. KGF Sverige har sedan starten år 
2002 uppmärksammats i flertalet mediala sammanhang. Enligt Bäcker3 är KGF Värmland den 
kreditgarantiförening som kommit längst i utvecklingen. Idag, 2007, står föreningen för 70 
procent av Sveriges totala antal utställda kreditgarantier vilket ger KGF Värmland en ledande 
ställning. Framgångarna för KGF Värmland har bidragit till att intresset vuxit från att vara 
regionalt uppmärksammat till nationella artiklar i affärstidningar. Det visar att ämnet för 
uppsatsen är aktuellt och kan ge ett relevant bidrag till forskningen kring företagens framtida 
finansieringsmöjligheter. 
I det följande avsnittet beskrivs i korthet tre olika parter som småföretag kan vända sig till vid 
finansiering av sin verksamhet. Det görs för att läsaren senare i uppsatsen lättare skall förstå 

                                                 
1 www.foretagarna.se (senast 2007-04-24) 
2 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
3 Ibid 
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skillnader och likheter mellan de olika alternativen, och hur de tillsammans kan utgöra 
komplement till varandra och i en symbios verka för ett hållbart alternativ gällande 
finansieringsfrågor och utveckling av Sveriges näringsliv. 

1.2 Kreditmarknaden och dess aktörer  

På den svenska kreditmarknaden finns det en rad olika kreditgivare som affärsbanker, 
sparbanker, finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut och myndigheter. 
Aktörerna styrs av flera olika lagar, statliga kreditpolitiska åtgärder och olika ramar för bland 
annat krav på olika säkerheter och krediter. Efter inträdet i europeiska unionen ökade 
påverkan även från internationella intresseorganisationer vars syfte är att skapa en mer 
harmoniserad och välfungerande finansiell marknad (Broomé et al 1998). 

1.2.1 Banker 

Bankerna har ur ett historiskt perspektiv spelat en roll som den viktigaste externa 
kapitalkällan för små- och medelstora företag (Bruns 2003). Under senare år har dock 
förutsättningarna för bankernas kreditverksamhet förändrats. I följande stycken tar vi 
kortfattat upp två viktiga regeländringar som påverkar kreditgivningen till företag.  
Den 1 januari 2004 förändrades Förmånsrättslagen (FRL), då en banks förmånsrätt vid en 
konkurs för ett företag begränsades till 55 procent av fordran och blev degraderad till en 
allmän förmånsrätt. Detta från att tidigare har varit 100 procent av fordran och samtidigt ligga 
på den högre prioriteringsnivån särskilda förmånsrätter (Persson & Siljelund 2004).  
Den 1 februari 2007 ändrades även reglerna för bankernas kapitaltäckningsregler i och med 
införandet av Basel II. Enkelt uttryckt skall en bank ha en kapitaltäckningsgrad4 där 
momenten kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk ingår. Det nya för Basel II jämfört med 
de tidigare reglerna är tillägget operationell risk, som skall beräknas och ingå i en viktad 
kapitaltäckningsgrad. En annan förändring är reglerna kring hur kreditriskexponeringen 
beräknas. Detta har medfört förändringar i kapitalkraven för olika slags tillgångar i dess 
kreditportföljer (Erixon et al 2006).  

1.2.2 ALMI Företagspartner AB 

ALMI Företagspartner AB är helägt av svenska staten och är moderbolag i en koncern med 21 
dotterbolag, vilka ALMI äger till 51 procent. Övriga delägare till respektive dotterbolag är 
andra lokala och regionala offentliga aktörer. ALMI bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut 
övertog de arbetsuppgifter som tidigare regionala utvecklingsfonder hade haft. ALMI:s 
uppdrag är att stimulera nyföretagandet för att skapa tillväxt och förnyelse i det svenska 
näringslivet. 
Verksamheten täcker hela processen från idé till företag och då kundernas behov ser olika ut 
beroende på vart i processen de befinner sig är ALMI:s verksamhet uppdelad i tre 
verksamhetsområden; innovation, nyföretagande och etablerade företag. Inom dessa områden 
erbjuds huvudsakligen två tjänster vilka är finansiering och affärsutveckling. 
ALMI har som mål att ”fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler 
livskraftiga företag startas och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft och lönsamhet 
ökar”. ALMI är inte självfinansierat utan det är endast kreditverksamheten som finansierar sig 
själv, övriga kostnader täcks genom att ägarna skjuter till årliga anslag5.  

                                                 
4 Regler inom banklagstiftningen som i syfte att tillgodose insättarnas trygghet föreskriver en 
minimirelation mellan finansinstituts eget kapital och något mått på rörelsevolymen. (www.ne.se, ord 
som sökts: kapitaltäckning, 2007-05-30) 
5 www.almi.se (senast 2007-04-12) 
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1.2.3 Kreditgarantiföreningar i Sverige 

I skrivandets stund finns det elva medlemsföreningar anslutna till KGF Sverige. De flesta är 
regionala föreningar som exempelvis KGF Värmland, men det finns även branschspecifika 
föreningar som exempelvis KGF Milko. Vidare är nio ytterligare medlemsföreningar på väg 
att anslutas6. Skillnaden mellan dessa föreningar är inriktningen. De regionala föreningarna 
vänder sig mot alla slags små- och mellanstora företag i regionen medan de branschspecifika 
vänder sig mot företag i en specifik bransch. 
KGF:s medlemmar består bland annat av privata företag, fackliga organisationer, kommuner 
och banker som samverkar för ett gemensamt mål, nämligen att genom regionala 
kapitalplaceringar och kreditgarantier skapa ett starkt entreprenörskap och ökad sysselsättning 
(Ohlsson 2007). En kreditgarantiförening lånar inte ut några pengar själva utan lämnar 
borgensåtaganden gentemot bankerna och därmed underlättas företagens möjligheter att få en 
kredit. Genom att medlemsföreningarna går samman skapas en gemensam säkerhet för de 
borgensåtaganden som föreningen åtar sig. Tillvägagångssättet kan liknas vid ömsesidiga 
försäkringsbolag som återförsäkrar sig i varandra. 
Genom att KGF återförsäkrar sina garantier blir medlemskapitalet uppväxlat och garantier kan 
lämnas upp till tio gånger sitt egna kapital. I Sverige kan KGF lämna borgensåtagande för 
maximalt 60 procent av företags kapitalbehov med ett tak på maximalt 900 000 kronor. För 
att få utnyttja denna möjlighet måste företaget vara medlem i KGF där medlemsavgiften 
varierar mellan fem och tio tusen kronor. Till detta kommer en avgift för borgensåtagandet på 
tre till fyra procent av beviljat belopp för att täcka föreningens kostnader och risktagande. 
Förutom kreditgarantier bidrar föreningen med hjälp till företagsutveckling och ett 
kontaktnätverk. KGF:s tanke är att deras verksamhet skall vara självfinansierade vilket de i 
dagsläget inte är7. 

1.3 Problemdiskussion 

Det finns en rad olika kreditgivare som småföretagare kan vända sig till. Problemet för 
småföretagaren är att finna tillräckligt mycket kapital utan att riskera sina personliga 
tillgångar. Även om företagaren ställer sina personliga tillgångar till bankens förfogande som 
säkerhet för krediten kan problemet kvarstå om kreditinstituten inte bedömer tillgångarna som 
tillräckligt säkra. Detta problem kan mynna ut i ett lägre företagande, minskad sysselsättning 
och på sikt hämma nationens tillväxt. 
Enligt Kling et al. (2003) finns det ett antal problem med kreditbedömningen. Det första 
problemet uppkommer för nya företag där det oftast är mer eller mindre lösa företagsidéer, 
kombinerat med försäljningsprognoser och budgetar som är baserade på en osäker framtid. 
För det andra existerar väldigt lite information om företaget och bedömningen kan i princip 
bara baseras på det förtroende som företagaren inger kreditgivaren. För det tredje bedömer 
handläggarna kreditansökningarna på olika sätt genom användandet av de metoder vilka de 
finner passande.  
Eftersom kreditgivning till småföretag oftast innebär högre risktagande och att det är svårt för 
kreditgivaren att få en korrekt bild av vilken risk krediten medför, leder detta till att de kanske 
hellre avstår att bevilja krediten. De ändrande kraven på kapitaltäckning (se avsnitt 3.2.5, 
Basel II) medför att om bankerna lånar ut pengar till högre risk måste de avsätta mer eget 
kapital vilket skapar högre kostnader per utlånad krona. Högre risk i kreditgivarens 
kapitalstock medför att den totala mängden kapital som kan lånas ut minskar. Kreditinstituten 
vill därför maximera sin utlåning genom att verka där osäkerheten är låg och chansen för 
kreditförluster liten.   

                                                 
6 www.kgf.se (senast 2007-04-02) 
7 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
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I takt med att bankerna började regleras hårdare i och med den så kallade bankkrisen i början 
av 1990-talet öppnades det möjligheter för andra aktörer att delta i finansieringslösningen. Ett 
exempel på en sådan aktör är Kreditgarantiföreningen, vars verksamhet startade år 2002 och 
har sen dess expanderat och fått en allt tydligare och viktigare roll vid finansiering8. KGF 
minskar kreditinstitutens risktagande genom att de borgar och garanterar en specifik del av 
krediten. För företagen innebär detta en möjlighet att förverkliga sina planer, men det innebär 
samtidigt ett problem i dagsläget för småföretagen på grund av dyrare kapitalkostnad och 
möjligen ett minskat inflytande över verksamheten. 

1.4 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda vilken roll Sveriges kreditgarantiförening har vid 
finansiering av småföretag. Detta uppnås genom följande delsyften: 

1) Undersöka och analysera vad förändringarna i förmånsrättslagen och Baselreglerna 
inneburit för Sveriges fyra största banker och ALMI vid kreditgivning till småföretag 
samt vilken roll KGF Sverige har för småföretagen i Sverige. 

2) Diskutera och dra slutsatser om vad lagförändringen och införandet av de nya reglerna 
innebär samt vilken roll KGF Sverige kan ha för Sveriges småföretags utveckling. 

 
 

                                                 
8 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi vår metod, vårt tillvägagångssätt att samla in och bearbeta den 
information som ligger till grund för att utreda uppsatsens syfte.  
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka vilken roll KGF Sverige har vid nyetablering och 
expansion av företag i Sverige. Undersökningen är inriktad på företag som beviljats en 
kreditgaranti av KGF Värmland. Grunden för denna begränsning motiveras med att KGF 
Värmland hittills stått för 70 procent av alla utställda kreditgarantier i Sverige. Det råder även 
sekretess på uppgifterna hos KGF vilket har begränsat antalet möjliga intervjuer till de företag 
som gett sitt medtycke att delta i undersökningen.  
Utifrån ovanstående resonemang är det möjligt att dra slutsatser om KGF Sverige genom att 
endast analysera KGF Värmland och värmländska företag som beviljats kreditgarantier. För 
att få en ökad förståelse angående finansieringsproblematiken utreds även hur banker och 
ALMI resonerar vid kreditprövning, utlåning samt vilka eventuella värden KGF kan skapa vid 
kreditgivning till småföretag.  
Studiens tillvägagångssätt är att utgå från problemdiskussionen och uppsatsens syfte för att 
samla in information från relevant litteratur för att angripa ämnet finansiering av 
småföretagande. Internet kommer att användas under uppsatsens uppbyggnad för att skapa 
fler infallsvinklar, få ett vidare spektrum i problemlösandet och likaledes få tillgång till 
dagsaktuell information och data. 
Efter att vi läst in oss på det aktuella området och fått grepp om ämnet blir nästa steg i 
uppsatsprocessen att genomföra ett antal intervjuer med kreditinstitut och företag. Genom att 
utföra kvalitativa intervjuer med frågor av öppen karaktär hoppas vi få mer personliga och 
genomtänkta svar från respondenterna, vilket passar vår empiriska undersökning (Jacobsen 
2002). 
Efter arbetet med genomförandet av intervjuerna kommer materialet att sammanställas. I 
empiri- och analyskapitlet kommer bankerna att ställas mot varandra för att på sätt finna 
likheter och för den delen olikheter i deras sätt att bedöma samt resonera kring kreditgivning 
till småföretag. ALMI som är en statlig aktör inom kreditgivning tas med i undersökningen 
för att de har ett annat kredittänkande än privata långivare då deras uppgift i samhället är att 
stimulera och underlätta företagande utan att vara vinstdrivande9. Intervjuerna med företagen 
utförs för att få kunskap och skapa en uppfattning om vad KGF haft för betydelse för 
företagens möjlighet till etablering samt vilken påverkan kreditgarantin haft för deras fortsatta 
utveckling.  
I det tredje kapitlet, referensramen, kommer teori och annan information som är relevant för 
att läsaren ska förstå de bakomliggande problemen som föreligger vid finansiering av 
småföretagande samt KGF:s organisationsstruktur att presenteras. I uppsatsens fjärde kapitel 
analyseras den empiriska undersökningen och kopplas samman med referensramen. Med 
hjälp av analysen och utifrån den inledande diskussionen i det första kapitlet kommer vi sedan 
fram till relevanta slutsatser och besvarar uppsatsens syfte. Avslutningsvis diskuteras 
uppsatsen kvalitet och trovärdighet och vi ger ett förslag till fortsatt forskning på området. 

                                                 
9 Thomas Ohlsson, Finansieringsansvarig ALMI Värmland, intervju den 26 april 2007 
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2.2 Val av forskningsansats 

Vetenskap är en verksamhet som frambringar nya kunskaper och systematiserar dessa på ett 
sådant sätt att vi kan tränga bakom verklighetens ytskikt. Enligt Halvorsen (1992) 
kännetecknas vetenskaplighet av en kritisk hållning till dogmer10, påståenden och etablerade 
sanningar. 
Induktion och deduktion är två olika sätt att greppa verkligheten, dvs. två skilda sätt att dra 
slutsatser på. Att använda sig av en induktiv ansats innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i 
empirin som därefter utvecklar till teori. Motsatsen till induktion är deduktion, vilket innebär 
att forskaren går från teori till empiri (Jacobsen 2002). Om forskaren tar information från både 
empiri och teori kallas ansatsen abduktion. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom 
induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i motto närmare 
deduktionen (Alvesson 1994). 

Det vetenskapliga förhållningssättet i denna uppsats är abduktion, det sker en alternering 
mellan referensramen och empirin vilka omtolkas i skenet av varandra. Eftersom det finns 
knapphändig teori om kreditgarantiföreningar kommer informationen i referensramen om 
KGF utformas genom den empiriska undersökningen. Däremot kommer frågorna till den 
empiriska undersökningen av kreditinstituten och företagen byggas upp utifrån referensramen.  

2.3 Val av metod 

Enligt Jörgesen (2002) är metod ett planmässigt tillvägagångssätt för att insamla och bearbeta 
information för att nå fram till en lösning på ett problem. Metod är, precis som Halvorsen 
(1992) skriver, ett sätt att undersöka verkligheten på. Genom val av rätt metod förbättras och 
skärps förmågan att upptäcka orsakerna bakom händelserna och åsikterna bakom 
handlingarna och de kollektiva eller sociala strukturernas betydelse för individers och 
gruppers åsikter och handlingar.  
Det finns olika former av metodiska angreppssätt för att samla in data. Dessa kan vara av 
kvalitativ alternativt kvantitativ karaktär eller en kombination av båda (Jacobsen 2002). Det 
som kännetecknar en kvantitativ metod är en flitig användning av statistik, matematik och 
formler samt att det finns klara riktlinjer för hur undersökningen ska genomföras. Utmärkande 
för den kvalitativa metoden, är då man önskar skapa sig bättre förståelse och en djupare och 
mer detaljerad kunskap kring undersökningsobjektet (Andersen 1998). Den grundläggande 
skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvantitativa metoden 
omvandlar informationen till siffror eller mängder och utifrån detta genomförs sedan 
statistiska analyser (Holme & Solvang 1997). 
Vid användning av en kvalitativ metod är öppna intervjuer att föredra. Det måste dock sättas 
en övre gräns på antalet intervjuobjekt på grund av att denna datainsamlingsmetod är mycket 
tidskrävande. Eftersom de data som genereras genom intervjuerna ofta är rik på detaljer och 
upplysningar kan inte särskilt många personer undersökas då det annars skulle bli för 
komplext och svårt att få ut relevanta slutsatser (Jacobsen 2002). Undersökningsmetoden i 
uppsatsen kommer således att vara kvalitativ eftersom intervjuerna genomförs med en öppen 
karaktär och med nära kontakt till intervjupersonerna.  

2.4 Datainsamling 

Ett väsentligt val som måste göras vid en undersökning är som nämnts tidigare vilken eller 
vilka undersökningsmetoder som skall användas. Innan detta sker måste undersökaren ha klart 
för sig vilken typ av data som skall samlas in (Halvorsen 1992). Det är enligt Jacobsen (2002) 

                                                 
10 Med grundbetydelsen ”något som framstår som rätt och riktigt”, lärosats som fastslagits på ett förpliktande 
sätt. (www.ne.se; Ord som sökts: dogmer) 
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idealiskt att använda olika typer av data, både primär- och sekundärdata vid 
informationsinsamling, då det ofta uppstår problem då endast en typ av data används. 

2.4.1 Primärdata 

Om den som genomför undersökningen väljer att samla in upplysningar direkt från personer 
eller grupper av personer och det görs för första gången kallas de för primärdata. Med andra 
ord går den som genomför undersökningen direkt till den primära informationskällan. 
Primärdata fås genom att använda metoder som observation, frågeformulär, öppna 
individuella intervjuer eller gruppintervjuer (Jacobsen 2002). Uppsatsens primärdata kommer 
att komma ifrån intervjuer med KGF, ALMI, diverse banker och företag. Genom användandet 
av intervjuer ökas möjligheten att få fram information som är relevant för uppsatsens 
uppbyggnad och möjliggör att vi som frågeställare kan ställa följdfrågor som ökar förståelsen 
för komplexiteten inom ämnesområdet. Respondenten11 kan även komma med intressant 
information under intervjun som ger oss bredare kunskap om problemområdet. 

2.4.2 Sekundärdata 

Om forskaren inte själv samlar in informationen utan tar del av redan befintlig information 
kallas dessa sekundärdata. Det kan bland annat vara information som står i böcker, artiklar, 
rapporter och på internetsidor. Sekundärdata används bland annat inom ämnet ekonomi som 
använder existerande statistik, räkenskaper, årsredogörelser och börsnoteringar (Jacobsen 
2002). I denna uppsats används sekundärdata för att skapa en informationsgrund, med andra 
ord ska vi läsa in oss på området med hjälp av litteratur, artiklar och internet för att förstå 
problematiken. 

2.5 Urvalsprocess 

Vi har valt att fokusera vår studie på de stora svenska bankerna och företag som KGF 
Värmland hjälpt med en kreditgaranti. Vi hoppas med detta urval få en bra bild om bankernas 
samarbete med KGF och om bedömningsgrunderna vid kreditgivning till småföretag skiljer 
sig åt om ett företag har en kreditgaranti eller inte. Bankerna som kreditgivare har på senare 
tid kommit i fokus eftersom flera regeländringar skett både vad det gäller nationella och 
internationella regler som lagen om förmånsrätt och Basel II. Dessa regeländringar belyses i 
uppsatsen eftersom de troligtvis kommer att innebära förändringar vid kreditgivning. 
Vad det gäller urvalet av företag kommer KGF Värmland ta fram företag som efter att deras 
affärsplan godkänts av flertalet instanser i KGF fått ett borgensåtagande. På detta sätt kommer 
vi i kontakt med företag som är villiga att ställa upp på en intervju vilket annars skulle vara 
omöjligt då det råder sekretess på dessa uppgifter. Vi anser att dessa sex företag representerar 
och ger en bra bild av vilka företag det är som vänder sig till KGF när de är i behov av en 
kreditgaranti för att få banklån till nyetablering eller vid expansion av verksamheten. 
Företagen i undersökningen är verksamma i olika branscher, tre tjänsteföretag, två som 
bedriver handel och ett producerande företag vilket skapar en bredd och möjliggör att vissa 
generaliseringar kan genomföras.  

2.5.1 Val av urvalsmetod och intervjuobjekt 

Vi har valt att använda oss av flera olika urvalsmetoder under genomförandet av 
undersökningen. En variant har använts för bankerna, en annan för företagen och en tredje för 

                                                 
11 Generellt är en respondent den som svarar på en fråga eller bemöter ett påstående  
(Holme & Solvang, 1997) 
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KGF och ALMI. I följande avsnitt förklaras de olika steg som sker i urvalsprocessen enligt 
Jacobsen (2002). Intervjuobjekten kommer även att presenteras på ett kortfattat sätt. 
Steg 1: Första steget blir att sammanställa alla tänkbara parter som skulle kunna undersökas 
om det funnits obegränsat med tid, pengar och analysmöjligheter.  
Steg 2: Efter att vi genomfört det första steget delades populationen upp i undergrupper. I vårt 
fall skapades två större grupper, kreditinstitut och företag. 
Steg 3: Val av urvalsmetod och redovisning av respondenterna.  

� I detta steg tog vi kontakt med de fyra största bankerna i Sverige, Nordea, 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Svenska Handelsbanken och Swedbank. 
Bankerna representerar den största delen av den totala utlåningen till små företag i 
Sverige. Genom bankerna kom vi i kontakt med rätt personer, dvs. företagsrådgivare, 
kreditchefer och bankkontorschefer som ledde till att vi kunde säkerställa att 
informationen var riktig och av god kvalitet.  

� Urvalet av företagsintervjuer sker genom den kallade ”snöbollsmetoden”. Det vill säga 
att vi utgår från en informant12, i vårt fall KGF, som är en förening som besitter 
information om relevanta företag aktuella för uppsatsens problemområde. KGF lämnar 
ut företag, som efter samtycke, vill bli kontaktade för en intervju. De företag som 
ingår i undersökningen är verksamma i olika branscher. Tre är tjänsteföretag, 
Midpoint, Mr Cap och Energicellen. Två som bedriver handel, Mariteam och J-spec 
samt ett producerande företag, Ullförädlaren.  

� För att få en bredare bild av vilka möjligheter ett nystartat bolag har när de behöver 
kapital har även ALMI involverats i arbetet. KGF Värmland faller som ett självklart 
urval eftersom uppsatsens huvudsakliga inriktning är att undersöka vad deras nytta är 
för samhället i allmänhet och företagandet i synnerhet. 

2.5.2 Frågeställning 

Det första steget, efter att vi läst in oss på aktuella teorier som berör problemområdet, är att 
utarbeta frågeformulär anpassade för respektive kategori respondenter. Att ställa frågor vid 
intervjuer är enligt vår mening nödvändigt för att kunna göra en empirisk undersökning, 
uppnå uppsatsens syfte och nå fram till en slutsats. 
Frågeformulären utformades olika beroende på vilken grupp av respondenter som skulle 
besvara frågorna. Grunden till frågeformulären skapades genom bearbetning av referensramen 
om kreditgivning till småföretag, lagar, kreditgarantiföreningar och olika aktörers tankar runt 
ämnesområdet.  
Frågorna till bankerna och ALMI kan sammanfattas i fyra kategorier: 

� Bedömningsgrunder vid kreditgivning 

� Basel II reglernas påverkan vid kreditgivning 

� Förmånsrättslagens påverkan vid kreditgivning 

� Respondentens syn på KGF 

Frågorna till företagen kan sammanfattas i fem kategorier: 
� Bakgrundsinformation om företaget 

� Finansiering 
                                                 
12 Uppgiftslämnare, särskild beteckning för en person som ger forskare upplysningar. (www.ne.se; Ord som 
sökts: informant) 
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� Kreditgarantiföreningen 

� Verksamhetens utveckling 

� KGF:s betydelse för verksamheten 

Frågorna till KGF kan sammanfattas i följande kategorier: 
� Historik 

� KGF idag 

� Samarbetspartner 

2.5.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Totalt genomförs tolv stycken intervjuer i undersökningen, fyra bankintervjuer, sex intervjuer 
med företag och en vardera med ALMI och KGF. Intervjuerna kommer att utföras på 
respektive respondents arbetsplats för att åstadkomma en avslappnad atmosfär där personen i 
fråga känner sig trygg och genererar informationsrika svar (Jacobsen 2002). 
Ett par veckor före vardera intervju kommer respondenterna att informeras om uppsatsens 
problemområde och vad frågeställning i stora drag kommer att handla om. Detta för att 
komma i kontakt med rätt personer samt att dessa personer ska ha tid på sig att samla 
information och data om problematiken. Några dagar före intervjuns genomförande skickas 
intervjufrågorna till respondenterna via e-post för att säkerställa att de är väl förberedda att 
besvara frågorna på bästa tänkbara sätt. 
Samtliga intervjuer kommer att spelas in med hjälp av en diktafon efter att respondenten givit 
sitt godkännande. Genom användande av diktafon kan vi koncentrera oss på vad respondenten 
säger och ha möjlighet att ställa följdfrågor intressanta för uppsatsens uppbyggnad. Varje 
intervju kommer att avslutas med en fråga där intervjupersonen får möjlighet att ge ytterligare 
kommentarer berörande ämnesområde. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

En viktig del av uppsatsen är att diskutera dess kvalitet och trovärdighet. Det gäller enligt 
Jacobsen (2002) att ställa sig kritisk till och fundera över om studiens slutsatser är giltiga och 
relevanta. Två begrepp som bör belysas oavsett vilken typ av undersökning som ska utföras är 
reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet). 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien görs 
om och läggs upp på ett likartat sätt. Hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge 
ungefär identiska resultat (Halvorsen 2002). En undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas allt av att det som undersökaren kommer fram till inte påverkas av vem som har 
utfört mätningen. Kort sagt kan sägas att reliabilitet är att uppsatsens empiri måste vara 
tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002). 
Validitet avser hur väl det vi önskar mäta överensstämmer med det som var avsikten att mäta. 
Enligt Halvorsen (1992) kan begreppet översättas med giltighet eller relevans. Problemet att 
få giltig information är mycket mindre vid kvalitativa undersökningar än vid kvantitativa 
studier. Anledningen är enligt Christensen (2001) att undersökaren vid kvalitativa 
undersökningar har mycket större närhet till den eller det som studeras.  
En studies giltighet bedöms sedan utifrån ett internt och externt perspektiv. Intern giltighet 
handlar om trovärdighet, d.v.s. hur väl undersökningen och dess resultat överensstämmer med 
verkligheten. I en kvalitativ analys bestäms detta av hur systematisk undersökaren har varit i 
insamlings- och analysarbetet samt hur öppet denne redovisat undersökningsprocessen 
(Christensen 2001). Extern giltighet handlar i sin tur om graden av generaliserbarhet vad 
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gäller de resultat som framkommit (Jacobsen 2002). Uppsatsens kvalitet och trovärdighet 
kommer att diskuteras i det avslutande, sjätte kapitlet. 
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3 Referensram 
I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrund som är relevant utifrån uppsatsens 
utgångspunkter. I referensramens första avsnitt beskrivs småföretagande i allmänhet, för att 
sedan mer djupgående beskriva småföretagens finansiella komplexitet och tillväxtmöjligheter. 
Det andra avsnittet redogör för bankernas verksamheter och vilka lagar och regler som styr 
deras utlåning. I det tredje och avslutande avsnittet beskrivs kreditgarantiföreningarnas 
bakgrund och organisationsstruktur. 
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

3.1 Småföretagande  

Sveriges småföretag utgör ca 99 procent av alla privata företag och sysselsätter idag drygt 
hälften av alla anställda i den privata sektorn. Av det totala antalet företag i Sverige är det 
632 000 som har mindre än 50 anställda och klassas som medelstora företag. Cirka 91 procent 
av dessa, det vill säga 573 000 företag har upp till fyra anställda vilket visar att småföretagen 
är en viktig del av det svenska näringslivet13. Småföretag diskuteras ofta när det gäller tillväxt 
och en vanlig syn är att framtidens stora företag är en del av dagens småföretag. Potentialen 
för tillväxt i ekonomin ligger till stor del i de små företagen. De flesta experter är överens om 
att tillväxten inte kommer från stora företag, som ofta finns i mogna branscher. Dessa 
branscher säkrar främst expansionen genom företagsköp och fusioner. För förnyelse och 
tillväxt knyts förhoppningar i stället till de små- och medelstora företagens förmåga och vilja 
att växa (Antonsson 2002).  
Global Entrepreneurship Monitor14 skriver i sin rapport att vid en internationell jämförelse av 
nyföretagandet hamnar Sverige långt ner. När det gäller antalet företagare i förhållande till 
arbetskraften ligger Sverige klart under genomsnittet i EU-15, och när det gäller 
nyföretagandet ligger vi näst sist av de 16 EU-länder som ingår i mätningarna. 
Ekonomisk tillväxt är viktigt för både företag och ett land i sin helhet. Men vad som menas 
med tillväxt, vilket för ett land mäts i BNP per capita, är ofta svårt att fastställa. Den 
traditionella förklaringen för tillväxt kallas för den neoklassiska modellen. I en mycket 
förenklad beskrivning av denna modell antas tekniken som given och befolkningsmängden 
som konstant. Tillväxten av BNP per capita ökar i modellen genom att det används fler av de 
så kallade ”produktionsfaktorerna” det vill säga arbete och kapital i ett land. Modellen 
fungerar som en kedja, ökar antalet arbetade timmar ökar antalet producerade produkter och 
tjänster vilket i sin tur leder till att fler och större maskiner måste användas och ännu mer 
tjänster och produkter kommer att produceras. Det här kommer att öka kapitalanvändningen 
och antalet arbetade timmar (Tegle 1999). 
Den neoklassiska modellen har enligt Tegle (1999) ofta kritiserats eftersom den består av 
antaganden som är motsägelsefulla som till exempel att allt som produceras efterfrågas och 
konsumeras, att både arbetskraft och maskiner utnyttjas till fullo. 
På ALMI:s hemsida15 står det att tillväxtproblematiken ser ut på ett annorlunda sätt i dagens 
samhälle. Det är i första hand tre faktorer som hämmar tillväxten i svenska småföretag. Den 
första faktorn är en sviktande marknadsefterfråga för produkter och tjänster, ökad utländsk 
konkurrens samt brist på kunnig arbetskraft. Därefter kommer bankernas utlåning, 
finansieringssvårigheter rent allmänt samt sjuklönereglerna. Faktorer som inte bedöms ha 
betydelse för tillväxten är brist på allmän arbetskraft, mark och lokaler. 

                                                 
13 www.ekonomifakta.se (senast 2007-05-13) 
14 www.gemconsortium.org (senast 2007-05-17) 
15 www.almi.se (senast 2007-04-25) 
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Det finns sex variabler som kategoriserar ett tillväxtföretag (Davidsson et al. 2000): 
1) Ålder – Tillväxtföretagen är klart överrepresenterade av unga företag. 

2) Bransch – Tillväxtföretag finns i moderna och växande branscher som i exempelvis 
tjänstsektorn och i högteknologiska företag. 

3) Storlek – Tillväxten är kraftigast i bolag med upp till 249 anställda. 

4) Region – Tillväxtföretagen finns till stor del i Stockholmsregionen, dock kan 
resultatet bli snedvridet på grund av att huvudkontoret finns i Stockholm men 
produktionen någon annanstans i landet. 

5) Ägarna – Bolag med utländskt ägande har en något snabbare tillväxttakt. 

6) Koncernstatus – Fristående företag har inte samma tillväxt som de som tillhör en 
koncern. 

Småföretagen är alltså en betydelsefull del av det svenska näringslivet och deras betydelse för 
sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten har ökat. Att studera kapitalförsörjningen i 
småföretag är därför viktigt från en näringspolitisk utgångspunkt, eftersom allt företagande 
kräver kapital. Det handlar om att klara vardagen som företagare, men även om att skapa 
förutsättningar för att kunna växa (Nutek 2005).  
Enligt Berger och Udell (1998) är det teoretiskt mycket tilltalande att nystartade företag har 
svårt att få låna pengar eftersom informationsasymmetrin då är som störst mellan låntagare 
och långivare. Genom att nystartade småföretag som regel har svårt att tillgodose sitt 
kapitalbehov kan ägaren, som ofta också är ledningen i företaget, förväntas agera mer 
långsiktigt och därför finansiera verksamheten genom låg eller att helt avstå egen lön (Fama 
& Jensen 1983). Det här skiljer små bolags ledningar från befattningshavarna i stora bolag där 
ett liknade finansieringssätt oftast inte är möjligt eftersom det i större bolag är sällsynt att 
ledningen även är ägare (Carlsson 2005). 
I företag uppkommer det enligt Broomé et al. (1998) som regel ett kapitalbehov vid investeringar, som 
till exempel kan bero på marknadsexpansion, framtagning av nya produkter eller tjänster eller kanske 
bara för att säkerställa sin position på marknaden. Dessa investeringsexempel faller under tre olika 
klassificeringar: 

� Realt – Investering i maskiner, byggnader, datakapacitet etc.  

� Finansiellt – Kapitalplacering i aktier, obligationer etc., vilket utgör bolagets säkerhetskapital 

� Strategiskt – Dessa investeringar består ofta av bolagets immateriella tillgångar som 
forskning, utbildning, organisationsutveckling, goodwill etc. 

Broomé et al (1998) beskriver hur ett kreditbehov uppstår i ett företag med följande figur:  

Investering ───► Kapital- ───► Kapital- ───► Kapital- ───► Kredit- 
   Användning  behov  anskaffning  behov 
Figur 1 Hur ett kreditbehov uppstår (Broomés et al 1998 sid. 13) 

Investeringarna leder till kapitalanvändning vilket skapar ett kapitalbehov för att finansiera aktiviteterna. 
Kapitalanskaffningen kan ske internt genom förbrukning av eget kapital och/eller aktieägartillskott eller externt i 
form av krediter från kreditinstitut. Väljer bolaget det senare alternativet skapas ett kreditbehov. 
Det har även skett andra förändringar inom det svenska näringslivet sen 1870-talet. Från att 
Sverige varit ett jordbrukssamhälle där mer än 60 procent av befolkningen sysselsattes inom 
denna näring till att Sverige utvecklades till ett industrialiserat samhälle. Industrialismen 
nådde sin kulmen under 1960-talet och därefter blev tjänstesektorn den näring som 
sysselsätter störst andel av befolkningen. Detta illustreras i nedanstående diagram 
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Figur 2 Andelen sysselsatta 1880-2000 (Schön, 2007 sid. 14)  

3.1.1 Finansiering av nystartade och växande småföretag 

Carlsson (2005) skriver att finansiering är en avgörande faktor för att kunna genomföra en 
tillväxtstrategi. Tillväxt kan ske antingen genom organisk expansion, det vill säga att företaget 
växer och blir större på egen hand eller genom uppköp. Båda dessa strategier är 
kapitalkrävande. Anskaffandet av finansiella resurser blir därför både en tidskrävande och 
viktig fråga för växande företag. Förmågan att anskaffa finansiellt kapital beror delvis på 
företagets storlek, exempelvis kan stora företag skaffa kapital från aktiemarknaden där även 
riskkapitalister är en viktig källa medan småföretagen har större problem att skaffa sig 
riskkapital. Detta har lett till att staten, myndigheter och andra aktörer etablerat sig som ett 
alternativ till att finna kapital, exempel är statliga ALMI och KGF. Carlsson (2005) skriver 
vidare att forskare anser att det är viktigt att underlätta för mindre företag att skaffa kapital 
eftersom det är svårt för dessa företag att attrahera kapital vilket medför att det uppstår ett 
finansiellt gap, dvs. att mindre företag har betydligt svårare att få kapital via börsen men även 
via bankkrediter. 

3.2 Kreditmarknaden   

I det följande avsnittet behandlas faktorer som påverkar kreditmarknaden i allmänhet och 
bankerna i synnerhet vid utlåning till företag.  I avsnitten bearbetas även relevanta teorier och 
lagar som berör uppsatsens problemområde.  
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3.2.1 Bedömningsfaktorer vid kreditgivning 

Banker lägger stor vikt vid projektens risker, lönsamheter, ledningens sammansättning, 
planeringsrutiner med mera för att säkerställa fodringarna gentemot gäldenärerna. De 
viktigaste faktorerna som bedöms vid bankens kreditgivning är en utvärdering av (Broomé et 
al, 1998): 

� Affärsidé 
� Kredittagaren  
� Nyckeltal 
� Säkerheter 
� Återbetalningsförmåga 
� Dessutom görs en total företagsutvärdering  

 
I följande figur visas huvuddelarna av kredittagarens och kreditgivarens 
förhandlingsargument vid en kreditöverenskommelse.  
Kredittagarens 
för-     Kreditgivarens för-   
handlingsargument     handlingsargument   
(fakta om företaget)     (kreditbedömning)   
        
Data om företaget, ekonomi 
och planer 

  Företagsanalys   
       

       Analys av övriga bedömnings- 

Kapitalbehov och kreditbehov   
faktorer av vikt för 
kreditgivaren 

       > Företagets status   
Företagets marknad, aktuell    > risken i krediten   
situation och utveckling   > kreditens lönsamhet 
       > kreditgivarens policy 
Företagsledningens kompetens        
       Analys av finansiering 
Säkerheter           
 ▼     ▼  

  Propå16     
Bedömning av 
propå   

 ▼     ▼  

 
Förmåga att utnyttja sina starka  
sidor i olika situationer och 
stadier i livscykeln 
 
 
 

 
Kontrakt 

 
Förhandling 

 
Överenskommelse 

Insikt och intresse i kredit- 
tagarens verksamhet.  
 
Möjlighet att påverka 
kredittagaren.  
 
Kreditgivarens osäkerhet och 
risk. 

   ▼ ▼    
   Kredit/engagemang Inte kredit/engagemang  
Figur 3 Kreditöverenskommelse (Broomé et al, 1998 sid. 51)  

                                                 
16 Preliminärt förslag, (www.ne.se; Ord som sökts: propå) 
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Kredittagaren (företagaren) vill som regel skapa högsta möjliga vinst och eftersträvar därför 
en låg kostnadsstruktur för sin upplåning. För kreditöverenskommelsen finns det även andra 
faktorer som påverkar viljan för kredittagaren att ta krediter. Exempel på detta är förväntad 
vinst av investering, angelägenhet i investeringen och andra möjliga finansieringsalternativ. 
Kreditgivaren agerar på samma sätt som kredittagaren, det vill säga utefter ett vinstintresse. 
Dock finns det en annan mycket viktig faktor för kreditgivarna, riskeliminering på utgivna 
krediter (Broomé et al 1998). 
Broomé et al (1998) skriver att kreditöverenskommelsen präglas av de faktorer som visas i 
figur 3.3 men också av samhällets syn på kreditöverenskommelser, av kreditmarknaden och 
dess institutioner samt av det kredittagande företagets kunskap om och erfarenhet av 
kreditmarknaden  

3.2.3 Återbetalning och säkerheter vid kreditgivning 

Lag (SFS 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ligger till grund för kreditutlåning. I 
det sjätte kapitlet finns de övergripande bestämmelserna för en banks rörelse. Första 
paragrafen berör institutens soliditet och likviditet, det vill säga att rörelsen skall drivas på ett 
sådant sätt att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. 
Den andra paragrafen i den ovanstående lagen behandlar de risker som uppkommer i en bank. 
Paragrafen hanterar både de interna och externa riskerna. De interna riskerna skall förebyggas 
och kontrolleras genom att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de 
risker som deras rörelse är förknippad med. De externa riskerna skall minimeras i ett 
kreditinstitut genom att särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker 
och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser 
äventyras. För att uppfylla detta krav skall det åtminstone finnas metoder som gör det möjligt 
att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är 
tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli 
exponerat för. Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är 
heltäckande (SFS 2004:297). 
 
Enligt de ovanstående paragraferna framkommer det att banken måste granska och utvärdera 
riskerna som kan uppkomma vid kreditgivning samt analysera vilken påverkan dessa risker 
kan medföra. Vid kreditgivning till företag finns det två huvudrisker. Dessa är kredittagarens 
återbetalningsförmåga och värdering av de utställda säkerheterna (Broomé et al 1998). 
Återbetalningsförmågan skall bestämmas innan en kredit beviljas enligt åttonde kapitlet första 
paragrafen (SFS 2004:297): 
 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det 
pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet 
inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 
förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.” 

Säkerhetsaspekter vid kreditgivning kan delas upp i två problemställningar: 
� Pantsättning av säkerheten 

� Bedömning av säkerhetens värde 

Pantsättning av en säkerhet är avgörande för hur kreditgivaren kan tillgodogöra sig panten om 
kredittagaren har betalningssvårigheter och säkerhetens värde är vad tillgången kan generera 
vid en eventuell realisation (Broomé et al 1998). Olika säkerheter har olika värde för 
kreditgivaren vilket till exempel kan bero på hur lätt de går att omvandla till pengar. 
Finansiella tillgångar som handlas aktivt på en öppen marknad är lättare att omvandla till 
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likvida medel vilket medför en lägre risk medan till exempel inventarier, byggnader och 
tomtmark är svårare att sälja och medför därför en större risk. 
Enligt Tegin (1997) är borgen och olika former av garantier en mycket vanlig säkerhetsform 
inom det ekonomiska livet. En borgen innebär att en person eller företag ansvarar/garanterar 
att en annan person skall fullgöra en förpliktelse, vilket kan vara fallet vid olika slags 
kreditavtal. 

3.2.4 Förmånsrättslagens påverkan för bankers utlåning till företag 

En undersökning som Svenskt Näringsliv utfört visar att 18,3 procent av de tillfrågade 
företagen uppger att förändringarna i FRL inneburit problem gällande företagens möjligheter 
att växa och utvecklas (Frycklund 2004). För att förklara företagens problematik kommer 
Österholms17 utredning om förmånsrättslagen att ligga till grund för hela avsnittet om 
förmånsrättslagen om inget annat anges. 
Förmånsrättordningen har varit föremål för diskussion under lång tid. En omkonstruktion av 
flera lagar kom under början av 2000-talet vars huvudsyfte är att underlätta för 
företagsrekonstruktion, modernisera ackordslagen och undvika konkurser i den mån det är 
möjligt. Förmånsrättslagen behandlar turordningen för borgenärernas fodringar i ett bolag 
som satts i konkurs. Med andra ord reglerar förmånsrättslagen hur ett företags egendom skall 
fördelas efter konkursen.  
Vid en konkurs är konkursförvaltarens uppgift att avyttra bolagets tillgångar och omvandla 
egendomen till likvida medel. Om det uppstår något överskott efter att konkurskostnaderna 
har betalats skall konkursförvaltaren upprätta ett utdelningsförslag som innan det träder i kraft 
granskas av berörda parter och godkänns av tingsrätten. Borgenärer som har fordringar i det 
konkurssatta bolaget innehar olika förmånsrätter och turordning i bolagets tillgångar vilket 
kan bero på olika kontrakt eller vilken ställning de innehar gentemot varandra enligt lagen. 
Riksdagen beslutade den 5 juni 2003 att ändra de svenska förmånsrättsregler och en ny lag 
som behandlar företagsinteckningar infördes. Från och med den 1 januari 2004 ändrades 
reglerna i förmånsrättslagen genom lag om ändring i förmånsrättslagen (SFS 2003:535). 
Dessutom ersattes lagen om företagshypotek (SFS 1984:649) med en ny lag om 
företagsinteckning (SFS 2003:528). Under 2004 har företagen och bankerna kunnat nyttja ett 
antal övergångsregler som har införts för att generera en smidig övergång mellan den gamla 
och den nya förmånsrättslagen. Övergångsreglernas innebörd är att företagsinteckning som 
beviljats före 1 januari 2004 behandlas enligt lagen om företagshypotek fram till den 1 januari 
2005. Därefter anses inteckningen som en företagsinteckning enligt den nya lagen (Prop. 
2002/03:49). 

3.2.4.1 Gamla förmånsrättslagen  

Enligt den gamla förmånsrättslagen fördelades fordringarna som fanns kvar i det konkurssatta 
bolaget på följande sätt: (panträtter i lös eller fast egendom har utelämnats för att förenkla 
tabellen) 

1) Revisorer och bokförare 

2) Hyresvärd 

3) Företagsinteckningshavare 

4) Staten (skatter) 

                                                 
17 Curt Österholm är expert på Nyström Bridal Widemar Advokatbyrå i Stockholm inom området 
konkursförvaltning och förtagsrekonstuktion 
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5) Anställda 

6) Oprioriterade fordringar (huvudsakligen leverantörer) 

Utdelningen skedde i turordning, först sedan en fordringsägare fått full utdelning förekom det 
någon utdelning till nästkommande fordringsägare i förmånsrättsordningen. I uppsatsen ges 
ingen djupare redogörelse för denna lag eftersom den endast tas med för att på ett enklare sätt 
åskådliggöra bankernas ökade kreditrisk som den nya förmånsrättslagen kan medföra (se 
nästa avsnitt). 

3.2.4.2 �ya förmånsrättslagen 

I den nya förmånsrättslagen kan vi se flera ändringar gentemot den gamla.  
1) Revisorer och bokförare 

2) Företagsinteckningshavare (oftast bank) 

3) Anställda 

4) Oprioriterade fordringar (leverantörer, staten och hyresvärd) 

Enligt både den gamla och nya förmånsrättslagen innehar revisorn en stark position. Detta för 
att möjliggöra en konkursutredning där revisorn inte riskerar att stå utan ersättning. Precis 
som vid gamla förmånsrättslagen gäller rätten arvoden för revision och bokföringsarbete som 
har utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökan kommer in till tingrätten. 
Revisorernas särställning beror på att det annars skulle uppkomma svårigheter att finna någon 
som skulle ta sig an revisionsuppdraget under konkursförvaltningen.   
Den största förändringen berör staten och banker. Den 1 januari 2004 förändrades 
förmånsrättslagen, en banks förmånsrätt vid en konkurs för ett företag begränsades till 55 
procent av fordran och blev degraderad till en allmän förmånsrätt. Detta från att tidigare har 
varit 100 procent av fordran och samtidigt ligga på den högre prioriteringsnivån särskilda 
förmånsrätter (Sveriges lagar 2003; Sveriges lagar 2007). Bankernas fodringar täcks ledes 
endast om de faller inom dessa 55 procent av de kvarvarande tillgångarna vilket gör att 
reglerna motverkar att bankerna kräver högre företagsinteckningar eftersom detta inte skapar 
ett bättre skydd vid en eventuell konkurs.  
Den del av bankernas fordran som inte täcks genom företagsinteckningar kommer att 
behandlas som oprioriterad i konkursboet. Eftersom den nya lagen leder till ökad utdelning till 
de oprioriterade fordringsägarna kan även bankerna få viss utdelning på den oprioriterade 
delen.  

3.2.5 Basel II   

Den första Baselöverenskommelsen tillkom 1988 och utformades inom ramen för den så 
kallade Baselkommittén för banktillsyn, (BCBS), sammansatt av centralbanker och 
tillsynsmyndigheter från länderna inom ramen för G-10 (Group of Ten)18 - samarbetet, där 
Sverige är en av medlemmarna. 

                                                 
18 I G-10 ingår USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Sverige och 
Schweiz. Inom ramen för BCBS deltar även Luxemburg och Spanien. Gruppen har sin mötesplats och sitt 
sekretariat vid Bank for International Settlements i Basel, därav namnet Baselkommitten. De överenskommelser 
som görs inom Baselkommitten och inom andra kommittéer och arbetsgrupper inom G10-samarbetet är inte – till 
skillnad från överenskommelser inom t.ex. EU - formellt bindande för deltagarna. I praktiken har dock de 
”gentlemen’s agreements” som framkommer i Basel stor tyngd, vilket visas av att Baselreglerna förts in i EG-
direktiv och i svensk lagstiftning. 
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Från och med 2007 blir de nya Baselreglerna (Basel II), bankernas kapitaltäckningsregler, via 
EG direktiv gällande i Sverige och övriga EU. Detta kommer att innebära förändringar för de 
kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag som omfattas av reglerna 
(Finansinspektionen 2005).  
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Huvudstrukturen i det nya systemet utgörs av tre ”pelare” (Finansinspektionen 2005): 
� Pelare I kan sägas vara den uppdaterade versionen av det tidigare systemet. Den 

innehåller regler för beräkning av kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk men den 
stora skillnaden mot tidigare regler ligger i beräkningen av kreditriskexponeringen  

� Pelare II identifierar risker och riskhanteringen skall bedömas i ett bredare perspektiv 
och komplettera de kapitalkrav som räknas fram inom ramen för pelare 1. Pelare 2 
innebär inte minst en delvis ny och mer aktiv roll för tillsynsmyndigheterna.  

� Pelare III handlar om förbättrad öppenhet och genomlysning; hur företagen ska 
redovisa sin verksamhet mot marknad och allmänhet. 

Huvudsyftet med de nya reglerna är att åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av 
risker i företagen, och därmed en ökad stabilitet i det finansiella systemet. Att företagen ska 
hålla ett kapital som står i relation till företagets riskprofil utgör en viktig del. Ett inslag av 
stor betydelse är att företagen själva kommer att ha ansvaret att utforma en process för intern 
kapitalutvärdering. Innebörden är att företaget på ett samlat och allsidigt sätt ska kartlägga 
sina risker, bedöma sin riskhantering och sitt kapitalbehov i relation till riskprofilen 
(Finansinspektionen 2005). 
Basel II reglerna innebär att ett kreditinstitut skall ha en kapitaltäckningsgrad på åtta procent. 
I dessa åtta procent ingår kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Det nya för Basel II, 
gentemot tidigare regler, är att den operationella risken skall beräknas och ingå i en viktad 
kapitaltäckningsgrad. Reglerna som styr kreditriskexponeringen ändrades i samband med 
införandet av de nya kapitaltäckningsreglerna och medförde förändringar för kapitalkraven 
angående olika slags tillgångar i kreditinstitutens portföljer (Erixon et al 2006).  
Lay et al (2002) skriver att införandet av de nya reglerna innebär att kreditinstituten i 
praktiken kan sänka kapitalkravet. Det beror på att Basel II innefattar mer specifika regler för 
hur kreditinstituten med bankerna i spetsen, skall beräkna risker jämfört med hur det var innan 
när bankerna räknade med en osäkerhetsfaktor. Totalt sett gynnas bankerna genom att 
antingen:  

1) Högre utdelning till aktieägarna  
2) Möjlighet till ökad utlåning 
3) Möjlighet till ökat risktagande 

 
Lay et al (2002) skriver vidare att det ur ett bankperspektiv är logiskt att ta betalt för höga 
risker vilket innebär att nya och tillväxtföretag ligger dåligt till då krediterna blir dyrare, 
medan större och etablerade företag gynnas då risken för dessa bolag anses vara mindre.  
Tillsynsmyndigheterna inom EU har utformat ett antal generella krav som företagen ska 
uppfylla inom ramen för den interna kapitalutvärderingen. Det är dock företagen själva som 
ska välja och utforma sättet att möta dessa krav, och FI kommer inte att föreskriva någon 
standardiserad metodik. Utgångspunkten är den konkreta verksamhet företaget bedriver och 
vilken riskprofil man har. Detta skiljer sig avsevärt mellan olika företag, och därför kommer 
det att finnas många olika vägar att möta kraven (Finansinspektionen 2005). 

3.3 Kreditgarantiföreningar 

Den teoretiska bakgrunden gällande KGF är relativt svag och i vissa fall obefintlig. Detta 
gäller speciellt bakgrunden och utvecklingen av kreditgarantiföreningar i Sverige. Vi har 
därför valt att ta in information i referensramen från den intervju som genomfördes med Lena 
Bäcker, VD för KGF Värmland. All nedanstående information kommer från ovan nämnda 
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intervju med Bäcker19 om ingen annan refereras. Detta avsnitt är till för att öka förståelsen om 
KGF samt hur KGF Sverige är organiserat. Vissa delar av nedanstående information kommer 
att lyftas in i analysavsnittet samt slutsatsen.  

3.3.1 En historisk redogörelse om Kreditgarantiföreningen 

Kreditgarantiföreningarnas historia började för ca 150 år sedan i Frankrike och Belgien. Det 
var bönder och andra företagsamma personer på landsbygden som gick ihop för att 
tillsammans få mera kunskap och kapital. Ensamma hade de misslyckats med att få krediter 
vid dåtidens banker men tillsammans fick de positiv respons av bankerna som gillade idén 
med samverkan och riskspridning. Detta spred sig senare långsamt i hela Europa förutom de 
norra delarna. Det var dock först efter andra världskrigets slut som KGF fick ett uppsving då 
industrin gick för högvarv och efterfrågan på varor och tjänster var stor. Dock hade stora delar 
av finansieringssystemet försvunnit tillsammans med stora delar av näringslivet. Det som 
hände var att en del av den kallade Marshallhjälpen20 placerades i kreditgarantisystemet 
vilken på den tiden hade visat sig vara starka aktörer. Det gav företagarna möjligheter att få 
låna pengar istället för att få bidrag till sin respektive verksamhets behov. 
Idag framhävs norra Italien som ett mycket framgångsrikt område med ett starkt 
entreprenörskap som bygger på att företagarna hjälper varandra med kapital och kompetens21. 
Fenomenet har expanderat kraftigt och vid slutet av år 2000 fanns det inom EU 1,4 miljoner 
företag anslutna till KGF. Sammanlagt har KGF i Europa över 14 miljoner garantier utställda 
(De Gobbi 2003).  
I Sverige har vi inte varit bekanta med KGF särskilt länge. Det var under år 2000 som EU-
kommissionen uppmärksammade den svenska regeringen då de ansåg att Sverige hade en 
mycket låg andel företagande vilket de hade observerat under en längre tid. De föreslog även 
att Sverige borde titta på andra delar av Europa där företagande var mycket starkare än i 
Sverige. 
Det tillsattes en utredning och i samband med detta åkte en delegation från Gnosjö i Småland 
ner till Italien för att studera fenomenet KGF. De tyckte att detta sätt att arbeta på var bra och 
var något som skulle kunna fungera även i Sverige. Regeringen tillsatte medel till förstudier 
ute i landet för att se om det fanns något intresse. Förutom Småland spred sig tankarna 
angående KGF även till Örnsköldsvik, Dalarna och Värmland där det senare startades egna 
ekonomiska föreningar. 
Under år 2002 bildade föreningarna en gemensam paraplyorganisation, Sveriges 
kreditgarantiföreningar, för att kunna hjälpa varandra och få ett större gemensamt eget kapital. 
KGF Sverige sökte ett gemensamt tillstånd hos FI för att få bedriva verksamheten. Tanken var 
från början att KGF Sverige skulle upplösas när respektive förening fått ihop det egna kapital 
som krävdes för att få ett eget tillstånd, detta kapital var tio miljoner kronor. Efter hand insåg 
föreningarna att det fanns positiva synergieffekter i att ha kvar KGF Sverige, eftersom de kan 
dela på datasystem och andra praktiska detaljer. Idag finns det 20 föreningar anslutna eller på 
väg att anslutas till KGF Sverige . 

3.3.2 Vad är en Kreditgarantiförening? 

Åhlström (2002) definierar en KGF som: 
 

”En ekonomisk förening där ett antal oberoende företag agerar 
gemensamt i syfte att förse varandra med nödvändiga 

                                                 
19 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
20 Amerikanskt återuppbyggnadsprogram av länderna i Europa efter andra världskriget 
21 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
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säkerheter i form av garantier, för att skaffa kapital från 
kommersiella kreditinstitut och banker” (sid.10) 

 

Bäcker (2003) skriver om medlemsnyttan som företagare får när de väljer att vara medlem i 
en KGF. Hon skriver att grundstommen för verksamheten är att lämna garantier och 
möjliggöra ett företags uppstart eller expansion. Andra viktiga områden för en KGF är att 
hjälpa företagen med affärsutveckling och nätverksskapande. Det Lena Bäcker anser vara 
KGF:s viktigaste uppgift år 2007 är attitydförändring gällande företagande. Ämnet 
företagande ska lyftas upp på agendan och speciellt att kapitalförsörjning är ett grundläggande 
problem för många företagare. 
 
KGF inträder som borgensman för ett medlemslån hos en bank. Enligt Balkenhol (1990) finns 
det fördelar för en kreditgarantiförening då de kan bedöma personen eller företaget på ett 
annat sätt än vad banken kan, eftersom de kan bedöma och räkna in personens lämplighet i 
riskbedömningen gällande affärsidén. De Gobbi (2003) skriver att en KGF fungerar som en 
länk mellan de traditionella finansieringsinstituten och små entreprenörer. Vidare skriver hon 
att KGF står för kapital till dem som annars inte kan få krediter direkt vid exempelvis en 
bank. Vidare skriver Åhlström (2002) att även bankerna tjänar på att ha en borgen från en 
KGF, när kraven på kapitaltäckning minskas. 

3.3.3 Kreditgarantiföreningens uppbyggnad 

En kreditgarantiförenings uppbyggnad kan skilja sig något åt beroende på vilket land den 
verkar i. De generella karakteristiskorna som utgör grunden för samtliga är enligt De Gobbi 
(2003):  

� Det finns ett externt organ i form av en företagsorganisation, handelskammare eller en 
bank som stödjer och främjar ett bildande av KGF. 

� De potentiella medlemmarna saknar möjligheten att få kredit direkt hos en bank. 

� Medlemmarna delar ett gemensamt geografiskt eller industriellt område. 

� Medlemmarna kontrollerar KGF:s verksamhet och beslut.  

Organisationen inom de flesta kreditgarantiföreningar består av organen generalförsamling, 
styrelse, teknisk ledning och en garantikommitté. Generalförsamlingen består av alla 
medlemmar och utser den tekniska ledningen och väljer medlemmarna i styrelsen. Styrelsen 
bestämmer vilka riktlinjer KGF skall jobba efter och ansvarar för den tekniska ledningens 
arbete. Den tekniska ledningen utför de löpande bedömningarna av de ansökningar som 
kommer in. Vidare finns det en garantikommitté som tar beslut på de ansökningar som 
behandlats. Garantikommittén är ofta sammansatt av medlemmar från styrelsen och den 
tekniska ledningen (De Gobbi 2003). 
De Gobbi (2003) beskriver att i grunden finns två olika modeller för KGF. Den första 
härstammar från Italien där det är företagarna som är initiativtagare till att bilda en KGF. Den 
tekniska ledningen besitter en god kompetens och kan neka ansökningar vilka annars kan bli 
godkända av andra anledningar än ekonomisk potential. Vidare har de en stark 
förhandlingssituation gentemot bankerna och kan förhandla fram bra villkor för sina 
medlemmar. I den Italienska modellen delar de även på riskerna 50/50 med bankerna. Den 
andra, franska modellen, bygger ofta på att det är bankerna som tar initiativet att bilda och 
leda en KGF. Även den tekniska ledningen står ofta dessa banker för vilket kan innebära 
svagheter i branschkunskap. Då det är bankerna som är initiativtagare och leder arbetet hos 
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KGF, leder detta till en svag förhandlingsposition gentemot bankerna och villkoren för 
medlemmarna blir därefter. I den franska modellen delas inte riskerna utan KGF får stå för 
allt risktagande.    
I Sverige har KGF byggts upp som en blandning av modellerna på grund av att den svenska 
kulturen inte passar in i någon av ovanstående modeller. Det unika för den svenska modellen 
är att initiativtagarna, i exempelvis KGF Värmland, är en blandning av fackliga 
organisationer, Region Värmland, Värmlandskooperativet, Westra Wermlands Sparbank och 
organisationen Företagarna. Enligt Bäcker22 är detta en del av framgången, att det inte bara 
var företagarna och inte heller bara bankerna, utan att det var en blandning av dessa aktörer 
som samverkade. 
I Sverige har Värmland varit ledande för utvecklingen och har 13 lokala kommittéer där det 
sitter lokala egna företagare som innehar lokal kännedom och branschkunskap. Om någon 
kommitté saknar en kompetens kan den lånas in från de andra kommittéerna för att få en så 
bra teknisk bedömning som möjligt vid en kreditgarantibedömning. Efter att ärendet 
behandlats i de lokala kommittéerna går de, oberoende av utslag, vidare till en regional 
kommitté. Den består av före detta bankpersoner med stor erfarenhet från kreditgivning till 
företag. Denna kommitté beslutar om ansökan skall godkännas eller inte. Om det blir ett 
positivt utslag går ansökan vidare till KGF Sverige för ett formellt godkännande.   

3.4 Referensramens koppling till empirin och analysen 

Referensramen är uppdelad i tre huvudområden, småföretagande, kreditmarknaden och 
kreditgarantiföreningar. Vardera område är konstruerat för att läsaren ska få en uppfattning 
om bakomliggande teorier och relevanta lagar för att kunna sätta sig in i det kommande 
avsnittet, empiri och analys. Uppsatsens empiri är uppbyggd utifrån referensramen och genom 
att sedan ställa referensramen mot den empiriska undersökningen analyseras skillnader och 
likheter samt svaren respondenterna emellan. 

                                                 
22 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras sammanställningen av uppsatsens empiriska undersökning och en 
analys av materialet. Kapitlet är uppdelat i två huvudrubriker, en för kreditinstituten och en 
för de undersökta företagen. Huvudrubrikerna är sedan uppdelade i ett antal frågekategorier. 
För att underlätta för läsaren rekommenderar vi att titta på våra frågor som återfinns i 
bilagorna.  
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

4.1 Kreditinstituten 

I den empiriska undersökningen av banker och ALMI ingår intervjuer med Sveriges fyra 
största banker, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och 
Swedbank. Statligt ägda ALMI som agerar utifrån andra villkor än bankerna tas även med i 
denna del av empirin eftersom de är en stor aktör på kreditmarkanden för småföretag. Empirin 
från banken är uppdelade i fyra frågekategorier: 

1) Bedömningsgrunder vid kreditgivning 

2) Förmånsrättslagens påverkan vid kreditgivning 

3) Basel II reglernas påverkan vid kreditgivning 

4) Bankens syn på KGF 

I de följande avsnitten kommer inga citat eller övrig text sammankopplas med den specifika 
respondenten vad det gäller bankerna. ALMI:s uttalanden kommer dock inte anonymiseras 
därför att deras svar i många fall skiljer sig mot övriga institut på grund av deras särställning 
på kreditmarknaden. När vi använder intervjusvaren i den löpande texten samt väljer att citera 
bankrespondenterna presenteras informationen på en anonym nivå.  

4.1.1 Bedömningsgrunder vid kreditgivning 

I detta avsnitt presenteras kreditgivarnas allmänna bedömningsgrunder vid kreditgivning vid 
nyetableringar och till småföretag som har ytterligare kreditbehov samt om det finns några 
skillnader vid kreditgivning mellan de ovan nämnda parterna. Vi kommer också att bearbeta 
vad kreditinstituten anser om samfinansiering samt om kredittagarens bransch påverkar 
kreditbedömningen. 

4.1.1.1 Allmänna bedömningsgrunder vid kreditgivning 

Samtliga respondenter säger att det första steget som kredittagaren bör tänka på är att 
formulera sin affärsidé samt ha en väl genomarbetad affärsplan och en upprättad budget. 
Detta för att kreditgivaren skall få en förståelse och uppfattning om kredittagarens eventuella 
framtida verksamhet eller åt vilket håll de vill expandera. En av respondenterna beskriver den 
första kontakten och processen vid kreditgivning enligt följande: 

”En affärsplan ska vara utformad så att vem som helst av oss 
ska kunna sätta sig ner och förstå på en gång. Det är en viktig 
parameter och man kan säga att, enkelt uttryckt, en kund som 
kommer in med en riktigt bra affärsplan ger ett bra intryck, vi 
får rätta maggropskänslan.” 
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ALMI uttrycker sig på nedanstående sätt: 
”Vi upprättar ett PM, där personliga egenskaper, marknaden, 
kunder och konkurrenter tas med, dvs. en SWOT-analys. Vi 
”ratar” de olika parametrarna och vi är ganska formaliserade, 
alla PM ser i stort sett likadana ut”. 

Dock beror betydelsen av affärsplanen på hur vanlig affärsidén är, en av bankrespondenterna 
beskriver ett fall där någon kommer in och vill låna till att köpa ett flerbostadshus. Här är 
verksamheten solklar och affärsplanen i sig minskar i betydelse. I dessa fall är det i stället 
personen i sig som är intressant, hur stark bedöms hans eller hennes finansiella styrka vara, 
egen insats med mera.  
Efter att instituten har granskat den eventuella kredittagarens affärsidé och affärsplan anser 
alla respondenter att nästa steg i kreditbedömningen är att fastställa om kunden kommer att 
kunna betala tillbaka den utställda krediten, det vill säga, återbetalningsförmågan. Bedöms 
återbetalningsförmågan som osäker beviljas i många fall inte lånet, men om den bedöms som 
god är nästa steg i processen att finna möjliga säkerheter. Säkerheter kan vara 
företagsinteckningar, fastighetsinteckningar, borgenärer och direktpantsättning samt vissa 
finansiella lösningar. På detta sätt försöker banken säkerställa sina utställda krediter vid en 
eventuell konkurs. Även ALMI tar ut säkerheter men inte i samma omfattning och de ställer 
sig på en lägre prioriteringsnivå än banken. Dessa två steg är ständigt återkommande hos alla 
undersökta kreditinstitut och om företagaren inte lyckas uppfylla dessa två parametrar 
kommer det inte beviljas någon kredit. 

”Ska vi låna ut pengar är det två saker vi ska titta på. Dels ska 
vi få tillbaka de pengar vi lånar ut, återbetalningsförmågan och 
dels ska vi, om det så att säga går fel ha säkerheter.” 

Vid kreditgivning till företag finns det enligt Broomé et al (1998) två huvudrisker. Det ena är 
återbetalningsförmågan vilket är avgörande om bankerna skall låna ut pengar eller inte, då de 
vill ha tillbaka sitt utlånade kapital. Det andra är säkerheterna som är viktiga då bankerna inte 
lånar ut riskkapital utan måste ha säkerheter att hämta hem vid ett eventuellt obestånd. Det 
finns klara samband mellan Broomés och bankens resonemang om återbetalningsförmågans 
och säkerheternas betydelse vid kreditgivning. Samtliga personer som intervjuades i 
undersökningen angående kreditgivning underströk framförallt återbetalningsförmågan som 
den viktigaste punkten efter att affärsplanen granskats. Respondenterna sade entydigt att även 
om affärsidén och affärsplanen i sig är bra, beviljas inte krediten om inte 
återbetalningsförmågan är tillfredsställande.  
Att återbetalningsförmågan är så pass central kan kopplas samman med lag (SFS 2004:297) 
om bank- och finansieringsrörelse där det enligt åttonde kapitlet första paragrafen står att ett 
kreditinstitut endast får bevilja en kredit om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli 
fullgjorda. Respondenterna uttrycker även vissa faktorer som kan försvåra bedömningarna vid 
en kreditgivningsprocess och som i slutänden kan leda till att kredittagaren inte får de krediter 
som behövs. En av respondenterna uttrycker sig: 
 

”Vissa affärsidéer kan vara väldigt svåra, kommer det in någon 
och vill starta något som är i en helt ny bransch eller något som 
inte finns i Karlstad och vill låna ganska mycket pengar så är 
det jättesvårt att göra en bedömning.”  

4.1.1.2  �ystartade bolag gentemot småföretag som vill expandera 

Skillnaderna mellan kreditgivning till nystartade bolag och småföretag som vill expandera är i 
de flesta fall stora. I ett företag som är i behov av kapital för att starta upp finns det som regel 
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ingen historik, i form av tidigare balans och resultat. Banken har inte heller någon kunskap 
om företagsledningen och deras kompetens vilket ytterligare försvårar för ett nystartande 
företag att få krediter. En av respondenterna uttrycker sina tankar om kreditgivning vid 
etablering på följande sätt: 

”Det som är svårt med nystartade bolag är att det inte finns 
någon historik att gå på. Entreprenören är avgörande, hur 
resonerar och vilken riskmedvetenhet har personen i fråga. Det 
är väldigt mycket av en personlig bedömning och sen vill man 
se att det finns någon slags realism i siffror och sådant.” 

Vad det gäller redan etablerade företag som vill expandera verksamheten blir 
bedömningsgrunderna i de allra flesta fall annorlunda. Detta kan illustreras med följande citat: 

”Vill ett mindre företag expandera finns det som regel lite mer 
historik att titta på. Då kan man titta på bokslut, kassaflöde och 
hur kapitalbindningen ser ut. Det är som regel lättare att 
bedöma ett befintligt bolag.” 

Ovanstående citat visar tydligt att tröskeln kan vara hög för att få krediter, speciellt vid 
nystart. Bankerna var entydiga i sitt resonemang och att den ökade riskbilden som nystart 
innebär måste kompenseras på något sätt eller genom att ta med ytterligare parter i 
finansieringslösningen. Figur 3.3 (kreditöverenskommelser) i referensramen tar upp 
riskbilden som en del i företagsanalysen vilket påverkar kreditgivaren i sin propå och att 
kreditgivarens insikt i kredittagarens verksamhet är avgörande vid förhandlingarna och 
överenskommelsen vid kontraktsskrivandet. I modellen går det också att se vilka skillnader 
som kan uppstå vid kreditbedömningen beroende på om företaget är nystartat eller etablerat. 
Skillnaderna berör den historik/data som finns angående företaget, ekonomi eller framtida 
planer. Här uppstår även problemskillnader vid bedömning av säkerheter och kanske det 
viktigaste, företagsledningens kompetens. 

4.1.1.3 Samfinansiering 

Efter att vi gått igenom riskbilderna vid kreditgivning vid nyetablering och till småföretag är 
nästa steg i undersökningen att utreda respondenternas ställningstagande om samfinansiering 
vilket vi vidrörde i föregående avsnitt.  
Banken anser att samfinansiering är att föredra vid rena nystartade företag och där risken 
skulle bli för stor om krediten ges ut av en ensam part. En respondent uttryckte sig på följande 
sätt vid kreditgivning gällande mindre affärer: 

”Det är viktigt med flera aktörer i många fall. Vid nystart är det 
väldigt vanligt, där är ofta KGF och ALMI med.”  

När det gäller större affär med befintliga företag som vid t.ex. ett generationsskifte eller en 
försäljning av ett bolag till anställda är samfinansiering vanligt förekommande. KGF ses i 
dessa sammanhang dock oftast som för små, eftersom de har en gräns på borgensåtagandet på 
900 000 kronor och värdet på affären är kanske 10-20 miljoner eller mer, vilket medför att 
dessa 900 000 kronor varken gör till eller från.  
En av de tillfrågade respondenterna säger att de använder sig av samfinansiering när deras del 
av totalfinansieringen blir för stor men uttrycker bestämt att de endast går med i 
finansieringslösningen om de tycker att riskbilden är acceptabel. De är inte med bara för att 
ALMI och/eller KGF är med utan de genomför en egen utvärdering av den eventuella 
kredittagaren. 

”Vi är ju inga riskkapitalister utan vi är långivare och vi vill ha 
tillbaks våra pengar.” 
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ALMI formulerar sig angående frågan om samfinansiering enligt följande: 
”Vi samfinansierar i stort sett alltid, vi kan gå in i en ren 
nyetablering med max 100 000 kronor. Generellt vill vi alltid ha 
med någon mer och det är en trygghet för kunden att man inte 
sitter helt i knäet på oss så att säga, vi samfinansierar alltid.” 

Om vi återigen utgår från figur 3.3, där risk är en faktor vid kreditbedömning, vill 
kreditgivaren minimera sina risker. I de fall som kreditgivaren anser att deras risktagande är 
för stort men att projektet i sig är intressant, kan samfinansiering vara en lösning. Flera av de 
undersökta bankerna instämmer i ovanstående resonemang där de säger att de använder sig av 
samfinansiering när deras del av totalfinansieringen blir för stor men uttrycker bestämt att de 
endast går med i finansieringslösningen om de tycker att riskbilden är bra.  

4.1.1.4 Branschpåverkan vid en kreditbedömning 

Nästa fråga i undersökningen behandlar hur kredittagarens bransch eventuellt påverkar 
kreditbedömningen. Vi som frågeställare ställdes oss frågan om tjänsteföretag och 
producerande företag behandlas olika inför en kreditbedömning beroende på möjliga 
säkerheter eller om det inte finns några tynliga skillnader. 
Respondenternas åsikter var att branschen inte är en påverkande faktor, dock finns det 
branscher som är svårare än andra att finna säkerheter i, vilket leder till en djupare 
kreditbedömning. En respondent utryckte sig på följande sätt: 

”Aej, vi tittar alltid individuellt på kreditförfrågan. Dock kan en 
företagsinteckning i ett tillverkande företag ha ett större värde 
än vad den skulle ha i ett tjänsteproducerande företag.” 

En annan respondents åsikter i frågan är: 
”Generellt är svaret nej, det finns duktiga företagare inom alla 
branscher. Vi är med överallt egentligen, men vi vet ju att det 
kan vara svårare att ta säkerheter i vissa branscher.” 

Idag sysselsätter, som visas i figur 3.1, tjänstesektorn cirka 70 procent av Sveriges totala 
arbetskraft. Tjänsteföretagens tillgångssida i balansräkningen består till stor del av 
immateriella tillgångar som det är svårigheter att finna säkerheter i. I de materiella tillgångar 
som finns i tjänsteföretagen går det i och för sig att finna säkerheter, dock är värdet lågt i 
jämförelse med den totala krediten. Detta leder till ett ökat fokus på återbetalningsförmågan 
och att finna säkerhetslösningar som passar respektive företag eller bransch. I de mer 
traditionella branscherna är det oftast lättare att finna säkerheter med bestående värde. En viss 
förändring har skett även här på grund av den nya förmånsrättslagen vilken kommer att 
diskuteras och analyseras senare i kapitlet. Samtliga tillfrågade respondenter anser att företag i 
en bransch med stor kapitalbindning i lager/varor är svåra att bedöma eftersom det här är 
nästintill omöjligt att finna säkerheter. 
Om ett kreditinstitut tar ett företagsinteckningsbrev i exempelvis en restaurangs varulager och 
kundfordringar innehåller de inget större värde. Kundfordringar finns i princip inga för de 
betalas omgående, inventarier är det som är fastskruvat i väggen. Varulager är mat som blir 
förstört på en gång. Det är allt svårt att hitta säkerheter i restauranger. Istället är det andra 
faktorer som påverkar kreditbedömningen, nämligen om kreditinstituten känner till de här 
personerna sen förut och om de vet att de är duktiga företagare.  
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ALMI uttryckte sig i frågan om branschpåverkan enligt följande: 
”Det roligaste vi vet, är tjänsteföretag som skall gå ut 
internationellt och inte har en krona i säkerhet då värdet kanske 
sitter i ett program som har ett nollvärde om det inte funkar. 
Där försöker vi vara med så mycket vi kan, till skillnad mot 
övriga kreditinstitut.” 

En analys av citatet från ALMI är att de kan ses som mer riskbenägna än de andra 
kreditinstituten som finns med i undersökningen. Detta kan bero på att ALMI inte har 
vinstsyfte utan är bildat för att öka det svenska företagandet. Enligt respondenten på ALMI 
skulle säkerhetsbedömningen i tjänsteföretag ofta innebära att riskbilden i många fall blir så 
hög att de inte skulle gå in i projektet. Respondenten säger att den högre risken i tjänsteföretag 
beror på att bolaget i sig inte har något värde utan, värdet består av företagets anställda vilket 
uttrycks enligt följande: 

”Att risken blir hög vid kreditgivning till tjänsteföretag är att 
substansvärdet går hem klockan 5 på kvällen.” 

4.1.2 Förmånsrättslagen påverkan vid kreditgivning 

I det stora hela har förändringen av förmånsrättslagen inneburit skillnader vid kreditgivning 
till småföretag. Samtliga tillfrågade respondenter nämner olika situationer där förändringen 
inneburit ändrade spelregler. Österholm (2003) skriver att förmånsrättslagen behandlar 
turordningen för borgenärernas fodringar i ett bolag som satts i konkurs. Respondenterna är 
överens och har tolkat förändringen av förmånsrättslagen på liknande sätt och säger att det i 
realiteten har ökat betydelsen av återbetalningsförmågan. En av respondenterna uttryckte sig 
enligt följande: 

”Förändringen av förmånsrättsslagen innebär skillnad vid en 
kreditbedömning, men återigen är det återbetalningsförmågan 
som är det viktigaste.”  

En annan respondent belyste lagändringen och ansåg att den inneburit att banken måste 
anpassa sig genom att finna nya finansieringsalternativ och andra sätt att finna säkerheter i 
bolagen. 

”Det har väl ställt krav på oss att bli bättre på att erbjuda 
andra finansieringsformer än vanliga banklån. Relaterat till hur 
det såg ut förut så har vi drygt 50 procent av en 
företagsinteckning idag mot 100 procent förut, det har ju 
försämrats för bankerna.” 

men 

”Vi har ett finansbolag som kan finansiera maskiner, bilar och 
lastbilar etc. Dessutom finns det något som heter fakturakredit 
vilket innebär att man belånar sina kundfodringar.” 

Om vi sammanfattar samtliga respondenters åsikter om förmånsrättslagen och dess påverkan 
på bankens utlåningsmöjligheter tycks den nya lagen framförallt påverka kreditgivningen till 
tjänsteföretag. I dessa företag är det som nämnts tidigare svårare att finna säkerheter som 
exempelvis en företagsinteckning och lagändringen tycks inte ha inneburit några lättnader för 
den här branschen och egentligen inte för någon bransch alls. 
Den 1 januari 2004 förändrades Förmånsrättslagen, en banks förmånsrätt vid en konkurs för 
ett företag begränsades till 55 procent av fordran och blev degraderad till en allmän 
förmånsrätt. Detta från att tidigare har varit 100 procent av fordran och samtidigt ligga på den 
högre prioriteringsnivån särskilda förmånsrätter (Sveriges lagar 2003; Sveriges lagar 2007). 
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Bankernas fodringar täcks ledes endast om de faller inom dessa 55 procent vilket gör att 
reglerna motverkar att de kräver högre företagsinteckningar eftersom detta inte skapar ett 
bättre skydd vid en eventuell konkurs. (Österholm 2003) 
Österholm (2003) skriver vidare att den del av bankernas fordran som inte täcks genom 
företagsinteckningar kommer att behandlas som oprioriterad i konkursboet. Då denna nya lag 
leder till ökad utdelning till de oprioriterade fordringsägarna kan även bankerna få viss 
utdelning på den oprioriterade delen. 
Förändringen av förmånsrättslagen har medfört att bankerna tvingats finna nya sätt att säkra 
sina krediter. I den empiriska undersökningen finns det en tydlig utveckling, där bankerna 
direkt pantsätter i enskilda tillgångar hos kredittagaren. Vidare går det i undersökningen 
uttolka att fakturabelåning och leasing blivit en allt vanligare metod för att säkerställa 
bankernas fordringar. 
Vad det gäller ALMI så sa den tillfrågade att förmånsrättslagen inte påverkar dem i någon 
större utsträckning, dock har de sett att förändringen har medfört vissa nackdelar vid en 
konkurs för de flesta intressenterna. Det belyses med följande citat: 

”Vi skall egentligen inte bedöma säkerheterna. Jag ser inga 
positiva delar egentligen med den här förmånsrättslagen. Det 
har det blivit objektfinansering och bankerna har blivit väldigt 
duktiga att sätta sig på säkerheterna med fakturabelåning etc. 
Det innebär ju att vi kan få tillbaka mindre vid en konkurs än 
förut.” 

4.1.3 Basel II reglernas påverkan vid kreditgivning 

I detta avsnitt presenteras respondenters åsikter om vad införandet av Basel II reglerna 
inneburit för kreditinstitutens bedömningsgrunder vid kreditgivning till småföretag. Frågan är 
mycket relevant eftersom de nya Baselreglerna påverkar bankens avsättning av eget kapital 
vilket i slutändan även påverkar priset vid utlåning. Eftersom respondenterna i princip var 
liktydiga i sina svar väljer vi att endast citera delar från två av kreditinstituten.  
En respondent utryckte sig i frågan enligt följande: 

”Svaret på frågan är ja, det har inneburit skillnad men det har 
inte inneburit skillnad just nu när Basel II trädde i kraft vid 
årsskiftet.” 

och 

”Vi gör en egen ranking för småföretagen, den är klart 
förenklad mot de stora instituten som Standard & Poor´s eller 
Moody´s och detta har vi gjort i säkert 4-5 år. Sen har 
rankingen inte avspeglats i bankens kapitalomsättning förrän 
nu och vi får en tydlig bild av hur företaget ser ut.”  

En annan respondent sade: 
”Ja, det har det. Innan hade bankerna krav på sig att ha en viss 
kapitaltäckning utifrån risken i kapitalstocken, säkerheterna var 
det viktigaste vid riskbedömning. Vad som är nytt nu egentligen 
när vi tillämpar Basel II är att de har lagt till den ingrediensen 
att man även tittar på låntagare och återbetalningsförmågan.” 

Övergången från den första Baselöverenskommelsen som tillkom 1988 till de nya Basel II 
reglerna har inte haft någon större påverkan vid kreditgivning till småföretag. Bankerna anser 
att reglerna i sig inte gjort det svårare för småföretagare att få krediter. Däremot kan krediten 
ha blivit dyrare för vissa företag eftersom bankerna måste avsätta ett högre eget kapital för de 
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företag där riskerna anses större. På samma vis har krediterna blivit billigare för ett företag 
där risken bedöms som mindre. Detta stämmer överens med vad Lay et al (2002) skriver, 
utifrån ett bankperspektiv är det logiskt att ta betalt för höga risker vilket innebär att nya och 
tillväxtföretag ligger sämre till då krediterna blir dyrare, medan större och etablerade företag 
gynnas då risken för dessa bolag anses vara mindre. 
En bank tycker att de största ändringarna vid övergången till de nya reglerna berör bankerna 
och hur banken skall behandla säkerheterna vid en kreditgivning. Innan regeländringen 
bestämdes bankernas avsättningsbehov till det egna kapitalet utifrån stockens riskbild och 
riskbilden bestämdes utifrån vilka säkerheter banken innehar för respektive kredit. 
Säkerheterna rangordnades och utifrån ett företags säkerhet bestämdes räntorna för de 
utställda krediterna.  
Vid införandet av Basel II säger bankerna att fördelen med Basel II är att ägarriskerna vägs in 
i bedömningen och det går att få en större helhetsbild inför bedömningen av kreditgivningen. 
Säkerheterna var som sagt det viktigast innan de nya reglerna, men nu är 
återbetalningsförmågan mer avgörande och här bedöms både företaget och de personer som 
utgör ägarna.  
Flertalet av bankerna har redan innan införandet av Basel II arbetat utefter dessa regler. De ser 
därför ingen direkt förändring eller försämring för företagens kreditmöjligheter.  Det som 
däremot gör frågan svår att analysera är att Basel II infördes så sent som i februari 2007 vilket 
kan medföra att alla möjliga effekter av regelverken inte avspeglas förrän längre fram i tiden. 
Ytterligare faktorer som kan skapa ett spelrum för respektive land är att tillsynsmyndigheterna 
inom EU har utformat ett antal generella krav som företagen ska uppfylla inom ramen för den 
interna kapitalutvärderingen. Företagen måste dock på eget initiativ välja och utforma sättet 
att möta dessa krav, i Sverige kommer inte FI att föreskriva någon standardiserad metodik. 
Utgångspunkten är den konkreta verksamhet företaget bedriver och vilken riskprofil man har. 
Detta skiljer sig avsevärt mellan olika företag, och därför kommer det att finnas många olika 
vägar att möta kraven (Finansinspektionens 2005). 

4.1.4  Bankens syn på KGF 

Under denna rubrik presenteras bankens syn på Kreditgarantiföreningen. Vi kommer även att 
utreda hur samarbetet ser ut dem emellan samt hur institutens bedömning påverkas av om 
företagen har en utställd kreditgaranti. Vidare berörs KGF:s funktion vid finansiering samt 
hur banken behandlar ett ärende där KGF valt att inte vara delaktig i finansieringslösningen. 
Under detta avsnitt kommer inte empirin att jämföras med referensramen eftersom det inte 
finns någon teoretisk grund att utgå ifrån. Det som kommer att analyseras är om det finns 
några olikheter eller likheter i bankernas och ALMIs resonemang angående KGF. 

4.1.4.1 Samarbetet med KGF 

När det gäller samarbetet mellan kreditinstituten och KGF är samtliga kreditinstitut överens 
om att KGF är ett bra komplement vid kreditgivning, speciellt vid nystart. Det som bör 
belysas är att KGF är en ung aktör och att vissa av kreditinstituten som ingått i 
undersökningen enbart haft ett fåtal fall där KGF varit en part i finansieringslösningen.  
En respondent särskilde sig från de andra genom att företaget som denne arbetar på jobbar 
mycket med KGF och får in bedömningar att ta ställning till varje vecka. Respondenten 
uttryckte sin syn på kreditgarantiföreningen på följande sätt: 

”KGF är jättebra på alla sätt och vis, det fungerar bra med 
dem, de är snabba och smidiga, fattar snabba beslut.” 

och 
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”Vi jobbar mycket med dem och har säkert någon förfrågan i 
veckan. Sen blir det ju inte något av alla förfrågningar men vi 
har i alla fall kontakt med dem.” 

En respondent som inte haft något direkt samarbete med KGF sade: 
”Rent allmänt är det jättebra att de finns, men de har inte varit 
med i någon större omfattning än, så effekten av KGF har vi väl 
inte sett ännu men KGF är ett jättebra redskap och det kan 
säkert bli en del företag som kommer igång som aldrig skulle 
ha kommit igång annars. KGF kan marknaden, de vet vad man 
ska satsa en garanti på eller inte.” 

ALMI uttryckte sig på följande sätt: 
”Det är en aktör som finns och det finns ju möjligheter med 
dem, men det är så pass nytt att vi kan inte utvärdera KGF 
riktigt.” 

och 

”Vi var med och startade upp KGF, men vi har inte gått in med 
något stort kapital. Vi försöker väl ha ett bra samarbete och 
tipsar om varandra. Jag tror att vi har en 8-10 gemensamma 
engagemang och det funkar bra.” 

Vid ett intervjutillfälle sa ett kreditinstitut att de endast tar med KGF i finansieringen när de 
vinner något på det.  

”Vi vill ju tjäna pengar och ser vi att det är en bra affärsidé och 
att det går bra att finansiera, att ägaren går in med egna medel, 
då ser vi inget behov att någon annan kommer in.” 

En analys av ovanstående citat är att KGF enbart blir ett alternativ då riskerna vid en eventuell 
kredit blir för stor för bankerna.  

4.1.4.2 KGF och en kreditgarantis betydelse vid finansiering 

Vi fortsatte att ställa frågor angående KGF och dess roll på kreditmarknaden. Under denna 
rubrik behandlas kreditgarantins betydelse vid bankens bedömning av ett företag. I denna 
fråga är kreditinstituten splittrade. Vissa pratar bara i finansiella termer medan andra även 
lyfter in KGF som ett bollplank i den finansiella lösningen. För att belysa respondenternas 
likheter och för den delen deras olikheter i ovan nämnda fråga då denna är en central del 
uppsatsen citeras merparten av svaren från intervjuerna. 
En av de tillfrågade respondenterna yttrade sig enligt nedanstående: 

”Den jämställs med en vanlig borgen, det har inget 
belåningsvärde. Får vi en kommunal borgen så behöver vi 
ingen kapitaltäckning för den delen och så är det alltså inte för 
KGF. Om KGF skulle få en annan status likvärdig kommunal 
eller statlig borgen innebär det ju en skillnad i 
kapitaltäckningen.” 

och 

”Så i praktiken om man ser utifrån kunden blir det en dyrare 
lösning för kunden då vi vill ha betalt och sen vill ju KGF ha 
betalt för sin risk. Så totalt blir det ju mer att betala för kunden. 
Det blir ingen rabatt på räntan om man har en garanti från 
KGF.” 
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En annan uttryckte sig på följande sätt: 
”Finansieringslösningen delas in i tre steg, banken i botten, 
ägarens egen insats i mitten och KGF överst. Skulle inte KGF 
funnits i vissa fall skulle propån ha blivit större, banken skulle 
ta lite mer risk. Och där har vi vissa bestämmelser om hur högt 
vi ska gå i risk på banken.” 

En tredje sa följande: 
”I nått fall kan det ha betydelse, dock tycker jag att KGF har en 
liten begränsning i hur mycket de kan ställa i borgen. I regel 
kostar allt idag rätt mycket pengar.  många gånger är 900 000 
kronor för lite, men i vissa fall kan det ha betydelse.” 

Vad det gäller ALMI påverkas de inte alls om företaget har en kreditgaranti vilket beror på att 
kreditgarantin inte säkerställer deras åtagande. ALMI tycker dock att det är positivt med fler 
parter i finansieringslösningen vilket oftast medför en ökad riskspridning.  
Vidare anser två av respondenterna att KGF fyller en mycket viktig funktion vid 
finansieringen av ett bolag medan en annan menar att KGF är på god väg att få en dan roll. I 
vissa fall kan KGF få vågskålen att väga över, dvs. att utan medfinansiärer skulle inte lika 
många affärer och utlåningar ske. Detta illustreras i följande citat: 

”Ja, det kan det vara. Kanske inte KGF i sig själv utan om det 
finns med en eller två medfinansiärer. Det skulle kunna vara 
KGF, ALMI eller en riskkapitalist. Det är i många fall 
avgörande att det är med någon eller några medfinansiärer.” 

ALMI uttryckte sig på följande sätt: 
Ja, det tror jag att de gör. Vi fyller ju lite olika roller, vi 
kommer ju tillbaks till det här med förmånsrättslagen att det är 
lite trixigare för företagen idag och det ställer lite större krav 
på egna insatser och personliga säkerheter. Särskilt vid 
nyetableringar och tjänsteföretag och om någon kan vara med 
där och säkra upp det så tycker vi att det är jättebra. 

Som avslutning på bankens syn på KGF frågade vi om respondenterna hade något eller några 
fall där KGF är delaktigt och hur de hade behandlat ärendet om KGF inte hade varit med i 
finansieringslösningen. Ett par utvalda citat från respondenterna belyser frågan på bästa sätt: 

”Vi har ett par fall där KGF har tackat nej men vi sagt ja än 
då. Det kan i dessa fall ha varit så att KGF skulle spela en nytta 
i framtiden i dessa fall om krediten måste ökas.” 

Som en viktig följdfråga för uppsatsens uppbyggnad ställdes frågan om kreditinstituten sänker 
räntan för det belopp som KGF går in och borgar för. Här var svaren inte entydiga utan en 
respondent sa att så endast skulle bli fallet om KGF får samma säkerhetsstatus som staten. En 
annan sa att de rent principiellt skulle kunna göra det, och i det fall de haft tillsammans med 
KGF ansågs krediten vara en nollrisk säkerhetsmässigt. 
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4.2 Företagen 

Nedan presenteras den empiri vi fått fram via intervjuer med de sex företag som ingått i 
undersökningen. Företagen kommer att namnges i slumpartad ordning som F1=företag 1 och 
så vidare fram till F6 för att garantera anonymiteten i arbetet. Det gäller inte i avsnitt 4.2.1 där 
företagens bakgrundsinformation presenteras. Empirin från företagen är uppdelade i fem 
frågekategorier: 

1) Bakgrundsinformation om företaget 

2) Finansiering 

3) Kreditgarantiföreningen 

4) Verksamhetens utveckling 

5) KGF:s betydelse för verksamheten 

4.2.1 Bakgrundsinformation om företaget 

Midpoint: IT-bolag som bildades under det första kvartalet år 2007 efter att företaget där 
ägarna arbetade köptes upp och flyttades till Stockholm. Sammanlagt är det tre stycken 
anställda, varav två är ägare. De anställda har stor erfarenhet om branschen där företaget är 
verksamt.  
Mariteam tradecenter AB: Företaget är uppbyggt utifrån ett gemensamt genuint båtintresse 
från de bägge ägarna och startades under sommaren år 2005. Ägarnas kommer från IT- 
respektive elbranschen, därmed hade de ingen direkt branschvana vid uppstarten mer än sitt 
båtintresse. Företagets grundinriktning är att sälja båtar med tillbehör men de har utökat 
verksamheten med fyrhjuliga motorcyklar för att vara mindre säsongsberoende. De 
sysselsätter fem personer i olika sysselsättningsgrad men har bara en fast anställd. Övriga är 
inhyrda som konsulter.  
Florensac AB: Är ett företag som verkar inom bilvårdsbranschen och bedriver sin verksamhet 
genom franchisingkonceptet Mr Cap. Företaget startades under år 2000 men bytte ägare efter 
1½ år. Den senare ägaren hade ingen erfarenhet från branschen förutom ett stort bilintresse 
och g en annons att företaget var till salu. Innan han tog över företaget arbetade han som 
säljare. 
J-spec AB: Företaget arbetar med att importera sportbilar från Japan och etablerades år 2005. 
Innan detta hade de prövat vingarna med att testa och importera bilar privat och fått 
erfarenheter och kontakter med sig till företagsstarten. Det är två bröder som äger och arbetar 
heltid i företaget, den ena har studerat ekonomi på universitetsnivå. 
Ullförädlingen ekonomisk förening: Föreningen är nystartad och uppkom utifrån ett problem 
som landets 4000 fårägare har. Problemet är att det inte finns någon som tar emot ullen från 
Sveriges får. De har jobbat med affärsidén i tre år i olika faser och har över 40 medlemmar. 
Det är tre personer som jobbar i varierande grad från 25 – 50 procent av heltid i företaget. De 
har alla arbetat med får i olika former varvid kunnandet och kontaktnätet är stort. 
Energicellen, enskild firma: Företaget sysslar med friskvård och har tre ben att stå på vilka är 
floating, rehabilitering och utbildning. Som bisyssla hyr även företaget ut en del av de lokaler 
de förfogar över. Bolaget sysselsätter en person på heltid samt dennes sambo med 25 procent. 
Hennes kunskap inom området är stort då hon arbetat med detta i 18 år som anställd inom 
friskvården i Värmland samt fyra år som frilansare med föreläsningar inom ämnet.   
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4.2.2 Finansiering 

Under denna rubrik går vi igenom företagens finansieringslösning, vilket kapitalbehov de har 
och vilka parter som är med. Vi tittar även på hur dessa parter resonerade angående deras 
respektive affärsidéer och anledningen till varför de behövde ha KGF med i 
finansieringslösningen.  
F2 och F5 var de företag som först vände sig till KGF för en överläggning för en senare 
kontakta banken. Företagen hade hört talas om KGF via infomartionsträffar och den mediala 
uppmärksamhet som KGF haft i Värmland. F1, F2 och F3 hade ett behov av ökade säkerheter 
då de hade eller ville expandera sin verksamhet och även de hade hört talas om KGF via den 
mediala uppståndelsen. 
Samtliga företag har en bank som grund för deras finansiering vilket inte är konstigt då alla 
har KGF som borgenärer och dessa kräver en banks delaktighet då de inte ställer ut egna 
krediter. Tre företag har ALMI med i finansieringslösningen och ägarna till fyra företag har 
fått lämna personliga säkerheter. 
Finansiär/Företag F1 F2 F3 F4 F5 F6 

KGF x x x x x x 

Bank x x x x x x 

ALMI     x x   x 

Annan finansiär       x     

Egen borgen x   x x   x 

Figur 4 Finansieringslösningen hos respektive företag 

Samtliga företags affärsidéer var i grunden godkända hos bankerna men det som var 
problemet för företagen var att presentera säkerheter för krediterna. Kapitalbehovet var större 
än vad parterna kunde prestera i form av eget kapital eller egna säkerheter för att täcka 
bankernas krav på soliditet i företagen. Anledningen varierade och F6 sade:  

”Ägarna har använt sig av KGF för att begränsa den 
personliga borgen. Om KGF inte varit med hade vi inte fått de 
krediter som vi fick.” 

Kapital/Företag F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Totalt Kapital 360000 550000 1650000 270000 840000 3300000 

Egen insats 160000 100000 200000 40000 50000 300000 

Andel EK 44,4% 18,2% 12,1% 14,8% 6,0% 9,1% 

Figur 5 Andelen eget kapital hos respektive företag 

Detta hade inneburit att företaget inte kunnat expandera verksamheten i den omfattningen de 
önskat och troligtvis hade verksamheten inte varit lika omfattande idag som den är. Även F3 
resonerade på samma sätt som F6. 
F5 resonerade som följer: 

”Jag är inte miljonär och har inte någon som kan stå bakom 
mig” 

För denna företagare har det varit absolut avgörande för företagets etablering att KGF har gått 
in med en kreditgaranti.  

4.2.3 Kreditgarantiföreningen 

Under denna rubrik går vi igenom kontakten mellan företagarna och KGF samt företagarnas 
kritik mot KGF. Vidare går vi igenom om företagen använder sig av KGF:s andra tjänster, 
affärsutveckling och nätverksbyggande, eller om det bara är finansieringsbiten de intresserar 
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sig för. En annan punkt som behandlas är vilken roll KGF Värmland haft för företagens 
utveckling samt om de kommer att använda sig av KGF om det blir aktuellt med ökade 
krediter. 
Vägen till KGF har varit lite olika för de olika företagarna. Tre av företagarna hade hört KGF 
och deras VD Lena Bäcker på träffar och föredrag i olika sammanhang. F4 säger:  

”Vi kom i kontakt med dem via starta eget kursen och IUC.” 

Två av företagarna blev rekommenderade att ta kontakt med KGF via andra parter i samband 
med uppstarten av bolaget eller vid expansion. F1 hade blivit rekommenderad av en bekant. 
Tre av företagarna hade uppmärksammat KGF i mediala sammanhang. 
Kontakten med KGF Värmland beskriver företagarna som alltifrån bra till fantastiskt bra. F2 
säger: 

”Jag tycker att den varit framförallt professionell. Vi har fått 
konkret bra input och det känns som om vi fått en bra 
sparringpartner.” 

F6 säger dock att kontakterna inte är så omfattande utan det mest är några rapporter som skall 
in då och då. Behoven av kontakt med KGF från företagens sida varierar med anledningen till 
varför de använder sig av KGF. 
KGF tillhandahåller mer tjänster än rent finansiella och dessa är affärsutveckling och 
nätverksbyggande. Det är endast F2 som använder sig av ovanstående tjänster men anser de 
vara det bästa med KGF och säger: 

”Går man med i KGF är det inte bara pengar man får utan 
också mycket mer som ger en bra förutsättningar att lyckas”  

och  

”Aödvändigtvis var inte tanken från början att använda oss av 
KGF:s tjänster utan att få en kvalitetssäkring på vår affärsplan. 
Det kostar ju 5000 kr att bli medlem men det g vi som 
välinvesterade pengar.” 

Vidare är det fyra företag som ännu inte tagit del av varken nätverksbyggandet eller 
affärsutvecklingen, dock har de alla planer på att göra det. F5 säger: 

”Jag har ju inte varit med så länge jag har inte gjort det än, 
men jag kommer att göra det. Det var lite därför jag valde 
KGF.” 

Endast ett företag är med bara för finansieringens skull och det är ett företag som varit 
etablerade på marknaden under ett par år och inte känner behovet av KGF:s andra tjänster för 
tillfället. 
KGF:s roll för företagens utveckling har varit lite olika företagen emellan. Ett av tre företag i 
undersökningen som är nystartade påstår att deras företag inte blivit verklighet utan KGF:s 
hjälp. De hade troligtvis inte fått ihop det egna kapital som bankerna hade krävt. F4 uttrycker 
sig:  

”Det var lite som att få nyckeln i handen när vi blev godkända 
av KGF”. 

Med detta menade de att när KGF gått igenom deras idé och godkänt dem var de andra 
parterna i finansieringslösningen med direkt tack vare KGF:s godkännande. 
Samtliga företag där KGF kommit in i ett senare skede än uppstarten hävdar att de inte hade 
haft möjligheten att expandera i den takt de gjort idag utan KGF:s borgensåtaganden. F1 hade 
även fått lov att säga upp anställda för att kunna driva företaget vidare i oförändrad form.  
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Den negativa kritik som vi funnit mot KGF:s verksamhet är 1) Tiden för återbetalning, 2) 
Problem med KGF:s centrala administration och 3) Kostnaden 
1) Tidsbegränsningen upplever tre av sex företag i undersökningen som ett problem då tiden 
är satt till fem år för återbetalning av krediten som KGF är borgensman åt. Det upplevs som 
tufft men ändå uttrycker sig F6: 

”Samtidigt ställer ju det saken på sin spets och det fungerar 
som en blåslampa på företagarna” 

2) Problem med att KGF Sverige inte fullgör sina åtaganden i tid har ställt till det för ett av de 
nystartade företagen där en försening på tre veckor blev följden av administrativa misstag. Ett 
av de företag där KGF kom in i ett senare skede uttrycker sig: 

”Det har varit en väldigt lång process bara för att få ett 
orginalpapper utskrivet och skickat till banken, det är inte gjort 
än och skulle ha varit gjort i 3-4 veckors tid, men det har 
fortfarande inte hänt”.  

Ett annat företag säger: 
”För dem (KGF) spelar det kanske ingen roll, men för mig som 
företagare är det katastrof.” 

3) Kostnaderna för att ha med KGF tycker ett av företagen är för höga och uttrycker sig: 
”Man måste betala en medlemsinsats och en 
administrationsavgift per år och ytterligare en avgift per år. 
För ett litet företag är det ju betungande kostnader”. 

Nästa steg i studien av företagen var att undersöka om de skulle använda sig av KGF vid en 
eventuell ökning av kapitalbehovet. Tre av företagen säger direkt att de skulle göra det. F2 
uttrycker sig: 

”Självklart kommer vi ta en runda med KGF eftersom vi har ett 
engagemang där, det finns ingen anledning att gå någon 
annanstans om det skulle bli aktuellt med ökat kapitalbehov”.  

Två av företagen är tveksamma av den anledningen att de inte finner ett behov av ökade 
krediter utan de vill jobba in en större soliditet i bolaget innan det blir aktuellt med ett ökat 
kreditbehov. Ett företag är tveksamt då de finner återbetalningstiden som en begränsning. 

4.2.4 Verksamhetens utveckling 

Gemensamt för de fem företag som har en operationell verksamhet är att de nästan nått de mål 
de satt upp för företagets utveckling. Att de inte har nått målen skyller företagarna på sig 
själva och på händelser som ligger utanför deras kontroll. Det kan vara som i F1 att 
företagaren inte tar till sig rådgivning eller som i F5 där det saknas en reservdel för att få 
igång inköpt utrustning. I det företag där verksamheten ännu inte kommit igång anser ägaren 
att KGF bär ansvaret för förseningen eftersom de krånglade med sin interna pappershantering.  
Tre av företagen är idag lönsamma och tror på en ännu bättre lönsamhet. Två av företagen är 
nystartade och har ännu inte kommit till den punkten att de blivit lönsamma, men de är väldigt 
positivt inställda och de följer planerna som de ställt upp för företaget. F2 säger: 

”Det kan man inte räkna med efter tre månader. Vi räknar med 
att vara lönsamma om ungefär ett år” 
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Samtliga företag ser en expansion framför sig eller har precis expanderat. F2 säger: 
”Det vi ser redan nu är att vi förmodligen kommer att behöva 
anställa redan i augusti eller till och med tidigare” 

Det som expansionen handlar om är i fem av sex fall direkt knutna till den verksamhet de 
bedriver idag. Det handlar om närbesläktade produkter eller tjänster, i produkternas fall både 
tillverkning och/eller en ökad försäljning. En företagare har en vision för sin omgivning och 
har idéer om nya verksamheter som skulle kunna passa bra att bygga upp i anslutning till 
företagets nuvarande läge.  
F6 har redan expanderat kraftigt och säger: 

”Vårt mål är att få full sysselsättning för dem som jobbar med 
verksamheten, där är vi inte i dagsläget.” 

Ovanstående företag jobbar med att fylla den kapacitet man i dagsläget kan ta ut till fullo, 
detsamma gäller F1 som inte heller utnyttjar sina resurser optimalt i dagsläget. 

4.2.5 KGF:s betydelse för verksamheten 

KGF har inneburit skillnaden, ”att vara eller icke vara”, för ett av de nystartade företagen. 
Övriga nystartade företag tror att de hade kommit igång ändå, fast med lite andra 
förutsättningar. F2 säger: 

”Vi hade nog haft det bra mycket svettigare. Det är ju det här 
med att KGF erbjuder kontaktnät och den där biten, det är ju 
ovärderligt. Att få tag på en mentor av det slaget som vi 
förmodligen kommer att få hade ju i princip varit omöjligt för 
oss och det är kanske till och med viktigare än pengarna”. 

och 

”Vi hade säkert fått någon annan att investera i projektet. Men 
det är klart att det är bättre att äga hela bolaget och ha med sig 
en partner som KGF”.  

F6 säger: 
”De krediter som vi har idag anser vi som nödvändiga för att 
kunna bedriva verksamheten och vi hade inte nått den här 
kreditvolymen om KGF inte funnits” 

men 

”Vi hade fått söka säkerheter på annat håll. Ett sätt hade varit 
att ta in ytterligare ägarkapital i någon form, ytterligare ägare 
eller ett ökat borgensåtagande från befintliga ägare”.  

 

Samtliga företag tycker att KGF har underlättat mycket ekonomiskt för deras företag, dels att 
de kunnat expandera på det sätt de önskat, dels att de slipper blanda in familj och vänner i 
borgensförhållande eller att de skulle behöva släppa ifrån sig en del av bolagets ägande. 
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras slutdiskussionen utifrån den empiriska undersökningen och 
referensramen. Vi kommer att uppnå uppsatsens syfte genom att föra en diskussion samt dra 
slutsatser om det resultat vi kommit fram till i empiri- och analyskapitlet. Kapitlet avslutas 
med att det ges förslag till fortsatt forskning inom området. 
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

5.1 Slutsats 

I undersökningen om Sveriges kreditgarantiförening och deras roll vid finansiering av 
småföretag har vi granskat vad förändringen i förmånsrättslagen och införandet av Basel II 
inneburit för företagare i kreditbehov.  
Vad det gäller förändringen i förmånsrättslagen har kreditinstituten fått en försämrad 
prioritering vid en företagskonkurs. Detta har inneburit att grunderna för kreditbedömningen 
har förändrats. Bankerna har varit tvungna att förändra sitt arbetssätt. Vi anser att 
lagförändringen tvingat bankerna att i större utsträckning bedöma kredittagarens 
återbetalningsförmåga vilket beror på deras försämrade ställning vid en konkurs. För att 
undgå förändringen har alternativa finansieringsformer ökat, både i antal och i volym.  
Bankerna har valt att via sina finansbolag köpa den utrustning som företagen behöver, 
utrustningen hyrs sedan ut till företagen vilket innebär att bankerna får äganderätt i 
utrustningen och den hålls därmed utanför det eventuella konkursboet. En annan vanlig metod 
för företag att hålla nere kreditbehovet är att sälja sina fakturor till ett finansbolag. Beroende 
på vilken form de väljer får företagen en stor del av fakturabeloppet tillgängligt direkt, 
behovet av rörelsekapital minskar därmed. Även direktpantsättning har blivit en vanlig 
säkerhetslösning. 
Ovan nämnda lösningar innebär att företagens generella säkerheter minskar för de övriga 
intressenterna eftersom bankerna annars endast skulle ha en 55 procentig prioriterad säkerhet 
för sina fodringar. Genom att finansiera via bankens egna finansbolag är fordringarna 
direktsäkrade till 100 procent. Eftersom bankerna inte lånar ut riskkapital måste de säkra sina 
krediter, antingen genom en god återbetalningsförmåga eller olika slags säkerhetslösningar. 
Detta innebär problem för företagen, speciellt i tjänsteföretag, där säkerheter helt eller delvis 
saknas. Bankerna kräver då en egen insats eller andra säkerheter, exempelvis 
borgensåtaganden från ägarna eller en utomstående part. Detta anser vi vara en av 
nyckelfaktorerna till hur KGF Sverige och framförallt KGF Värmland lyckats växa och bli en 
respekterad part i en finansieringslösning.  
Lyckas inte ägarna uppvisa tillräckliga säkerheter ställer inte bankerna ut några krediter. För 
företag med en hög soliditet och med reala tillgångar borde förändringen inte betyda några 
märkbara försämringar. Däremot i branscher där det är svårt att finna säkerheter anser vi att 
FML gör det svårare för företagen att finna säkerheter vilket ytterligare ökar behovet för 
KGF. Det är särskilt inom tjänstesektorn som Sveriges tillväxtföretag befinner sig och här 
finns sällan tillräckligt med säkerheter vilket borde driva upp efterfrågan för KGF Sveriges 
tjänster. Vidare visar uppsatsens undersökning att lagförändringen försämrat möjligheten till 
krediter vilket borde medföra att många företag och företagare får problem vid nystart eller 
expansion som i sin tur leder till minskad företagsamhet och förlorade arbetstillfällen. 
Vad det gäller införandet av Basel II innebär förändringen i bedömningsgrunderna att den 
operativa risken lyfts fram som en viktig del i en kreditbedömning. De representanter vi 
träffat från bankerna säger att företagare som har en positiv ”track-record” gynnas av de nya 
reglerna eftersom bedömningen ger företagaren en lägre riskfaktor och bankerna får därmed 
ett lägre kapitaltäckningskrav. Företaget ”belönas” med en lägre ränta på krediten. Med en 
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lägre ränta blir det lättare att nå lönsamhet i kalkylerna vilket och bidrar till ett positivt svar 
från bankerna gällande krediterna.  
Motsatsen till ovan nämnda resonemang är en person utan erfarenhet av företagande eller 
företag som anser inneha en större risk. Om kreditgivaren anser att risken för krediten är stor 
ökar kraven på kapitaltäckning och därmed blir kostnaden för krediten högre. Det blir därför 
svårare att nå tillräcklig lönsamhet i kalkylerna vilket kan leda till ett negativt svar gällande 
krediterna. Vi vill dock klargöra att bankerna tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser 
om hur införandet av Basel II påverkat ny- och småföretagandet. 
De berörda områdena, FML och Basel II, bidrar tillsammans klara försämringar gällande ny- 
och småföretagarnas möjligheter att skaffa tillräckliga krediter för att förverkliga sina 
affärsidéer. Vi kan även se att affärsplanen är oerhört viktig då kreditgivarna måste förstå 
underlaget för att kunna göra en ordentlig bedömning. Saknas tillräckliga bedömningsgrunder 
väljer kreditgivarna hellre att avstå ett engagemang än att ta en risk för att de inte förstår 
affärsidén. 
Uppsatsens undersökning visar på ett behov för en extern part som kan hjälpa företagarna att 
övervinna dessa hinder. KGF analyserar affärsidén och personerna bakom den. Finner de 
brister kan de hjälpa till med att coacha företagarna, både för att stärka affärsplanen och 
företagarna själva. Den viktigaste uppgiften för KGF är att hjälpa företagare att med 
säkerheter till bankkrediterna. De har en begränsning för sina borgensåtaganden där de kan 
borga för maximalt 60 procent eller 900 000 kronor av företagens kreditbehov i form av 
banklån. 
Småföretag behöver krediter för att utveckla sin verksamhet. Problemet för dem är att 
kreditgivarna måste få en godtagbar säkerhet innan de kan ställa ut krediterna. Vi ser här en 
möjlighet för KGF att tillfredställa kreditinstituten och samtidigt hjälpa småföretag i deras 
uppstart och utveckling. I Värmland har verksamheten kommit relativt långt jämfört med 
övriga Sverige och står för cirka 70 procent av de hittills utställda kreditgarantierna i Sverige. 
Bankerna i Värmland har börjat mjukna upp och är positivt inställda, dock anser de att det är 
för tidigt att dra några slutsatser kring deras samarbete.    
Uppsatsens undersökning visar att det finns mycket kvar att göra för att bankerna skall kunna 
använda KGF:s garantier som fullvärdiga säkerheter. För att maximera medlemsnyttan i KGF 
gällande finansieringsdelen måste KGF färdigställa arbetet med att jämställa sin garanti med 
en kommunal- eller statlig borgen. Detta för att medlemmarna först då kan bedömas med en 
lägre risk, vilket ger en lägre kapitaltäckningsgrad för bankerna vilket medför lägre 
räntekostnader för företagens krediter. Det är även viktigt att arbeta för att skapa en sund 
relation med bankerna vilka fungerar eller borde fungera som värdefulla ambassadörer för 
KGF.  
En annan viktigt punkt för KGF att arbeta med är den centrala administrationen i KGF 
Sverige. Både KGF Värmland, en av bankerna och två av företagen uttrycker en viss 
besvikelse gällande hanteringen av vissa nödvändiga dokument. För två av företagen har 
krediterna blivit försenade för att KGF Sverige inte hållit vad de lovat. För ett av dessa företag 
har det inneburit en försening av uppstarten med missade intäkter som följd 
Uppsatsens undersökning visar att det är nödvändigt för KGF att snabbt komma till rätta med 
de två ovanstående områden för att hamna i ett starkare förhandlingsläge gentemot bankerna, 
stärka medlemsnyttan samt för att undvika onödiga irritationer vilket verkar negativt för 
KGF:s fortsatta expansion. 
Om KGF Sverige lyckas uppfylla ovanstående faktorer och nämnda problem anser vi att deras 
roll som part vid kreditgivning kommer att växa. De kan hjälpa småföretag genom sitt lokala 
kunnande och nätverksbyggande att etablera sig på marknaden. Vidare kan KGF Sverige 
hjälpa företag i nytänkande branscher, där riskerna oftast är stora men tillväxtmöjligheterna 
oändliga, med ett åtagande som hjälper företagaren att gå från affärsidé till förverkligande. 
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

I denna uppsats belyses problematiken kring finansieringsfrågorna vid etablering och 
expansion för mindre företag. Den speciella infallsvinkeln gällande kreditgarantiföreningar är 
ett spännande område där det finns mycket kvar att utforska eftersom företeelsen är relativt ny 
i Sverige. Förändringarna i lagstiftningen, gällande förmånsrättslagen och Basel II, har också 
ändrat spelreglerna för småföretagen kring finansinstitutens handlingsramar. Vi finner att det 
är för tidigt att dra några säkra slutsatser även om vi är väldigt positivt inställda till KGF:s 
arbete och har positiva personliga erfarenheter i processen att starta upp egna privata 
verksamheter. 
De finansinstitut som ingår i uppsatsens undersökning anser att KGF Sverige varit med i en 
för liten omfattning för att de ska kunna dra några slutsatser om KGF:s metoder angående 
bedömning av företagens affärsidéer samt kreditvärdighet. Vidare har de intervjuade 
företagen inte haft möjlighet att ha utställda kreditgarantier under någon längre tid, vilket 
ytterligare försvårar möjligheten att dra slutsatser kring deras resultat. Dessa två områden 
finner vi intressanta för fortsatt forskning inom ett par år från denna uppsats slutförande. 
Medlemsnyttan i KGF har fem av sex företag i undersökningen förväntningar på att det skall 
innebära en positiv inverkan på deras respektive företag. Detta är ytterliggare ett område som 
vi slutligen finner vara av intresse att undersöka inom en snar framtid. 
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6 Trovärdighetsdiskussion 
I vårt sista kapitel reflekterar vi över begreppen reliabilitet och validitet som är två begrepp 
som bör belysas oavsett vilken typ av undersökning som utförs. Det förs ett resonemang kring 
hur resultatens trovärdighet och giltighet påverkas av de metoder som valts samt att vi 
avslutningsvis granskar de källor som har används i uppsatsen. 
1 Inledning → 2 Metod → 3 Referensram → 4 Empiri & Analys → 5 Resultat → 6 Trovärdighet 

 

6.1 Undersökningens reliabilitet 

För att uppnå en god reliabilitet genomfördes vår undersökning, personliga intervjuer, i minst 
två av uppsatsgruppens skribenters närvaro och vid nio av dessa intervjuer deltog samtliga. På 
detta sätt kunde vi som författare skaffa oss en uppfattning om vad respondenterna menade 
med sina svar och minimera risken för fel uppfattningar och misstolkningar. Intervjuerna 
spelades även in på band efter att respondenten gett sitt godkännande. Vi kunde då fokusera 
på att lyssna på svaren då vi inte behövde anteckna och samtidigt vara säkra på att inte missa 
någon viktig information. Dessutom kunde vi efteråt säkerställa att citaten återgivits på ett 
korrekt sätt.  
Under intervjuerna strävade vi efter att ha en neutral attityd gentemot respondenterna och 
undvek att visa vad vi själva tyckte om de olika svaren. Det är dock, enligt vår mening, mer 
eller mindre omöjligt att inte påverka respondenterna och datainsamlingen. Trots att flertalet 
av uppsatsgruppens medlemmar utfört personliga intervjuer tidigare är vi medvetna om att vi 
har bristfällig erfarenhet av att genomföra intervjuer. Detta kan ha inneburit att vi omedvetet, 
om än i liten utsträckning, har påverkat respondenternas svar. 

6.2 Undersökningens validitet 

För att öka den interna validiteten i vår undersökning läste vi inledningsvis in oss på relevanta 
teorier och regler inom det aktuella ämnet. Detta gjorde att vi som författare kunde bilda oss 
en uppfattning om vilka teorier som kunde vara väsentliga för att få en bild av hur småföretag 
finansierar sin verksamhet och hur finansiärerna resonerar vid kreditprövning samt vilka 
frågor som kunde vara av intresse att ställa vid intervjuerna. 
De personliga intervjuerna har även de hjälpt till att öka uppsatsens interna validitet. 
Primärdata kommer till största del från intervjuer med personer med god kunskap inom 
området. Vidare har KGF Värmland hjälpt oss att komma i kontakt med företag som varit 
intressanta för vår undersökning. På eget initiativ har även banker, ALMI och KGF Värmland 
valts ut för att bredda förståelsen för problematiken.  
Enligt vår mening är det resultat vi kommit fram till i vår undersökning generaliserbara, 
eftersom KGF Värmland lämnat ut mer än 70 procent av det totala antalet kreditgarantier 
KGF Sverige ställt ut. Dock har undersökningen begränsats till sex företag i ett begränsat 
geografiskt område, vilket kan ha påverkat uppsatsens externa giltighet. Trots det här menar 
vi att våra resultat är intressanta och användbara.  

6.3 Källkritik 

Vi har gjort en omfattande litteratursökning där flera källor bearbetats för att kunna ge en 
mångsidig bild av ämnet finansiering av småföretagande. I referensramen har vi använt oss av 
Bäcker23 då tryckta källor rörande KGF i Sverige saknas. Detta kan anses vara en partisk källa 
som framställer KGF alltför positivt. Vidare har KGF hjälpt till med anskaffningen av företag 
till undersökningen. Det kan här finnas en möjlighet att de valt ut företag som de anser ha en 
positiv inställning till KGF och låtit bli företag som är negativt inställda. 
                                                 
23 Lena Bäcker VD KGF Värmland, intervju den 15 maj 2007 
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Bilaga 1 
Frågeformulär Banker 
 

� Vilka bedömningsgrunder har ni allmänt vid kreditgivning till småföretag och 
vid nyetableringar? 

- Vilka är skillnaderna vid kreditgivning till nystartade bolag och småföretag som 
vill expandera? Hur ser ni på riskerna i ovan nämnda fall? 

- Vad anser ni om samfinansiering? Är detta ett bra alternativ för att fördela 
riskerna? 

- Påverkar den eventuella kredittagarens bransch er kreditbedömning? (T.ex. 
tjänsteföretag utan större säkerheter och producerande företag med möjligheter till 
mer säkerhet) 

� Vad har förändringarna i förmånsrättslagen (FML) inneburit för 
bedömningsgrunderna? 

� Vad har de nya Basel II reglerna inneburit för bedömningsgrunderna? 

� Kreditgarantiföreningen (KGF) 

- Vilket samarbete har ni med KGF? 

- Hur påverkas er bedömning om ett företag har en kreditgaranti? 

- Anser ni att KGF fyller en viktig funktion vid finansieringen? 

- Har ni något fall där KGF är delaktigt och hur hade ni behandlat ärendet om KGF 
inte var med i finansieringslösningen? 

� Övrigt 
- Några ytterligare kommentarer som Ni tycker att vi borde ha med oss i vårt 

arbete? 
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Bilaga 2 
Frågeformulär Företag 

• Bakgrundsinformation 
- Beskriv kortfattat ert företag. Vilken inriktning har ni och hur länge har ni varit 

verksamma? Hur många anställda finns det i företaget? 
- Hur ser er personliga bakgrund ut? Erfarenheter från andra arbeten, tidigare 

företagande, utbildning, branschkunskap och kontaktnät. 
• Finansiering 

- Innan ni kontaktade KGF, hade ni då varit i kontakt med banken och vilka 
besked fick ni då? 

- Har ni varit i kontakt med andra parter än bank och KGF och i sådant fall vilka? 
- Hur resonerade dessa parter om er affärsidé och ert kapitalbehov?  
- Hur mycket var er personliga insats resp. totala kapitalbehovet? 
- Vilka parter är med i finansieringslösningen? 

• Kreditgarantiföreningen 
- Hur kom ni i kontakt med KGF? 
- Hur tycker ni att kontakten med KGF varit? 
- Använder ni er av KGF för affärsutveckling och/eller nätverksbyggande? 
- Vilken roll har KGF haft för ert företags utveckling? 
- Ser ni några nackdelar med att ha KGF med i finansieringslösningen? 
- Om det blir aktuellt med ökat kapitalbehov, kommer ni att använda er av KGF 

då ock? 
• Hur går det för er verksamhet idag? 

- Håller de planer för företaget som ni satte upp i början? 
- Är företaget lönsamt? 
- Har ni eller finns det planer på att expandera verksamheten och/eller anställa fler 

personer? 
• Om KGF inte varit delaktigt? 

- Hur hade ert företag sett ut idag? 
- Hade ni fått tag på kapital på annat håll? 
- Hade ni gett upp affärsidén? 

• Övrigt 
- Några ytterligare kommentarer som Ni tycker att vi borde ha med oss i vårt 

arbete? 
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Bilaga 3 
Frågeformulär KGF 

• Historik 

– När började fenomenet kreditgarantiföreningar att förekomma i Europa och varför? 
– När, var och varför började KGF:s historia i Sverige? 
– Vart hämtades inspirationen till den organisationsstruktur som SKGF är uppbyggd 
utifrån? 

• KGF idag 

– Hur ser organisationen ut för KGF i Sverige och lokalt i Värmland? 
– Vad är KGF:s viktigaste uppgift och vilka verktyg använder ni er av?  
– Hur går processen till när en företagare frågar om ert stöd i form av garantier?  
– Hur har utvecklingen varit ifrån KGF:s start i form av medlemmar resp. utställda 
krediter? 
– Hur finansieras verksamheten? 

• Samarbetspartner 

– Hur upplever ni att kreditinstitut uppfattar er och ert bidrag till företagens 
utveckling/möjligheter? 
– Hur värdesätter bankerna Er garanti? 
– Hur går arbetet med att få KGF:s borgen att likställas med kommunal eller statlig 
borgen? 

• Övrigt 

– Finns det några speciella händelser, exempelvis i svensk lagstiftning som ni bedömer 
har ökat behovet av er verksamhet? I sådant fall vad och hur har det påverkat er 
verksamhet och de företagare som använder sig av era tjänster? 
– Upplever ni själva att ni kan förändra/förbättra något i ert arbete och/eller 
organisation som kan underlätta för era medlemmar?  

 
 
 


