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Inledning: Att vara en företagare är en sak men att verkligen våga satsa på sin idé är inte lika lätt. 

För att kunna satsa på sin verksamhet krävs det oftast finansieringshjälp. Enligt studier ses då 

banklån som den vanligaste externa källan till finansiering. Däremot har företagare efter 

finanskrisen år 2008 beklagat sig över att det är svårare att få banklån. Detta kan bero på att 

banker kräver säkerheter som kan göra det svårt för företagare att få ett lån till sina företag. I 

samband med banklån kan det uppstå situationer där kredittagaren får avslag på sin 

kreditförfrågan. Detta kan då leda till att företaget drabbas av olika påverkningar och inte kan ses 

som utvecklingsbart och företaget tappar då sin status. 

Problemformulering: Vilka delar granskar bankerna vid kreditgivning och vad kan bankerna 

bidra med för förslag vid avslaget banklån? Vilken betydelse har en kundrelation mellan bank och 

företag och hur bevaras denna relation från bankens sida? 

Syfte: Syftet med den här studien är att analysera vad bankerna kan ha för granskningspunkter vid 

en kreditförfrågan samt diskutera vilka lösningar bankerna kan föreslå för företagen vid avslaget 

banklån. Syftet är även att analysera bankrelationernas betydelse vid kreditgivning. På så sätt 

försöker vi utveckla förståelsen om hur kreditgivning mellan bank och företag fungerar för att på 

så sätt underlätta kreditgivningsprocessen för företag. 

Metod: Detta arbete har gjorts utifrån den kvalitativa metoden och det empiriska materialet har 

samlats in genom semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Det var sammanlagt fyra 

stycken medverkande respondenter: Två företag varav ett nyetablerat och ett aktivt företag och två 

banker har medverkat i den här studien. 

Resultat och slutsats: Efter vår tolkning av teorin tillsammans med empirin har vi kommit fram 

till att bankerna tittar på olika kriterier innan de godkänner en kreditförfrågan. De ser bland annat 

till företagets affärsplan, deras återbetalningsförmåga och hur bra kundrelationen var när företaget 

ansökte om lånet. Det skiljer sig lite mellan nyetablerade och aktiva företag inom kundrelationen 

då de nyetablerad företagen har mer att bevisa än de aktiva företagen. 
 



 
 

Abstract 

Title:  Bank loan as financing option 

Date:  2014-05-30 

Authors:  Sara Johansson, Jessica Johnsson &Alexandra Österberg 

Advisor:  Thomas Karlsson 
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Course:  2FE71E - Business Administration III - Thesis 15hp 

Introduction: Being an entrepreneur is one thing but to actually dare to invest in their business 

concepts is not as easy. To be able to invest in their business it usually requires financial help. 

According to studies a bank loan is seen as the most common external source of funding. 

However, business owners after the financial crisis in 2008 complained that it is harder to get 

business loans for their businesses. This may be because banks require collateral which could 

make it difficult for entrepreneurs to get a loan for their businesses. In connection with bank 

loans, there may be situations where the borrower is denied a credit inquiry. This can then lead to 

that the company is being affected by different influences and can´t be seen as capable of 

development and the company will then lose its status. 

Problem:What parts do banks examines when granting loans and what can banks contribute to 

proposals by the refusal of bank loans? What impact has a relationship between bank and 

enterprise, and how is this relationship preserved by the bank? 

Purpose: The purpose of this study is to analyze what the banks may have to review on credit 

requests and discuss what solutions banks can propose for the companies at the refusal of bank 

loans. It also aims to analyze the importance of banking relationships. In this way, we try to 

develop an understanding of how lending between banks and businesses work in order to facilitate 

the lending process for companies. 

Method: This work has been based on the qualitative method and the empirical material was 

collected through semi-structured and structured interviews. There were a total of four 

participating respondents: two companies including a newly established and an active business 

and two banks participated in this study. 

Results and Conclusion: After our interpretation of the theory together with the empirical data, 

we have concluded that the banks are looking at different criteria before approving credit requests. 

They see to the company's business plan, its repayment capacity and how good the customer 

relationship is when the company applied for the loan. It is a bit different between newly 

established and active companies in the customer relationship as the newly established companies 

have more to prove than the active firms. 
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1.Inledning 

detta avsnitt kommer vi först börja med en bakgrundsinformation där vi beskriver 

banklån som en finansieringsmöjlighet. Därefter följer vår problemdiskussion som 

kommer ta upp kreditgivning och bankrelationer. Detta kommer leda ner till vår 

frågeställning, syfte och vi avslutar kapitlet med en avgränsning. 

 

1.1Bakgrund 

1.1.1 Finanskrisen 2008 

Finanskrisen som uppkom 2008 påverkade många företag och hushåll i Sverige. 

Anledningen till finanskrisen berodde på den stora expansionen av utlåning världen 

över. Främst i USA där styrräntorna var låga efter den tidigare lågkonjunkturen. Det 

fanns under den tiden en politisk vilja i USA som ledde till att personer som vanligtvis 

inte var kandidater till att låna, nu fick lån i alla fall. När sedan bostadspriserna sjönk 

och arbetslösheten ökade hade befolkningen inte råd att betala tillbaka sina lån. Problem 

uppkom också när flera sparsamma personer samtidigt ville ta ut sina pengar från 

bankerna, vilket ledde till att vissa banker gick i konkurs. Detta berodde på att banker 

lånar ut den största delen av deras inlånade pengar mot säkerheter som kan ta lång tid 

att verkställa. Sverige införde då en stabilitetsplan till alla bankerna för att skydda dem 

mot detta i framtiden. Planen fungerar som ett skydd för bankerna där det finns en 

stabilitetsfond som kan användas om en bank hamnar i betalningssvårigheter. 

(ekonomifakta.se) 

 

Efter finanskrisen 2008 har många företagare beklagat sig över att det är svårt att få 

banklån till sina företag. Enligt statistiska central byrån (SCB) har siffror tagits fram 

som bevisar att utlåning till små och stora företag inte har förändrats speciellt mycket 

sedan finanskrisen. Jämför man däremot företagen mot hushållen har utlåningen till 

hushållen ökat väsentligt. Från 2007 till 2013 har företagsutlåningen ökat fem procent 

medan hushållsutlåningen har ökat 55 procent. Företag anser att det har blivit tuffare att 

ta banklån och detta gäller även för redan etablerade företag. Detta säger sig bankerna 
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emot, de menar istället på att det är efterfrågan som har minskat och på så sätt har även 

utlåningen hållits nere. Banker menar istället på att det har varit låg efterfrågan på 

tjänster och varor som har lett till att företag inte efterfrågar utveckling och på så sätt 

har inte företagsinvesteringar ökat så mycket. Hushållssidan har däremot varit aktiv och 

därför har de lånen ökat. (dn.se) 

1.1.2 Banklån som finansieringsmöjlighet 

Det finns olika finansieringsmöjligheter när ett företag vill investera i något nytt i 

verksamheten eller när nyetablerade företag behöver ett rörelsekapital. Några av dessa 

finansieringsmöjligheter är banklån, checkkredit, leasing eller avbetalning 

(expowera.se) Studier från Bolagsverket (2014) visar att banklån är den vanligaste 

externa källan för finansiering. Det finns olika anledningar till varför det är viktigt att få 

en effektiv finansiering till sina verksamheter. Bruns (2004) beskriver att det främst är 

ur samhällets synvinkel, särskilt för små företag när de växer då de har stor betydelse 

för utvecklingen av den lokala ekonomin. Det är viktigt att verksamheten ska fungera 

som den främsta leverantören av jobb för samhället. Därför är små växande 

organisationer avgörande för samhället i stort. Befintliga små och medelstora företag 

skapar mer jobb genom tillväxt än vad stora eller nystartade företag gör. Bolagsverket 

(2014) beskriver att vid uppstarten av ett företag kan banklån vara ett 

finansieringsalternativ. För att banken ska kunna bevilja lånet vill de gärna veta att 

företaget kommer gå med vinst och att de kommer ha en god försäljning. Men det är 

svårt att veta detom det är ett nyetablerat företag. Då begär bankerna att företagen ska 

lämna säkerheter som exempelvis är privat egendom eller att de har en borgensman.  

1.1.3 Bankernas åtagande vid kreditförfrågan 

Det som bestämmer kreditmarknadens struktur, hur kreditgivningen går till i Sverige 

och kreditvolymen är Banklagen och det formella säkerhetskravet. Det formella 

säkerhetskravet infördes i Banklagen år 1933 och det berodde mycket på 

Kreugerkraschen, vilket ledde till höga förluster för bankerna. Sedan 1930-talet har 

både aktiebolags- och bokföringslagen haft betydande ändringar vilket har lett till att 

bedömningen av ett företags kreditvärdighet har förbättrats. Redovisningen av 

kredittagarnas säkerhet och engagemang har inom bankerna blivit bättre och det har lett 

till att det har blivit lättare för bankerna att få en bra bild av företagets soliditet, 
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lönsamhet, allmänna utveckling och likviditet. (Brommé, Elmér & Nylén, 1998) 

 

Enligt Brommé, Elmer och Nylén (1998) är det den befintliga lagstiftningen och diverse 

statliga åtgärder av kreditpolitisk natur som utgör begränsningen för bankernas utlåning. 

Det kan exempelvis vara krav på säkerheten. Vid kreditgivning till företag lägger 

bankerna även mycket vikt på om projektet medför en stor risk, företagsledningens 

förmåga, deras lönsamhet med mera. Skulle det finnas en risk för att företaget kommer 

att träda i likvidation hjälper det inte hur bra företagets säkerhet är, banker väljer att 

stödja projekt som har förhoppningar om att lyckas.  

 

Enligt Bruns (2004) är utlåning den främsta drivkraften för bankernas lönsamhet. Små 

och medelstora företag är mer beroende av banklån som finansieringsmöjlighet än om 

man jämför med stora företag, eftersom stora företag vanligtvis har fler 

finansieringsalternativ än mindre företag.  

1.1.4 Små och medelstora företag 

Växande små och medelstora företag är först med att visa vägen för nya affärsområden, 

som ibland kan associeras med en betydande risk. Deras förmåga att betala tillbaka sina 

lån och betala räntan är kopplat till möjligheten företaget har att generera ett bra 

kassaflöde. Det diskuteras också om att ju snabbare ett företag växer desto lägre 

kassaflöde kommer den löpande verksamheten generera. Ett minskat kassaflöde gör det 

svårt för företag att täcka sina kostnader, ränta och lånebelopp. Det argumenteras om att 

det är en mindre risk att låna till små och medelstora företag på så sätt att de små 

företagen ofta reagerar snabbare än vad de stora företagen gör, om företagets kassaflöde 

minskar. Små företag anpassar sig alltså lättare efter marknaden än vad stora företag 

gör. Börsnoterade företag är tvingade att ge ut mer information än privata firmor, 

anledningen till det beror på att de gör det enligt lag eller efter aktieägarnas krav. På 

grund av osäker information kan det ge banker en uppfattning om att det är riskfullt att 

ge privata firmor ett lån. Små företag hanteras informellt utan formella styrsystem, 

vilket minskar bankernas förmåga att få tillgång till information om företaget (Bruns, 

2004). 
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1.2 Problemdiskussion 

När företag startas behövs det kapital. För att få in kapital till sitt företag ses banken 

som den vanligaste partnern, men också den viktigaste när det gäller de mindre 

företagen. Detta eftersom Sverige anses ha en bankorienterad ekonomi som innebär att 

det är bankerna som har det största inflytandet när det kommer till att lösa ett företags 

finansiella problem (Eriksson, 2006). 

Vidare beskriver Låneblocket (2014) hur viktigt det är som företagare att förstå vad det 

innebär att ta ett banklån samtidigt som det kan vara bra att förstå hur en 

kreditbedömning fungerar. Frågan är hur viktigt det är som företagare att vara insatt i 

vilka delar som ska granskas och vilka delar man bör fokusera på. 

Riksbanken arbetar för att minimera bankkriser i världen. Därför stärks kraven för att 

låna ut pengar då en konkurs orsakar kreditförluster hos en bank. Om ekonomin 

befinner sig i högkonjunktur är det lägre risk att företag hamnar i en konkurs. Hög ränta 

leder till att fler företag kan gå i konkurs. Ju högre belånat ett företag är desto mer 

sårbart är det för förändringar i ränta eller försämrad efterfrågan. Det är viktigt för 

banker att få en rättvisande bild av företaget för att kunna låna ut pengar och för att 

kunna skydda sig själva för att inte bli av med krediten vid en konkurs (riksbank.se). 

Det leder till att vi vill undersöka vår frågeställning om vilka kriterier banker använder 

sig av för att undersöka om företagslån ska godkännas, vilka krav ska uppfyllas?  

Mudd (2013) menar att det skiljer sig mellan stora och små företag om hur lätt det är att 

få lån. Detta eftersom de små företagen har en mer begränsad affärsplan och att de inte 

genererar så mycket information för att analysera sina framtidsutsikter och resultat. 

Detta menar Mudd (2013) påverkar utlåningen till små företag vilket tenderar till att 

bankerna behöver använda tekniken ”relations utlåning”. Vilket innebär att det krävs en 

noga insamling av information över tid genom kontakt med företaget, dess ägare, 

ledning och det lokala samhället med mera. Efter en tid blir då det den primära grunden 

för beslut om krediter och villkor för företaget. Men hur bevarar bankerna den här 

relationen? Har den tidigare kundrelationen en betydelse om företagaren väljer att ändra 

inriktning? 
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1.3 Problemformulering 

·         Vilken information granskar bankerna vid kreditförfrågan och vilka förslag till 

förbättring kan bankerna ge till företagen vid avslaget banklån? 

·         Vilken betydelse har en kundrelation mellan bank och företag och hur bevaras 

denna relation från bankens sida? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera vad bankerna kan ha för granskningspunkter 

vid en kreditförfrågan samt diskutera vilka lösningar bankerna kan föreslå för företagen 

vid avslaget banklån. Syftet är även att analysera bankrelationernas betydelse vid 

kreditgivning. Genom våra frågeställningar försöker vi utveckla förståelsen om hur 

kreditgivning mellan bank och företag fungerar. 

1.5 Avgränsning 

Vi har i detta arbete valt att endast inrikta oss på banklån som en finansieringsmöjlighet 

samt de påverkningar som kan uppstå av ett avslag på en kreditförfrågan.  Vi har även 

endast kontaktat företag och banker i Kalmar kommun. 

 

Riskbedömning är en del i låneprocessen, vi har däremot medvetet valt att endast ta med 

en del av den riskbedömningen som krävs för att få ett beviljat lån. Därför kommer inte 

att gå in något djupare i den delen mer än att nämna vad bankerna anser viktigt vid en 

kreditgivning.  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Uppsatsens tillvägagångssätt 

detta avsnitt kommer vi att förklara mer ingående hur vi lagt upp detta arbete 

och vilka metoder vi använt oss av. Vi kommer även ta upp källkritik till studien 

och hur vi från början till slut har kommit fram till vår slutsats. 

 

 

2.1 Kvalitativ studie 

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod eftersom den utgår ifrån att 

man fokuserar på insamling av data genom exempelvis intervjuer. Genom intervjuerna 

har vi fått fram den analys som speglar vårt arbete och kan även här kopplas till den 

kvalitativa metoden, där det just handlar om att kunna analysera sin datainsamling 

(Bryman& Bell, 2013). Enligt Gummesson (2000) är den kvalitativa metoden ett bra 

hjälpmedel i forskningen, särskilt när det gäller forskningsfrågor inom ledarskap, 

marknadsföring och organisation. Däremot anser författaren att den kvalitativa metoden 

endast kan användas inom en begränsad grad (Gummesson, 2000). Anledningen till 

varför vi valde att utföra intervjuer var för att vi ville undersöka vårt syfte ur flera olika 

aspekter. Genom att göra det, var intervjuer det bästa sättet att få den information som 

vi behövde. Vi funderade även på om en enkätundersökning hade fungerat i vår studie 

men eftersom vi ville prata med den som ansvarar för företagslån var det inte relevant 

att studera en hel arbetsplats där inte alla var insatta i ämnet. Vi tänkte också att en 

intervju skulle ge oss en djupare förståelse och ge utrymme till följdfrågor vid behov. 

Byman och Bell (2005) skriver att en kvantitativ studies tonvikt ligger i att analysera 

siffror. I vårt fall var inte det relevant och därav blev det en kvalitativ studie.Även när 

det gäller företag ville vi ha kontakt med ägaren i företaget för att få trovärdig 

information. Anledningen till det berodde på att det är ägaren som står bakom lånet och 

är mest insatt i våra frågor. 

2.2 Primär- och sekundärdata 

För att få fram data har vi använt oss av både sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata är sådant material som är insamlat av exempelvis andra forskare som vi 

I 
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då använt oss av för att spara tid eftersom vi inte behövt samla in den delen av 

forskningen. Istället har vi lagt mer fokus på den data som vi själva har samlat in, som 

även kan kallas primärdata. Sekundärdata ses som trovärdig information då forskaren 

tidigare har använt sig av etablerade metoder för att analysera den data (Bryman& Bell, 

2013). Sekundärdata har vi använt oss av när vi beskrev bakgrunden och 

problemdiskussionen i uppsatsen. Det är även sekundärdata som används när vi tagit 

upp de teorier vi kopplar till vårt arbete. Jacobsen (2002) säger att sekundärdata är 

information som samlats in till ett annat syfte. Fördelen med sekundärdata är att det inte 

är lika tid- och resurskrävande som primärdata. Nackdelen är att det kan vara svårt att 

kontrollera trovärdigheten på källan (Jacobsen, 2002). Vår primärdata har bestått av 

analyser av de intervjuer vi genomfört. När man gör intervjuer kan intervjupersonerna 

ibland förvränga informationen de ger för att deras företag ska se så bra ut som möjligt. 

För att kunna hantera det har vi varit kritiska mot den data som vi samlat in av våra 

intervjuer. Vi har ställt följdfrågor och ställt frågor ur andra vinklar för att få en så sann 

bild av företaget som möjligt. Genom att använda den metoden anser vi att våra 

intervjupersoner inte lyckades förvränga informationen.  

2.3 Intervjumetoder som vi har använt oss av 

I vårt arbete använde vi oss av en blandning mellan en strukturerad och 

semistrukturerad intervju. En strukturerad intervju går enligt Bryman och Bell (2013) ut 

på att den som intervjuar ställer frågor från ett intervjuschema som är framställt i 

förväg. Vid en semistrukturerad intervju har istället den som intervjuar en lista över 

teman som är tänkt att nämna och här har intervjupersonen en stor möjlighet att 

formulera svaren på sitt eget vis (Bryman& Bell, 2013). Vi valde att använda oss av en 

blandning mellan dessa två intervjumetoder för att på bästa sätt få fram svar på våra 

intervjufrågor. Genom att ha intervjun strukturerad och framställd i förväg missar vi 

inget viktigt. Genom att ha intervjun semistrukturerad ger vi intervjupersonen mer frihet 

till att själv få utforma svaren och komma med viktiga aspekter som vi kanske inte tänkt 

på. För att få ut det bästa från våra intervjuer har vi ställt samman intervjufrågorna 

innan intervjun och haft de att utgå ifrån. Vid behov ställde vi följdfrågor till 

intervjupersonen, som följt vårt tema på uppsatsen och därigenom fått de svar som vi 

ansåg användbara för vår uppsats. 
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2.4 Synsättet till vår forskning 

Vi valde att se vår studie ur en hermeneutisk synvinkel där vi tolkade de ord som gavs 

vid intervjutillfällena och kopplade det till våra intervjuer och kom på så sätt fram till en 

slutsats. Bryman och Bell (2013) menar att hermeneutiken oftast kan kopplas till den 

forskningsmetod vi har använt oss av i vårt arbete, nämligen den kvalitativa metoden. 

Enligt Andersson (1979) finns det inte någon direkt uppfattning om vad hermeneutiken 

är eftersom alla tolkar saker olika, till skillnad från positivismen där det framkommer 

klart vad slutsatsen ska innehålla. Däremot har vi efter studerande av litteraturen 

kommit fram till att detta beror på att socialvetenskapen, där hermeneutiken kan ingå, 

har en relativistisk forskningsprincip. Det betyder att hermeneutiken förändras i 

förhållande till det sociala inom olika tidsperioder. 

 

Vi valde i vårt arbete att skriva om vilka delar som bankerna granskar vid en 

kreditförfrågan, samt bankrelationernas betydelse. Vi valde att samla in teorier som 

matchade vår frågeställning. Vi anser att vi har arbetat efter det hermeneutiska synsättet 

på så sätt att vi tolkade den informationen vi fick av våra intervjupersoner. En fråga kan 

ha många olika svar, men vi försökte rikta våra frågor lite mer mot verksamheten och 

våra frågeställningar för att inte få en allt för stor empiri.  

2.5 Uppsatsens ansats 

I vår uppsats valde vi att skriva enligt en abduktiv ansats som är ett mellanting av de 

andra två ansatserna, deduktiv och induktiv. Genom den ansatsen besvarades vår 

frågeställning genom att bevisa och motbevisa antaganden, samla information för att 

lösa problem samt att lösa de konflikter som uppkommer. Detta skedde med hjälp av 

insamlad data från tidigare forskningar och intervjuer som vi sedan har analyserat med 

kritiskt seende för att komma fram till en slutsats (Walton, 2004). Vi började vårt arbete 

med att samla fakta från olika litteraturer och tidigare studier samt försökte sätta våra 

diskussioner i kontext med fakta. Det kan förefalla som att vi i början arbetade utifrån 

en deduktiv ansats men vi ville inte samla fakta och prova deras giltighet utan vi ville 

utgå ifrån den fakta som fanns och sedan utveckla den genom vår egna 

forskningsinsamling. Det är också där blandningen mellan induktiv och deduktiv ansats 

syns. 
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2.6 Studiens tillförlitlighet  

För att en uppsats ska ha god validitet måste man veta att man undersöker det som avses 

att undersökas. Dessutom måste författarna till uppsatsen veta hur de skriver uppsatsen 

på ett tillförlitligt sätt, alltså att uppsatsen har en god reliabilitet. Patel & Davidsson 

(2011) menar att man inte kan välja att koncentrera sig på bara en av dessa, utan 

validiteten och reliabiliteten har ett visst förhållande till varandra som gör en tvungen 

till att använda sig av båda två (Patel& Davidsson, 2011). För att kunna nå en god 

validitet har vi noga gått igenom teorin innan vi genomförde våra intervjuer. På så sätt 

fick vi fram relevanta frågor som kunde hjälpa oss att få svar på våra forskningsfrågor. 

Det var viktigt att vi var väl förberedda inför intervjuerna och hade relevanta frågor 

framtagna för att verkligen få svar på det som skulle undersökas i uppsatsen. Enligt 

Infovoice (2002) används reliabiliteten för att kunna se om mätinstrumenten är pålitliga. 

I en kvalitativ ansats kan både den tekniska utrustningen och även vi människor ses som 

instrument. Teknisk utrustning kan exempelvis vara att man använder sig av en 

bandspelare. I en hög reliabilitet måste båda utföra sin uppgift på ett tillförlitligt sätt. 

För att nå en god reliabilitet har vi använt oss av bandspelare vid våra intervjuer. 

Genom att vi både använde oss utav en bandspelare och att vi skrev för hand under 

intervjuerna, var chansen större att vi inte missade någon viktig information. God 

reliabilitet uppfylldes också då vi alla tre var med under intervjuerna och att vi efteråt 

diskuterade informationen från våra intervjupersoner. Vi kunde då överlägga om vi 

tolkade informationen likvärdigt. Vilket också var resultatet efter våra diskussioner.  

2.7 Urval 

Vi har endast kontaktat företag och banker i Kalmar kommun. De företag vi har valt att 

intervjua i Kalmar kommun är enskilda företag som inte ingår i någon koncern. Detta 

urval gjordes på grund av att företag i en koncern inte alltid behöver ett banklån för att 

få likvida medeldå tillskott av likvida medel istället kan komma inifrån koncernen och 

därav är inte ett banklån aktuellt. Vi valde att intervjua två mindre företag i Kalmar 

kommun. Ena företaget har varit verksam ett antal år och har en fungerande verksamhet, 

det företaget är Tokige Ture. De tog ett banklån för att kunna byta lokal och byta ut all 

inredning som behövdes för att få ett fräscht intryck. Det andra företaget är ett 

nyetablerat företag som heter Happindoor. De behövde ett banklån för att starta upp sin 
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verksamhet då det var stora inköp som behövdes göras vid starten. Vi ansåg att det var 

intressant att jämföra dessa två verksamheter då ena var verksam vid kreditgivningen 

medan det andra inte var det. Vi ville då undersöka om dessa parter hade olika åsikter 

på att få banklån. 

 

Vi valde att intervjua respondenter från två banker i Kalmar som var insatta i 

företagslån för både nystartat och etablerat företag, vi valde därför att intervjua SEB och 

Swedbank.  

2.8 Källkritisk diskussion 

Källkritikens uppgift är att värdera källor samt bedöma deras trovärdighet (Thurén, 

2005). Vi har valt att se kritiskt på den data som vi har samlat in på intervjuerna då 

företag och banker kan förvränga informationen för att få det att låta bättre till deras 

fördel. Vi är medvetna om att intervjupersonerna inte skulle uttrycka sig på sådant sätt 

som skulle kunna skada verksamheten. Vi har också tänkt på att inte ta med information 

som är irrelevant i arbetet. Vi valde att spela in våra intervjuer för att vara säkra på att 

viktig information inte missades vid intervjutillfället. Detta medförde att vi kunde återgå 

till materialet efter intervjuerna och det blev på så sätt lättare att jämföra olika åsikter 

med varandra när man fick höra intervjun igen. Vi anser att vi på detta sätt fick ut så 

mycket som möjligt av våra intervjuer. Vi såg det däremot inte som en självklarhet att 

spela in våra intervjuer, utan intervjupersonerna har själva fått välja om de vill att vi 

spelar in intervjun eller inte. En av de vi intervjuade valde att inte bli inspelad utan att vi 

endast skulle skriva för hand.  

 

Inspelningar av intervjuerna har varit till stor hjälp för oss när vi skulle sammanställa 

intervjun. Den kritik som vi anser med strukturerad intervjumetod är att öppna frågor 

kan ge för stor möjlighet till olika svar. I vår uppsats skulle vi istället fokuserat på att ge 

en mer inriktad frågeställning och genom följdfrågor få de svar som var kopplat till 

forskningsfrågorna. 

 

Vi har även varit kritiska när vi samlat in fakta från olika Internetsidor. Vi har varit 

noga med att det har funnits ansvariga utgivare från de sidor vi har använt oss av och 

även försökt hitta information på andra ställen för att vi skulle vara säkra på att det var 
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relevant och sanningsenlig information. Jacobsen (2002) beskriver att när man ska 

bedöma en källas kvalité bör man ha minst två källor som är oberoende av varandra och 

som beskriver en situation på ungefär samma sätt, då kan man med stor säkerhet säga 

att källan har bra kvalité. 

 

Vi har använt oss av olika källor för att få fram den fakta vi behövde om vårt ämne. Vi 

har använt oss av fakta från böcker, uppsatser, vetenskapliga artiklar men även artiklar 

från dagstidningar. Vi anser själva att tryckt litteratur är den mest trovärdiga källan 

eftersom tidigare forskare oftast använt sig utav olika metoder och undersökningar för 

att få fram den data som publiceras i litteraturen. Vi har därför främst riktat in vår studie 

mot tryckt litteratur. Däremot finns det artiklar och tidningsutdrag som har varit 

intressanta i vår uppsats eftersom vi forskat inom ett omskrivet ämne.   

 

2.9 Process 

Inledningsvis började vi med att söka information om ämnet för att få en tydlig inblick 

av vad som tidigare studerats och för att få en bättre bild av ämnet. Vi började diskutera 

våra forskningsfrågor som under arbetets gång har korrigerats för att passa vår studie 

med teorier. Vi började sedan skriva bakgrunden om arbetet och sökte då information 

från flera olika litteraturer. Vi valde tidigt att bestämma vilka företag vi ville intervjua 

till vår uppsats. Vi ville ha företag i Kalmar och företag som inte ingår i någon koncern 

eller är ett franchise företag. Därefter fick vi fram två företag vi ville intervjua, men vi 

valde att vänta med att kontakta företagen tills vi var mer medvetna om vilka frågor som 

skulle ställas och tills vi hade mer bakgrundsinformation och teorier. Sedan utformade 

vi inledningskapitlet, metodkapitlet och därefter teorikapitlet. När vi började forska om 

olika teorier, låg våra forskningsfrågor som grund för vilka teorier vi valde att använda 

oss utav. När vi skrivit en del av vårt teorikapitel började vi även utforma våra 

intervjufrågor för att vi skulle kunna kontakta företagen för en intervju. När vi kände 

oss relativt klara med vårt teorikapitel och intervjufrågor, började vi kontakta våra 

intervjupersoner. Vi hade en del problem att få kontakt med intervjupersoner då de inte 

kände sig insatta i ämnet eller helt enkelt inte ville delta i vår undersökning, men vi 

fortsatte leta efter aktuella deltagare. När vi väl hade hittat våra intervjupersoner var det 

dags att sammanställa alla intervjufrågor så att vi inte missade någon viktig fråga. Vi 
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lade ner en vecka på att intervjua alla personerna och gjorde sammanställningen av 

intervjuerna direkt efter våra intervjuer för att det skulle vara lättast att komma ihåg vad 

som sades under intervjuerna. Alla intervjuerna skedde på respektive företag, detta för 

att det då är lättare att observera intervjupersonens kroppsspråk. Alla i studiegruppen 

medverkade på intervjuerna och under intervjuerna var det en som ställde frågorna och 

de andra två antecknade. Vi spelade in fyra av de fem intervjuerna vi hade. Den som 

inte ville att vi skulle spela in intervjun tyckte att vi hellre bara skulle skriva för hand. 

När vi sammanställt vår empiri skickade vi ut ett exemplar till varje intervjuperson för 

att de skulle kontrollera att allt stämde och att vi inte missuppfattat något.  Efter 

sammanställningen var det dags att analysera våra teorier och de material vi fått från 

intervjuerna och se om det fanns någon koppling mellan teori och empiri. I analysen 

kopplade vi in våra egna tankar. När analysen var klar sammanställde vi det viktigaste 

och besvarade våra forskningsfrågor i en slutsats. Där tog vi även upp teoretiska 

implikationer och vidare forskning. Under studiens gång blev problemet tydligare och 

våra frågor kunde fokuseras ytterligare, vilket fick till följd att vi kunde ta bort 

orrelevant teori och specificera vår empiri ytterligare.  

3. Teoretisk referensram 

detta kapitel kommer vi att ta upp de teorier som vi har kopplat till våra 

frågeställningar. Vi kommer bland annat att ta upp teorier om intressenter, 

konkurrenter och SWOT-analys. Vi kommer även ta upp fakta om affärsplan, 

bankrelationer och kriterier vid kreditgivning. Vi vill med detta avsnitt kunna ge 

läsaren den information som behövs för att sedan kunna ge svar på våra 

frågeställningar. 

 

3.1 Tidigare studier 

Vi har läst igenom tidigare studier om kreditgivning till företag för att få en inblick i 

vad som tidigare studerats och vi fick genom dessa fram vår frågeställning.  

I en magisteruppsats från högskolan i Borås skriven av Bergström och Klasson skrivs 

det om kreditgivning till nystartade företag. Studien fokuserar på att ta fram hur 

I 
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kreditgivare agerar vid en kreditgivning till nystartade företag. Det som framkom var att 

kreditgivning till nyföretagare är svårare att bedöma och kräver mer undersökningar än 

till redan etablerade företag på grund av att de inte har några tidigare resultat att visa. 

Författarna ansåg att en delad finansiering vore det bästa vid nyföretagande då bankerna 

minskar risken och det leder till ökad trygghet för kreditgivaren (Bergström & Klasson, 

2007). 

En annan uppsats som också undersökt ämnet är en kandidatuppsats från 

Göteborgsuniversitet skriven av Namvar. Där beskrivs det vilka faktorer bankerna 

undersöker vid en kreditbedömning av etablerade företag. Hon undersöker ämnet ur 

fyra olika aspekter och de är kreditbedömning, finansiella faktorer, icke finansiella 

faktorer samt personbedömning. Resultatet av studien visar att många aspekter vägs in 

vid en kreditbedömning samt att helheten har stor betydelse. Samtidigt som hon forskat 

fram att helheten har stor betydelse så menar hon även att bankerna främst fokuserar på 

företagets kassaflöde. (Namvar, 2014). 

I en vetenskaplig artikel skriven av Kano, Uchida, Udell och Watanabe beskrivs de 

fördelar med relationer mellan bank och låntagare som varierar beroende på tre faktorer 

som författarna identifierar som: verifierbarhet av information, bankens storlek och 

komplexitet samt bankkonkurrens. De undersöker då hur relationen påverkar lånets 

avtalsvillkor och krediter. Resultatet de fick fram var att de mindre bankerna var mer 

begränsade när det kom till kreditutlåning, vilket gjorde att relationen till de kunder som 

fick beviljad kreditförfrågan även var starkare. Detta eftersom det blir en närmare 

kontakt mellan bank och låntagare om det endast är ett fåtal låntagare till banken. 

(Kano, Uchida , Udell & Watanabe, 2011). 

 

3.2 Kreditgivning 

Lagen om bank- och finansieringsrörelse är en lag som är riktat till verksamheter som 

driver bank eller finansieringsrörelser. Där ingår till exempel bestämmelser om vilken 

verksamhet som får bedrivas och kreditprövning inför lån (Swedishbankers, 2014). I 

lagen LBF 8:2 framkommer det att kreditprövningen ska vara organiserad så att den 

som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med 

att bevilja krediten (notisum, 2014) 
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Många företag behöver kapital för att finansiera sin verksamhet. Det kan då behövas en 

finansiell plan som visar företagets kapitalbehov av exempelvis dess kapitalanvändning 

och kapital anskaffning över några år framåt i tiden. Genom att ha en sådan finansiell 

plan kan företagets förhandlingsposition förbättras gentemot kreditgivaren. Om 

exempelvis de finansiella planerna visar på stora överskott kan företagets ledning enkelt 

se om hur de likvida medlen ska placeras för att ge en hög avkastning (Greve, 2003). 

Sedan får man inte glömma att ett kapitalbehov är en grund för att kreditbehov och 

genom en bra finansiell plan kan företaget få fram det bästa finansieringssättet och den 

bästa kreditöverenskommelsen (Brommé, Elmér & Nylén, 1998). En 

kreditöverenskommelse är en förbindelse mellan företag som ansöker om kredit hos ett 

kreditgivande företag. Dessa förbindelser är oftast långvariga då krediter ges på lång 

sikt. Både kreditgivaren och låntagaren har ett vinstsyfte med dessa förbindelser. 

Brommé, Elmér och Nylén (1998) har i deras bok Kreditgivning till företag tagit fram 

en modell som de kallar kreditförhandling. Enligt dem är det upp till låntagaren att 

argumentera och förhandla för att få ett bra resultat för kreditförhandlingen.  Deras 

modell omfattar de argument som de anser att kreditgivaren och låntagaren måste utreda 

vid en kreditförhandling. Modellen visar, som ses på bilden nedan (Figur 1), två olika 

sidor som är låntagarens och kreditgivarens. På låntagarens sida finns de 

förhandlingsargument som de bör ta upp vid en kreditöverenskommelse. De punkterna 

handlar om fakta om företaget såsom deras kapitalbehov, ekonomi, planer, marknad och 

säkerheter med mera. Kreditgivaren har också förhandlingsargument och det är att de 

ska göra en analys av företaget och analysera företagets status, risken i krediten och 

kreditens lönsamhet med mera.  
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Figur 1 - “Modell för kreditöverenskommelse”, illustrerad av studiegruppen. 

Kreditgivning till företag - Brommé, Elmér & Nylén (1998) 

 

Det gäller att både kreditgivaren och låntagaren är överens och att de har väl utarbetade 

förhandlingsargument (Brommé, Elmér & Nylén, 1998). Därför krävs det att båda 

parterna är ärliga och öppna för att båda ska tjäna så mycket som möjligt på lånet. 
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Vi anser att om man har en modell inför en kreditgivning kan man standardisera 

processen och alla företag har då samma möjlighet till att få ett lån, oavsett vilken 

bankman man träffar. Det är även bra för medarbetarna på bankerna att de har en modell 

de ska gå efter, då det underlättar för dem att inte missa att ta upp någon viktig del. Att 

ha en modell över detta förväntar vi oss att bankerna har, det intressanta är att se om 

deras punkter på modellen stämmer överens med författarnas modell. Denna teori 

kommer vi att koppla till vår forskningsfråga angående vilka delar det är som bankerna 

granskar vid en kreditgivning. Kritik mot denna modell är att det är en modell som just 

dessa författare har tagit fram. Det kan finnas andra författare som tagit fram andra 

kriterier vad de anser ska finnas med vid en kreditgivning. Därför menar vi att det vore 

intressant att studera vad bankerna tar upp för kriterier vid kreditgivning, för att se om 

det är liknande modeller eller om de skiljer sig från varandra.   

3.3 Faktorer vid kreditgivning 

En kreditrisk är en risk för förlust som kan ske ifall bankernas kredittagare inte kan 

betala tillbaka det som de har lånat. Genom att hantera sina kreditrisker begränsar 

bankerna de negativa resultateffekterna som kan inträffa ifall kunderna inte klarar av de 

avtalade förpliktelserna de har (pohjola.fi). Det finns olika faktorer som bankerna ser till 

när de bedömer vilken kreditrisk en låntagare har. Dessa faktorer är; risktagande, 

kompetensen inom projektet i företaget, VD’s position i företaget och tidigare 

finansiella resultat för företaget. Bankerna styr då mot att de ska vara uppriktiga mot 

låntagaren när de sätter sin kreditgräns. En huvudfaktor är vilken grad företaget 

finansierar ett projekt med interna genererade medel eller med andra investeringar från 

ägaren. Ett alternativ för att minska risken kan vara att överlåta risken på företaget, 

genom att se till att företaget kommer betala tillbaka lånet oavsett hur utfallet på 

projektet blir. Faktorer som garanterar att krediten betalas tillbaka ses positivt ur 

bankens synvinkel och ger företaget en positiv finansiell ställning genom starka 

oberoende säkerheter. Bankerna minskar också sina risker genom riskanpassning för 

låntagaren eller riskförskjutning från banken till låntagaren. Det finns även en hypotes 

om att utlåningscenter själva saknar förståelse för sin bedömningspolitik. Hypoteser 

visar även att mindre erfarna utlåningscenter fokuserar mer på mätbara faktorer i deras 

kreditbedömning och mindre på låntagarens risktagande, genom faktorer som ökar 
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anpassningen av risken mellan låntagare och bank och förskjuter risken till långivare 

från banken (Bruns, 2004).  

 

När bankerna ska hantera de risker som kan uppkomma menar Vyas och Singh (2011) 

att det finns olika verktyg till hur man ska mäta dessa risker. Dessa verktyg kan bland 

annat vara att se till företagens rapporter och investeringarnas riktlinjer när bankerna 

gör sin riskbedömning. Genom de verktygen kan bankerna begränsa företagens risker 

och få företagaren att hantera deras risker med samverkan med deras målsättningar.  

 

Vi valde att skriva om detta för att se om det stämmer in på hur banker ser på risk när de 

ska finansiera ett företag. Vi kommer koppla detta till vår huvudfråga som handlar om 

vilka delar det är som bankerna granskar vid kreditgivning. Bankerna tar nämligen en 

risk vid utlåning och behöver då en säkerhet till hur återbetalningen ska ske och inom 

vilken tid. Det krävs då att företagen visar på låg risk som bankerna behöver för att 

godkänna en kreditförfrågan. 

3.4 Företagslån via bank 

Ett företagslån innebär att du ingår ett avtal med banken. Lånet ska alltid betalas 

tillbaka. I avtalet fastställs en amorteringsplan som bestämmer när lånet ska betalas 

tillbaka. Avtalet reglerar även vilken ränta som du ska betala under lånets löptid och 

vilka säkerheter som ska lämnas. Företag kan behöva finansiering till sitt företag av 

olika anledningar, det kan bero på nyetablering eller något som ska utvecklas inom 

företaget. Får företaget avslag på kreditförfrågan finns det ingen anledning att ge upp, 

utan man bör istället undersöka vad som var anledningen till avslaget. Bankerna gör en 

helhetsbedömning när de avgör en kreditgivning. De ser till ägarens erfarenheter, privat 

ekonomi samt utbildning. De kontrollerar även affärsplanen om den är realistisk och 

detaljerad. Bankerna ser också till om det finns ekonomisk hjälp i form av revisorer, 

marknaden för verksamheten och deras konkurrenter. (verksamt.se) 

 

Vi kommer att koppla detta till vår frågeställning som handlar om delarna som bankerna 

granskar vid en kreditgivning. Detta eftersom bankerna granskar olika kriterier som bör 

vara uppfyllda innan de godkänner en kreditförfrågan när man ska ingå i en 

affärsuppgörelse med banken. 
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3.5 SWOT analys 

SWOT står för Strength, Weakness, Opportunity 

och Threat och en sådan analys är en viktig 

synvinkel av en strategisk affärsplanering och 

företag bör alltid utföra en i exempelvis 

samband med skapandet av affärsplanen. En 

SWOT-analys kan företag göra årligen och på 

så vis uppdatera deras affärsplan så att den blir 

som ett levande dokument som företaget och de 

anställda enkelt kan följa. Den här sortens 

analys av ett företag är ett effektivt verktyg för 

hantering av förändringar, bestämmandet av den 

strategiska riktningen och sätta realistiska syften och mål. När företaget har definierat 

deras aktuella position är nästa steg för företaget att ställa in de milstolpar som krävs för 

att kunna få företaget att nå dit de vill och där de behöver vara. Detta för att kunna vara 

så konkurrenskraftiga som möjligt. (Simoneaux & Stroud, 2011) 

 

Vidare menar Simoneaux och Stroud (2011) när ett företag ska framställa sin SWOT-

analys kan de viktiga faktorerna som ska beaktas variera beroende på vad det är för 

slags företag och var företagets huvudsakliga fokus ligger. Några av de faktorer som 

företag går efter är: arbetskvalitet, företagskultur, innovationsförmåga, marknadsföring, 

försäljning och finansiell stabilitet. Genom dessa faktorer kan företaget identifiera sina 

styrkor och svagheter genom att använda dem, lägga till eller ta bort och på så vis få 

faktorer som passar bra till just det företaget. För att kunna identifiera företagets 

möjligheter och hot bör det göras en extern översyn som skapas av de externa krafterna. 

Exempel på externa krafter kan vara lagar och förordningar, trender, teknik, konkurrens 

och politiskt klimat. Det som är viktigt när företaget identifierar de externa krafterna är 

att inte bara medge de nuvarande möjligheterna och hoten utan också potentiella 

framtida överväganden. Möjligheter företräder vanligtvis områden där företaget kan 

växa eller öka deras lönsamhet medan hot består av yttre krafter som kan orsaka 

betydande stress eller ekonomisk nedgång till ett företag. 

 

Varför vi valt att ta med SWOT-analysen i vår teoretiska referensram är för att vi anser 
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att en sådan analys är viktig för företag att framställa. Från bankernas håll kan det vara 

bra vid en kreditgivning, på så sätt att de vill kontrollera hur många hot som företaget 

har när de ansöker om banklån. Om exempelvis ett företag med många redan etablerade 

konkurrenter på marknaden vill ansöka om lån, kanske banken tänker efter en gång 

extra innan de ger dem ett lån. Om företaget redan har många konkurrenter kanske dem 

inte kan konkurrera med dem om kunderna och på så sätt inte tjäna några pengar, vilket 

leder till att de inte kan betala tillbaka sitt lån till banken. Vi anser även att det vore 

intressant att se om företagen använder sig av en SWOT-analys när de startade sin 

verksamhet. Det är ju även bra för dem att se vad de har för hot på marknaden, vilka 

styrkor de har mot de sina konkurrenter som de kan trycka extra mycket på och även 

svagheter som de måste utveckla. 

 

SWOT-analys teorin kommer vi koppla till vår frågeställning som handlar om vilka 

delar det är som bankerna granskar vid en kreditgivning. Vi anser att SWOT-analys är 

något som är viktigt att både företag och banker går igenom när det gäller 

kreditförfrågningar men även om företag ska startas upp utan finansieringsmedel. Detta 

eftersom att även om man inte ansöker om banklån eller något annat finansieringsmedel 

måste företagen känna till deras hot, möjligheter, styrkor och svagheter.  

3.6 Bankrelationers betydelse 

3.6.1 Befintlig kundrelation 

Att företag har bankaffärer hos banken sedan tidigare är en viktig faktor vid en 

kreditansökan. Enligt Brommé, Elmér och Nylén (1998) favoriseras de gamla kunderna 

framför de nya och om kunden har betydande bankaffär med banken som exempelvis 

inlåning, utlandsaffärer eller någon annan bankaffär favoriseras dessa kunder framför 

kunder med en låg bankkontakt. Grunden till detta är konkurrensen om kunderna och 

bankernas egna krav på deras lönsamhet (Brommé, Elmér & Nylén, 1998). Om 

företaget som ansöker om kredit redan innan är kund till banken, vet banken om 

företaget betalar in i tid och sköter allting på ett korrekt sätt. Därför anser vi att detta bör 

undersökas och se om befintliga kunder favoriseras framför nya kunder.  
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3.6.2 B2B i samverkan med CRM 

Företag investerar årligen hundratals miljoner dollar för att hitta och installera ny teknik 

som kan förbättra deras produktivitet, kommunikation och kundrelationer. Vikten av 

sådan teknologi har vuxit med tonvikt på business-to-business företag(B2B-företag) 

som innebär att bygga upp köpa-sälja partnerskap. Säljteknik i form av kundrelationer 

är avsedd att hjälpa säljare att utföra uppgifter och kommunicera mer effektivt med 

chefer och kollegor i syfte att förbättra det interna samarbetet och positivt påverka 

försäljningsutvecklingen. (Rodriguez &Honeycutt, 2011) 

 

B2B företag innebär att ett företag säljer en produkt eller en tjänst till andra företag. Ett 

exempel på B2B produktbaserade företag kan då vara att man säljer 

CostumerRelationship Management (CRM) som ett system till organisationer för att 

hjälpa dem att hantera sin försäljningsutveckling. (entrepreneurs-journey.com) 

 

Frågan som många företag ställer sig är hur B2B försäljningen samarbetar professionellt 

med chefer och kollegor när de är borta från kontoret och besöker kunder. Svaret på den 

frågan är CRM. En viktig funktion av CRM verktyg är nämligen att hjälpa säljare att 

samordna sina insatser med exempelvis kunder och teknik. Framgångsrikt CRM 

samarbete kan ses som en möjlighet att samla in och sprida kundinformation genom 

interaktioner inom alla funktionella områden i företaget. På så sätt kan kundgenererande 

behov delas och spridas i hela organisationen. Genom detta kan CRM teknik på ett 

effektivt sätt öka samverkan mellan köpare, säljteamet samt företagets interna 

avdelningar. Inom en utmanande affärsmiljö som innehåller ett större antal konkurrenter 

och mer kunniga köpare kan organisationer utnyttja den senaste tekniken för att öka 

produktiviteten inom ett B2B kundperspektiv. CRM teknik gör det då möjligt för säljare 

att registrera beröringspunkter och spåra kundernas köpvanor. (Rodriguez &Honeycutt, 

2011) 

 

Anledningen till valet av den här teorin är för att vi vill förstå kundrelationerna och hur 

företaget kan påverka dessa relationer. Genom att ha CRM som en typ av system kan 

företagen veta hur köparnas köpvanor utvecklas. På så sätt kan företagen veta vad som 

kommer sälja eller inte. Då B2B handlar om köpa-sälja partnerskap mellan företag anser 
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vi att vi kan koppla den här teorin om CRM tillsammans med bankernas relation med 

företagen vid kreditförfrågningar.  

 

Avsnitten “befintlig kundrelation” och “B2B i samverkan med CRM” kommer vi att 

koppla till vår frågeställning som handlar om kundrelationer. Detta eftersom vi anser att 

det är viktigt för bankerna att bevara sina kundrelationer men samtidigt marknadsföra 

sig för att få nya. Men även för att undersöka om det finns en fördel för befintliga 

kunder i jämförelse med nya kunder att få företagslån.  

 

 



22 
 

 

4. Empiri 

detta kapitel kommer vi sammanställa den information vi fått från våra intervjuer.  

Vi börjar med att presentera resultatet av det insamlade materialet från företagen 

och därefter bankernas intervjuer. 

 

4.1 Intervju med Kristina Thaning på Happindoor 

Happindoor är en nystartad verksamhet som startade i april 2014. Happindoor är en 

inredningsbutik på Baronens köpcentrum i Kalmar som erbjuder textilier, möbler och 

heminredning. De hjälper både privatpersoner och företag med inredning till fastigheter 

eller hem. Kristina Thaning är ägare av butiken och har tidigare arbetat med inredning i 

butiken Mairo som lades ner julen 2013. Hennes brinnande intresse för inredning gjorde 

att hon startade verksamheten och driver nu Mairo vidare fast i en egen regi och får 

själv välja butikens sortiment. 

 

När Thaning startade verksamheten behövde hon kapital i form av banklån. Hon sökte 

runt på olika banker för att få det bästa erbjudandet och fick det sedan från Ölands bank 

där hon uppskattade kontakten och deras hjälpsamhet. Thaning hade kontakt med 

banken i ett tidigt skede för att hon trodde att hon skulle starta verksamheten redan efter 

sommaren 2013, men avvaktade för att få en mer utarbetad affärsplan och en bra lokal 

för hennes verksamhet. Thaning berättade att hon behövde visa upp en noggrant utförd 

affärsplan där bland annat hennes budget inkluderades när hon ansökte om lånet. Detta 

för att banken skulle se hennes affärsidé och hur hon skulle gå tillväga för att nå de 

uppsatta kortsiktiga och långsiktiga målen. Hon förklarade även att eftersom hon 

tidigare hade arbetat på Mairo så kunde hon uppvisa tydliga siffror i sin budget. Enligt 

Thaning var budgeten det viktigaste kriterium som banken såg till när de kontrollerade 

hennes kreditförfrågan. Budgeten måste vara trovärdig för att banken ska kunna se 

möjligheterna och helheten på det nyetablerade företaget. Säkerheten för Thanings lån 

bär till viss del banken på, men även Thaning som ägare har en del säkerhet i form av 

hennes tillgångar såsom hus och mark. Det är inte lätt att få banklån som nyetablerat 

I 
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företag, helst inte för butiksverksamhet, förklarar Thaning. Däremot anser hon att det 

kan vara lättare för frisörer som inte behöver speciellt mycket inventarier för att fungera 

som en verksamhet. När vi frågade henne om hur hon ansåg att ett avslag hade påverkat 

hennes företag svarade Thaning att om hon inte hade fått banklån, hade hon inte kunnat 

öppna butiken. Thaning menar vidare på att det inte är bra för näringslivet i Kalmar 

heller.  

 

Thaning hade undersökt marknaden för hennes verksamhet innan hon startade butiken 

för att ha kontroll på sina konkurrenter. Hon hade då även en kundklubb från Mairo som 

hon hade med sig till sin nya verksamhet. På så sätt hade hon redan en kundkrets även 

som nyföretagare som kan ses som en fördel för att lyckas med 

kreditgivningsprocessen. Eftersom hon också är inredare så är hon ute och hjälper 

privatpersoner, företag såsom Pontuz Löfgren AB samt olika hotell med inredning. Hon 

har då anställda i sin nystartade verksamhet eftersom hon inte är på plats i butiken hela 

tiden. Dock ansåg hon inte att marknaden var speciellt utvecklad då hon har Hemhörnan 

i Smedby och Inredningsshoppen som de största konkurrenter. Hennes affärsplan är 

annorlunda då hon har helheten och kunskapen som behövs i branschen som hon även 

ser som en möjlighet mot sina konkurrenter.  Det hon själv anser att hon behöver 

förbättra med sin verksamhet är att marknadsföra sig. Eftersom Thaning har samarbete 

med Pontuz Löfgren AB där hon erbjuder inredningstjänster till deras kunders önskemål 

och Hagbloms måleri AB, som innebär att hon kan erbjuda flera olika tapeter. Menar 

hon då att hon skulle kunna marknadsföra sig mer som inredare till sina kunder för att 

inreda deras hem eller till företagares lokaler. Detta ser hon som en 

utvecklingsmöjlighet då hon inte är känd som inredare ännu. Hennes strategi inför 

etableringen av hennes verksamhet var att ha mycket vilja och fokusera på att inte tappa 

greppet på det hon siktade på. 

 

När vi frågade Thaning om hur hennes nuvarande relation till banken ser ut så sade hon 

att en kvinnlig bankman hör av sig varannan månad för att se hur det går för henne. 

Bankmannen lyssnar på hennes idéer och planer och ger feedback. Denne kan även ge 

egna förslag till idéer som kan hjälpa Thaning med hennes verksamhet. Bankmannen 

hör även av sig när denne går på semester för att Thaning ska veta i förväg när 

bankmannen exempelvis inte kan rådgöra med henne.  
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Thanings tips till andra nyföretagare är att utföra en tydlig och noggrann affärsplan 

innan man kontaktar banken. Detta för att veta sin plan och vision på företaget samt 

varför man vill starta verksamheten. Företagaren bör även gå igenom sina kortsiktiga 

och långsiktiga planer för att vara förberedd inför bankens frågor. Banken kommer vilja 

se helheten. Däremot anser Thaning att det troligen är svårare för företagare som inte 

kommer från någon annan verksamhet att få lån. Detta eftersom de troligen inte kan 

uppvisa en tydlig budget men hon återkommer under hela intervjun att en bra affärsplan 

kan hjälpa företagaren mycket. 

4.2 Intervju med Martin Hjalmarsson på Tokige Ture 

Tokige Ture är en godis- och konfektyrbutik i Kalmar som erbjuder upptill 750 olika 

sorter färskt lösgodis (tokigeture, 2014). Hjalmarsson är en av de två delägarna i Tokige 

Ture som är beläget i centrala Kalmar. För sex år sedan tog de över företaget. Tokige 

Ture har dock existerat i 21 år och när Hjalmarsson och den andra delägaren tog över 

företaget var det inte lika framgångsrikt som det är idag. Tokige Ture har även bytt 

lokaler sedan övertagandet. Tidigare har delägarna arbetat på pressbyrån och en 

restaurang tillsammans men de kände att Tokige Ture var intressant och ett välarbetat 

varumärke som de ville utveckla till något bättre. Idag arbetar de heltid men tar hjälp av 

extra personal på de olika högtiderna, sommaren och helgerna. 

 

När ägarna skulle ansöka om banklån hade de frågat runt på olika banker men det var 

till slut Swedbank som var villiga att ge företaget ett lån. De andra bankerna gav inte 

ägarna någon respons till varför de inte hade fått något lån genom dem. Hjalmarsson 

sade att de inte hade använt sig utav en affärsplan eller budget när de ansökte om lån till 

Tokige Ture utan de var kända hos Swedbank sedan tidigare och de kände till 

verksamheten, därför beviljades krediten. De fick däremot visa upp sin balansräkning 

och resultaträkning. Varför Hjalmarsson tror att de inte behövde visa upp någon 

affärsplan eller budget var för att de tidigare påvisat en god återbetalningsförmåga men 

även för att butiken hade funnits i över 20 år och att vara kända hos banken innan tror 

han är till en fördel. De tog lånet när de var ett handelsbolag men hade nyligen bildat 

om företaget till ett aktiebolag. Då överförde de lånet till aktiebolaget och var då 

tvungna att gå i borgen som en säkerhet för att få det. Detta betyder att de är personligt 

ansvariga för lånet. Vid frågan om hur de tror att ett avslag hade påverkat deras företag 
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säger Hjalmarsson att för deras del hade ett avslag inneburit att de hade fått vänta med 

en del av deras investeringar i den nya lokalen. Det hade i sin tur påverkat dem negativt 

i form av mindre försäljning och ett sämre intryck mot kunderna. Dock menar 

Hjalmarsson att de inte hade stått och fallit vid ett avslag från banken. 

 

Hjalmarsson påstår att de har en bra kontakt med deras kontaktperson på Swedbank, det 

finns inte något negativt att säga om deras relation, det är bara positivt.  Bankmannen 

lyssnar och frågar hur det går för företaget när de är i kontakt med varandra. 

Hjalmarsson tillägger att det är väldigt viktigt att ha en bra relation med sin bank. Det är 

extra viktigt ifall företaget vill expandera eller starta en franchise, vilket är något som 

Tokige Ture funderar på att göra. 

 

Hjalmarsson anser att det är lättare för aktiva företagare än nya att få lån eftersom de 

själva hade haft företag innan och på så vis kände banken till dem från tidigare 

verksamheter.  På så sätt vet bankerna deras historia och har då mer säkerheter till att ge 

lån. Vidare berättar Hjalmarsson att de kontrollerade deras konkurrenter på marknaden 

när de tog över verksamheten. De märkte då inga stora potentiella konkurrenter vid den 

tidpunkten, utan endast de olika stormarknaderna som var bundna till ett visst sortiment 

kunde ses som en konkurrent. Däremot etablerade sig Hemmakväll för ett antal år sedan 

och kan efter deras etablering ses som en konkurrent inom de centrala delarna av 

Kalmar. Möjligheterna för dem menar Hjalmarsson på att de inte var bundna till ett visst 

sortiment utan de kunde själva välja de sorter som de ville ha, förutom om det fanns 

låsta sorter som då exempelvis karamellkungen har. De vill nämligen kunna erbjuda det 

som inte finns någon annanstans utan att de har sitt eget sortiment, vilket också är en del 

av deras affärsidé. 

 

Vidare menar Hjalmarsson på att de inte följde någon direkt strategi för att lyckas som 

företagare utan de var båda affärsinriktade sedan tidigare. De visste även vissa 

leverantörer som de kunde använda sig utav i verksamheten vid övertagandet, sedan 

framkom det fler under tiden. De har även fått bidrag från Regionförbundet för sin 

hemsida, dock inte för butiken då det var för mycket konkurrens på marknaden. De fick 

bidrag till hemsidan på grund av att det inte är speciellt utvecklat i det området.  
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Tillsist frågade vi Hjalmarsson ifall han hade något förslag till företagare som behöver 

ett banklån, hur man lyckas. Han menar att det är väldigt noga med hur man presenterar 

sin idé och att man ska kunna övertyga banken om att denna idé kommer att fungera. 

Det är också viktigt att företagaren vet vad den pratar om och är kunnig på sitt område. 

Han påpekar också på att det förmodligen är lättare för redan etablerade företag att få ett 

lån än vad det är för nya företag. Men det viktigaste, enligt Hjalmarsson, är att kunna 

sin sak. 

4.3 Intervju med Åke Arnesson på Swedbank 

Åke Arnesson är kreditanalytiker på Swedbank. Han har sitt kontor i Kalmar men han är 

anställd av regionen och åker runt och arbetar i ortersåsom Oskarshamn, Nybro, 

Emmaboda och Torsås. Arnesson anser att det är lagom lätt att låna pengar och att 

kapital inte är någon bristvara idag. Annat var det efter finanskrisen 2008 då kapitalet 

var en bristvara och Arnesson menar att det var kämpigt för alla under den tiden. Men 

idag står Swedbank och alla de andra bankerna starkt och det är ingen som lever kvar i 

finanskrisen. Efter finanskrisen var kreditförfrågan från företag svag men idag är 

efterfrågan större. Hushållen har däremot hållit en mer jämn grad på 

kreditförfrågningarna menar Arnesson, men den var högre under 2007-2008 innan 

finanskrisen ägde rum. Detta berodde på att priserna på exempelvis hus steg och då var 

privatpersonerna tvungna att låna mer kapital. Något som Arnesson återkommer till 

under hela intervjun är att de vill hjälpa sina kunder, inte stjälpa dem. Med det menar 

han att det handlar om att avväga och se till att rätt lån ges. Om ett företag får ett 

banklån som de sen inte kan betala tillbaka så förlorar företaget på det och det kan leda 

till att företaget går i konkurs. Det är ingenting som Swedbank vill, då de vill ha många 

företag här i Kalmar kommun. 

 

Arnesson påstår att redan etablerade företag har lättare att få igenom sin kreditförfrågan 

än nyetablerade företag. Eftersom banken känner till kunden sedan tidigare och vet om 

de sköter sina återbetalningar eller inte. Under finanskrisen var kundrelationen extra 

viktig. Då var bankerna mer måna om sina egna kunder och såg till att de kunde få lån. 

Det råder enligt Arnesson en stor konkurrens mellan bankerna. De kämpar ju faktiskt 

om samma kunder och kunder som sköter sin avbetalningsplan på ett bra sätt blir då 

attraktiva för bankerna. Något som Swedbank även gör, är att jämföra sig med de andra 
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bankerna, det handlar i första hand om räntan och risker. 

 

Swedbank anser att det är viktigt att skapa en bra relation med sina kunder. De vill se 

kunderna som affärspartners. På Swedbank är de anställda duktiga med att bevara 

kundrelationer. De visar sitt intresse i företaget genom att besöka kunderna 

kontinuerligt, förklarar Arnesson. Förr var det kunderna som besökte banken vid behov 

men det har förändrats på senare tid och det är vanligt att bankerna visar sitt intresse i 

företagen genom kundbesök. På Swedbank är medarbetarna duktiga inom sitt område, 

varje bankman är väl medvetna om vilka kunder den ansvarar för. Företagen är indelade 

i olika grupper för att bankmännen ska vara väl insatta i yrket. Det innebär att en 

bankman endast har företag som arbetar inom ett visst yrke, till exempel lantbruk, för 

att på så sätt specialisera sig inom det området. Det leder till att företagen känner sig 

trygga när deras ansvarige på banken har intresse och kunskap inom deras område. 

Bankerna är till för att göra affärer, de är intresserade av vad företaget gör, resultat samt 

framtida förändringar med mera. De vill förmedla hjälp med sådant som företagen inte 

ens visste fanns. Vissa företag behöver banklån vissa behöver hjälp att placera pengar. 

Vi hjälper företagen med deras behov, säger Arnesson. Bankerna vill även ha 

långsiktiga förpliktelser med sina kunder. Vidare menar Arnesson att företag är trogna 

till sin bank. Det ska mycket till om ett företag ska byta till en annan bank, då ska det 

vara något av större slag. På Swedbank görs det undersökningar kontinuerligt för att 

mäta kundnöjdheten från deras kunder. De anställer då en firma som utför dessa 

undersökningar. Resultaten visar att storbanker ofta får ett lägre resultat än 

småbankerna vilket Swedbank arbetar för att förbättra. Däremot påstår Arnesson att 

kundbesök höjer betyget hos banken. 

 

Enligt Arnesson har nya företag lite svårare att få banklån. Svårare på det sättet att de 

har mer att bevisa. De har ingen historia eller ingen merit sedan tidigare. De har då mer 

att bevisa för banken och då är en affärsplan väldigt viktigt så bankerna kan se hur 

företaget tänker. Något som gör ett företag starkare är att de har en stor del eget kapital. 

Eget kapital är tillgångar i företaget, så som kundfordringar. Att ett företag har stort eget 

kapital menar Arnesson är bra. Om ett företag exempelvis ska investera i en maskin och 

vill ha banklån för att kunna genomföra investeringen, kan banken säga att de kan ge 

dem ett lån men inte för hela investeringen. Utan att de kanske vill att företaget ska 

finansiera en del av den själva och då kan det vara bra om företaget har ett bra eget 
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kapital och kan finansiera detta. Arnesson menar att de ska finnas en bra balans på detta, 

så det gynnar både banken och företaget. SWOT-analys är något som Swedbank 

använder sig av när de ska bedöma en kreditförfrågan enligt Arnesson. De ser på 

hållbarhet och framförallt miljöpåverkan, då miljöpåverkan är en viktig fråga idag.   

 

Om Swedbank inte kan godkänna en kreditförfrågan så sätter dem sig med företaget och 

förklarar för dem varför de inte kan godkänna den. De ger även förslag på vad de måste 

göra för att kunna få igenom sin kreditförfrågan och det kan exempelvis vara att de 

måste ha en starkare balansräkning, enligt Arnesson. De kan även i vissa fall ta in 

företagets revisor och diskutera detta med denne och enligt Arnesson brukar revisorn 

och banken vara överens om förbättrings punkter. Ett annat alternativ är att de tar in 

andra aktörer, som exempelvis Almi. Almi kan gå in och ta en del av lånedelen, den 

som kanske inte Swedbank vill ta. De begär en högre ränta då de inte kräver lika mycket 

säkerhet av företaget. Swedbank ser inte Almi som en konkurrent, utan som en partner. 

Båda är ute efter samma sak, att få fler företag till Kalmar. 

 

Swedbank är alltid noga vid en kreditgivning då de vill låna ut pengar till rätt person. 

Vid utlåning tittar Swedbank lite extra noga på företagaren, bolagets ekonomi och vilka 

säkerheter som erbjuds. Här finns olika IT-mallar och stöd som banken använder sig 

utav. I dessa mallar står det exempelvis vad det är för information som ska tas in, hur de 

ska värdera säkerheten och hur krediten ska tas upp. Detta är strikta regelmallar som de 

måste följa. Vid en avbetalningsplan har livslängden den största betydelsen. Det är efter 

den man kan lägga upp avbetalningsplanen. Vid finansiering av en investering har den 

ekonomiska livslängden på investeringen betydelse. Om exempelvis en maskin har en 

livslängd på fem år så ska även avbetalningsplanen vara på fem år. Annars är det ingen 

bra investering. 

 

En del av kreditbedömningen består av företagets återbetalningsförmåga, hur det går för 

företaget och vilket flöde företaget har. Det är sen utifrån det som det fastställs hur hög 

risk banken tar. Avslutningsvis nämner Arnesson att ett samarbete mellan bank, 

universitet och studenter vore något att satsa på. Han menar att det är viktigt att ett bra 

universitet måste finnas i en stad då det lockar studenter som sen kanske vill stanna kvar 

i Kalmar och exempelvis starta eget företag. 
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4.4 Intervju med Tina Olsson på SEB 

Tina Olsson är företagsmarknadschef i södra Kalmar län där hon har arbetat sedan 

2008. Enligt Olsson är nyföretagandet i Kalmar inte lika stort i jämförelse med Växjö 

och Kristianstad. Olsson berättar att kundrelationen är väldigt viktig när man ska 

genomgå en kreditförfrågan om man redan har en relation till kunden. En bankrelation 

till en kund är grunden i verksamheten. SEB arbetar efter något som kallas kundlöfte, 

vilket innebär att det finns en struktur om hur de träffar kunder samt hur nöjda kunderna 

är med banken. SEB besöker kunder kontinuerligt, vissa kunder mer än andra, men 

företagsrådgivarna vill förstå och är intresserade av vad som händer på 

företaget.EnligtTina Olsson att det är viktigt med kundkontakt, men det är viktigt att 

företaget inte endast har en bankman de kan förlita sig på utan att flera 

företagsrådgivare på banken har information om företaget. Det leder till att företaget 

alltid kan få hjälp även om deras ansvarige på banken inte är tillgänglig. När SEB ska 

godkänna en kreditförfrågan tittar de på företagarens affärsplan och återbetalningen 

samt att det är rätt person bakom företaget.  Olsson har genom sina år sett att aktiva 

företag kan ha lättare att få lån då de klarar av nedgångar lättare än nyetablerade företag, 

som kanske inte har lika mycket kapital i deras verksamhet ännu. Olsson berättar vidare 

att de under tidigare år har sett en försiktighet bland kunder då de har legat lågt med 

investeringar. De har samlat in pengar i kassan istället för att binda det i kundfordringar. 

Däremot har de sett förändringar under nuvarande år. 

 

”2014 har vi sett en ökning på investeringsvilja” 

– Tina Olsson, SEB 

 

I frågan angående konsekvenser vid avslaget banklån menar Olsson på att det ibland 

kan hjälpa kunderna om det är så att bankens analys är rätt. För att minska risken för 

avslaget banklån anser Tina Olsson att företag bör vara ute i god tid och kommunicera 

med de parter som är inblandade i processen. De bör kontakta revisor, bank, Almi samt 

nyföretagarcenter.Det kan nämligen vara svårt för banken att sätta sig in i deras idé på 

kort tid. Däremot rekommenderar Olsson att företagaren ska fråga flera banker på grund 

avatt banker kan ha olika erfarenheter. Företagaren bör inte vara beroende av endast en 

bank då det medför en risk för avslag på krediten, utan andra banker kan ha andra 

erfarenheter och uppfattningar om affärsidén som på så sätt kan leda till en beviljad 
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kredit.Olsson menar att kunderna ska se banken som ett bollplank någon man kan 

rådfråga med, då banken uppgift är att agera som rådgivare. Eftersom banken har 

erfarenhet av olika branscher bör företagen lyssna på bankernas synpunkter, men det 

gör faktiskt dem flesta kunderna menar Olsson. Vid avslaget banklån ifrågasätter SEB 

kalkylerna företagarna har framställt och vid nystartade företag rekommenderar banken 

dem att kontakta nyföretagarcentrum och Almi då SEB samarbetar med dessa parter. 

 

SWOT-analys är något som SEB använder sig av, speciellt vid stora Case. Då måste de 

titta på möjligheter men även riskerna för kunden, och hur SEB kan förbereda sig för att 

minimera dessa risker. SEB använder sig inte av någon specifik mall vid kreditgivning 

men däremot ser de på återbetalningsförmågan för företaget. Det är bland de viktigaste 

menar Olsson, att företaget kan betala tillbaka. 

 

Vid riskbedömning ser SEB på olika branscher, exempelvis har sågverksindustrin haft 

lite problem de senaste åren, säger Olsson. Om SEB vet att det går dåligt för ett bolag i 

en viss bransch, är det ofta genomgående i hela den branschen. Olsson menar vidare på 

att det inte är någon större riskskillnad mellan stora och små företag. Det beror helt på 

vilken typ av verksamhet man har. En annan risk är om företaget går i konkurs, vilket 

inte alltid garanterar återbetalning av lånet. Banker kan säkerställa återbetalning genom 

företagsinteckning och åtagande från ägaren. Detta för att ägaren ska känna sitt ansvar 

om det skulle gå dåligt eller i konkurs. Att ägaren känner att de gör allt i sin makt för att 

betala tillbaka lånet. SEB har även rutiner för att gå in och stötta sina kunder när de har 

det svårt. 

 

Olsson ser självklart att de andra bankerna här i Kalmar kommun är deras konkurrenter 

men vid riktigt stora kunder kan bankerna gå ihop och samarbeta och delar på 

kreditrisken. Men det är bara vid riktigt stora kunder. De är både kollegor och 

konkurrenter säger Olsson. Hon menar även på att bankerna har hygglig koll på 

varandra. SEB ringer även runt och åker ut till potentiella kunder och presentera sig. 

Men de har även egna kunder som tipsar om dem.   
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5. Analys 

detta kapitel kommer vi diskutera vad bankerna granskar vid en kreditförfrågan 

samt vad bankerna kan bidra med för förslag till förbättringar ifall företagen får 

ett avslag på sin kreditförfrågan. Vi kommer även diskutera vilken betydelse en 

kundrelation har vid en kreditgivning. Detta kommer vi diskutera genom att jämföra 

våra teorier med den empiri vi har fått fram och även sätta detta i perspektiv med våra 

egna tankar. 

 

 

5.1 Kreditgivning 

Något som vi efter studiens gång anser skulle underlätta kreditprocessen vore att införa 

en mall som kreditgivarna skulle följa vid en kreditprocess. Detta skulle leda till att 

kreditgivningen såg likadan ut oberoende av vilken bankman man träffade. Kriterierna 

hade blivit tydligare för låntagaren om den visste vilka krav som ställdes, samt att 

bankmännen hade haft en tydlig plan att följa vid varje kredittillfälle. Författarna 

Brommé, Elmér och Nylén (1998) menar på att vid en kreditgivning finns det en mall 

som företag bör använda sig av. Den mallen går igenom de delar som författarna ansåg 

borde tas upp under en kreditgivning. Dessa delar var att kreditgivarna bland annat 

skulle göra en analys av företaget och deras status, kreditrisken som fanns och kreditens 

lönsamhet. Även Bruns (2004) beskriver kriterier vid kreditgivning, att företag ser till 

risken med ett företagslån och hur företagens återbetalningsförmåga ser ut. I 

intervjuerna med Swedbank och SEB angående om de har någon mall som de utgår 

efter, svarade Arnesson att på Swedbank använder de sig utav olika IT-mallar som stöd 

vid kreditgivning. Mallarna tog upp vad det var för information som skulle tas in, hur 

säkerheten ska värderas och även hur krediten ska tas upp. Olsson på SEB sade att de 

inte använder sig av någon specifik mall vid kreditgivning utan att de mest ser till 

företagens återbetalningsförmåga. Det menar hon på är det viktigaste, att företaget kan 

betala tillbaka lånet. Att ha en mall att gå efter anser vi är bra att ha. Anledningen till 

det är att genom mallen missas inga viktiga delar vid kreditgivningen och på så sätt kan 

man även standardisera kreditgivningsprocessen. Efter att ha sammanställt detta ser vi 

att bankerna inte följer exakt samma punkter som Brommé, Elmér och Nylén (1998) har 

i deras mall. Anledningen till varför vi anser att det är viktigt med en mall är för att det 

I 
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inte ska spela någon roll för kunden vem den pratar med, alla på banken ska ge samma 

information till kunden. Däremot som även Tina Olsson sa i intervjun så har banker 

olika erfarenheter och det kan leda till att krediter bedöms olika. Men på samma bank 

bör processen se likadan ut. En mall skulle underlätta för både bank och företag vid en 

kreditförfrågan. Detta för att banken enkelt och snabbt ska kunna se de viktiga delarna 

och för att företagen ska veta vad bankerna granskar. Detta kan troligtvis även påskynda 

kreditprocessen. 

 

Enligt Bruns (2004) finns det ett sätt att minska risken vid kreditgivning och det kan 

vara genom att det sker en riskförskjutning från bankerna till låntagaren eller någon 

annan kreditgivare istället. Faktorer som garanterar att krediten betalas tillbaka ses 

positivt ur bankens synvinkel. Detta menade även Arnesson på Swedbank. Han sade att 

om Swedbank inte vill ta hela lånedelen kan man ta in en annan aktör, exempelvis Almi. 

Då kan Almi gå in och ta den delen av lånet som banken inte vill ta och på så sätt tar 

Almi över en del av risken från Swedbank.  Arnesson trycker på att Almi inte är en 

konkurrent till dem, utan de ser Almi mer som en partner. Bankerna vill minska risken 

så mycket som möjligt för att de inte ska göra en förlust, om företaget de lånat ut 

krediten till inte kan betala tillbaka lånet. Genom en riskförskjutning från banken till 

företaget och en annan kreditgivare som exempelvis Almi kan banken på så vis minska 

sin risk. Detta anser vi är ett väl fungerande system då bankerna inte ska vara de som 

driver företaget framåt utan enbart agerar som rådgivare vilket även Olsson berättade i 

intervjun. Banken kan på så vis se om företaget tror på sin affärsidé, om företaget tar 

avstånd från att ta en del av risken visar detta att de inte vill satsa på sin verksamhet, 

anser vi. 

 

Bankerna tar en stor risk genom att finansiera ett företag. Därför är det viktigt att en 

kreditprocess får ta tid. Banken måste samla på sig all den information om företaget 

som kan vara användbar för att kunna bedöma hur stor risken är för banken för att 

kunna låna ut pengarna.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna var en SWOT-analys något som vi ansåg att både 

bankerna och företagen borde använda sig av vid en kreditgivning. Anledningen till 

varför vi anser det beror på att man då får en tydlig bild av marknaden. Genom 

intervjuerna fick vi fram att både Swedbank och SEB använder sig av en sådan analys. 
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Däremot ser de båda bankerna olika på hur analysen bör användas. Anledningen till de 

olika synsätten på analysen anser vi beror på att bankerna har olika rutiner och 

erfarenheter som bidrar till att man ser annorlunda på en SWOT-analys på de båda 

bankerna. 

 

När vi var i kontakt med Happindoor och Tokige Ture fick vi fram att de använder sig 

utav några av de delarna som en SWOT-analys består av. Delarna i en SWOT-analys 

förklarar Simoneaux ochStroud (2011) består av hot, möjligheter, svagheter och styrkor. 

Thaning på Happindoor berättade att hon hade undersökt marknaden innan hon startade 

sin verksamhet för att på så sätt identifiera sina konkurrenter. I och med att hon hade 

arbetat på Mairo innan, hade hon fått med sig den kundklubben till Happindoor vilket 

kan ses positivt vid en kreditförfrågning. Då är banken medveten om att det finns 

kunder som är intresserade av verksamheten och det leder också till att ägaren är 

medveten om vad kunderna vill ha. Thaning gjorde en analys av marknaden, vad som 

var etablerat och hittade då den inriktningen som inte var särskilt etablerad i 

kommunen. Det som Thaning ansåg att hon behövde förbättra, som kopplas till 

verksamhetens möjlighet, är att hon måste marknadsföra sin roll som inredare mer för 

att på så sätt vara konkurrenskraftig. I intervjun med Hjalmarsson på Tokige Ture 

berättade han att de granskade konkurrensen innan de tog över verksamheten. De såg 

även på vad som var företagets möjligheter och även vad som var deras styrka. 

Simoneaux ochStroud (2011) syn på en SWOT-analys är att företaget bör utföra en 

sådan i samband med skapandet av ett företag. Författarna säger även att en SWOT-

analys är något som företag kan göra årligen och på så vis uppdatera deras affärsplan. 

Både företag och banker anser att en SWOT- analys är viktig då man får en tydlig bild 

över hur företaget kommer fungera i samhället. Anledningen till varför vi ställde frågan 

till bankerna och företagen, om de använder sig av SWOT-analys var för att vi anser att 

det är lika viktigt för banker som för företag att göra upp en sådan analys för att se 

fördelar och nackdelar med verksamheten som ska bli belånad en kredit.  

 

Efter intervjuerna med både bankerna och företagen har vi sammanställt och kommit 

fram till att ingen av dessa nämnde alla fyra delarna i SWOT-analysen. Företagen 

tryckte mest på möjligheterna de har och vad som behövde utvecklas. SEB nämnde 

möjlighet och risk medan Swedbank pratade om hållbarhet och miljöpåverkan. Vi anser 

att alla delarna i analysen är lika viktiga och att företag bör gå igenom alla dessa innan 
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man startar sin verksamhet eller när man ska undersöka andra företag. Även Simoneaux 

och Stroud (2011) betonar att företag bör gå igenom alla delarna i modellen för att inte 

missa en viktig del. Om man inte beskriver alla delar anser vi att företag kan gå miste 

om viktig information som bör kontrolleras innan ett företag etablerar sig. Det krävs av 

företagarna att de har kontroll på de olika delarna för att på så sätt ha störst möjlighet att 

få sitt banklån beviljat. Anledningen till varför vi anser att en SWOT-analys är så viktig 

beror på att de består av alla de delar ett företag bör ha kontroll över när de ska starta en 

verksamhet. Exempelvis är konkurrensen viktig att se över så att det finns möjlighet att 

lyckas inom den branschen eller om det är en nedgående bransch. Men man kan även se 

till företagets styrkor, då måste företaget exempelvis vara steget före sina konkurrenter 

för att vara extra konkurrenskraftig. Att ha en väl utformad SWOT-analys anser vi är 

viktigt då man vill ha sin kreditförfrågan beviljad. Eftersom det underlättar om man vid 

grundningen av verksamheten vet om företagets hot, möjligheter, svagheter och styrkor. 

Man vet hur man själv ska agera på marknaden för att locka till sig kunder och vad man 

kan förvänta sig inom branschen. Därför anser vi att en SWOT-analys är viktigt att ha 

när banken ska granska företaget och se om de ska få sin kreditförfrågan beviljad eller 

inte. 

 

Efter våra intervjuer har vi fått olika svar på hur lätt det är att få ett banklån. Om man 

inte skulle lyckas få igenom sin kreditförfrågan behöver inte det ses som något negativt.  

Banker vill inte att företagen ska misslyckas, eftersom ett företag som inte klarar av att 

betala tillbaka lånet även påverkar banken. Banker genomgår därför alla analyser på 

grund av att undersöka förutsättningarna för företaget. Om ett företag får avslag på sin 

kreditansökan behöver inte det vara något negativt utan banken agerar för att vara 

rättvis och hjälpsam mot företaget.Detta menar även Arnesson, Swedbank, på när han 

säger att bankerna inte vill stjälpa ett företag utan snarare hjälpa. Vi anser att det är bra 

att bankerna inte bara ger ett avslag utan att de tar upp olika förbättringsförslag som 

företaget bör göra för att kunna få ett lån.  

 

De företagen vi intervjuade såg olika på vilka kriterier som är viktiga i en 

kreditgivningsprocess. Anledningen kan vara att de har olika banker samt två olika 

yrkesinriktningar. Då bankerna fokuserar på marknaden för företaget samt att banker 

har olika erfarenheter av olika branschers utveckling. Thaning ansåg att budget och 

affärsplan var det som hjälpte henne med sin kreditgivning medan Hjalmarsson tryckte 
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mer på personlighet och kunskap inom sitt område. Bankernas kriterier överensstämde, 

då både Olsson och Arnesson ansåg att återbetalningsförmågan var viktig. 

 

Efter studiens gång har vi fått fram att det finns en anledning till varför företag inte får 

banklån. Det kan bero på att de inte har en stark affärsidé eller att det redan finns många 

etablerade företag i den branschen. Enligt Verksamt (2014) framgår det tydligt att en 

affärsplan har en viktig del vid ett godkännande av banklån. Men även konkurrensen är 

viktig att undersöka då bankerna analyserar marknaden och ser om företaget har 

möjlighet att lyckas. Därför anser vi att det är viktigt att man har en väl formulerad 

affärsplan då man inte kan gå till banken och söka om företagslån om man inte har 

någon plan. Däremot kan bankmännen hjälpa till och formulera en ansökan men det är 

viktigt att man själv har en uppfattning om vad man vill göra. Särskilt Olsson på SEB 

tryckte på att det är viktigt att ta kontakt med aktörer på marknaden i ett tidigt skede för 

att lyckas med sin kreditförfrågan. Det gäller att banken är med som en rådgivare i hela 

processen för att lyckas med krediten. 

 

5.2 Kundrelation vid kreditgivning 

Vid frågan om bankerna ser någon skillnad på om företag är kund i banken sedan 

tidigare eller inte har tydligt framgått efter denna studie. Både Arnesson på Swedbank 

och Olsson på SEB anser att kundrelationen är viktig vid en affärsuppgörelse. 

Anledningen till detta förklarar både Arnesson och Olsson beror på att om kunden är 

känd hos banken sedan tidigare är banken medveten om kunden kan betala tillbaka sina 

lån. Nya kunder har däremot mer att bevisa för att få ett banklån eftersom de inte har 

någon historia eller merit hos banken. Bankerna anser även att det är lättare för 

etablerade företag att få banklån än nyetablerade företag. Anledningen till det menar 

Olsson på att de etablerade företagen klarar av nedgångar bättre än nya företag, 

eftersom de vanligtvis har mer kapital än de nyetablerade företagen. Även ägarna till 

Tokige Ture och Happindoor menar på att en tidigare kundrelation med banken har stor 

betydelse vid kreditgivning. Detta kopplar vi till teorin om CRM och B2B som enligt 

Rodriguez och Honeycutt (2011) är bra verktyg till att exempelvis bankerna ska kunna 

samarbeta med företagen på en professionell nivå. Med hjälp av att CRM samlar 

information om kunden kan det hjälpa banken att redogöra vad kunden har för 
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återbetalningsförmåga inför kommande kreditförfrågan. B2B företag är när företag 

säljer produkter eller tjänster till andra företag. Det ser vi som när bankerna ger ett 

banklån till ett företag, som ses som en tjänst. Företaget kan då med hjälp av den 

tjänsten etablera sig eller utvecklas på marknaden. Rodriguez ochHoneycutt (2011) 

förklarar också hur viktigt det är med ett fungerande CRM system på så sätt att alla i 

organisationen har tillgång till kundinformationen.  På så sätt kan kundgenererade 

behov delas och spridas i hela organisationen. CRM teknik gör det möjligt för bankmän 

att registrera beröringspunkter och spåra kundernas banklån. Vi anser att det är viktigt 

med ett välutformat CRM system. Detta eftersom kundinformation aldrig ska gå 

förlorad och att det inte ska spela någon roll vilken bankman man har utan att alla 

bankmän ska kunna förmedla samma information. Om någon anställd blir sjuk ska det 

inte drabba kunden, utan alla på banken ska kunna arbeta likadant i alla fall på grund av 

systemet som ger alla samma information. Ett CRM system anser vi underlättar både för 

de anställda och för deras kunder. Eftersom kundrelationen är så pass viktig anser vi att 

det är viktigt för banker att ha ett utformat CRM system för att kunderna ska känna sig 

värdefulla och för att de ska stanna på den banken. Från egen erfarenhet anser vi att det 

är viktigt att det inte ska spela någon roll om vilken bankman man får hjälp av utan de 

ska känna till ens bakgrund och kunna hjälpa till med de ärendena man har. Samtidigt 

som man får en tryggare och personlig kontakt med bankmannen om man alltid har 

samma kontaktperson. De vi intervjuade på bankerna anser att det är viktigt att företag 

har en viss kontakt person på banken som företagen kontaktar vid behov. Men de påstår 

även att det är viktigt att flera är inblandade i processen om kontaktpersonen är på 

semester eller inte tillgänglig vid det tillfället. Det viktigaste är att kunden kan få hjälp 

när de har behov av det. 

 

Brommé, Elmér och Nylén (1998) tar upp att banker favoriserar gamla kunder framför 

nya om kunden har en betydande bankaffär med banken. Hjalmarsson på Tokige Ture 

förklarar att de själva inte hade någon affärsplan eller budget när de ansökte om lån för 

att de tidigare varit kund hos banken och hade då en hög återbetalningsförmåga. Detta 

bekräftar våra tankar som vi hade när vi påbörjade arbetet om kundrelationens betydelse 

vid kreditgivning. Våra tankar bekräftades även genom att bankerna sade under 

intervjuerna att det underlättar om man har en tidigare relation till bankerna då de vet 

hur god kundens återbetalningsförmåga är. Vi trodde däremot inte att bankerna skulle 

vara så öppna med att besvara frågan om att befintliga kunder har en fördel gentemot 
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nya kunder och att den skulle vara så självklar som den var. Anledningen till varför vi 

inte trodde att bankerna skulle besvara så öppet på frågan var för att vi ansåg att det 

kunde avskräcka nya kunder till banken, att de inte får lika bra lånevillkor eller samma 

ränta som gamla kunder. Det kan däremot främja bestående kunder att söka sig till sin 

bank när man behöver banklån då både bank och företag tjänar på detta. Processen 

behöver då inte vara lika invecklad om man tidigare visat god återbetalningsförmåga. 

Detta leder då till att privatpersoner och företag ofta håller sig kvar vid den bank som 

man har haft från början. Detta menar även Arnesson, Swedbank, på när han förklarar 

att det ska mycket till för att företag ska byta till en annan bank. Detta håller vi med om 

och antar att man endast byter bank om det finns något speciellt skäl till att byta, då de 

krävs en del för att byta till en annan bank. 

 

I intervjun med Thaning på Happindoor förklarade hon hur viktigt det är med en väl 

utförd affärsplan som man kan gå tillbaka till och hålla uppdaterad. Hon nämner att hon 

inte haft någon tidigare kontakt med banken som hon fick banklån från. Hon förklarar 

även att om man har en tydlig affärsplan kan det vara ett hjälpmedel när man ansöker 

om lån. Olsson på SEB menar på att det är viktigt att företagaren har kontakt med 

banken i ett tidigt skede i nyskaparprocessen. Detta för att banken ska få en bättre 

förståelse i verksamheten från början än att komma in i ett sent skede när affärsplanen 

är färdigutvecklad. Att ha en väl utarbetad affärsplan anser vi, efter att ha varit i kontakt 

med både företag och banker, är en väldig viktig del vid en kreditförfrågan. Har man 

inte haft någon kundkontakt med banken tidigare har det större betydelse att man har en 

väl utarbetad affärsidé. Däremot har vi fått som svar från våra intervjuer att affärsidén 

inte har lika stor betydelse om man är känd hos banken sedan tidigare, det är dock 

viktigt att man har en verksamhet som bankerna tror på. Men det viktigaste är att man 

har en god och möjlig återbetalningsförmåga, vilket båda bankerna trycker på. 

Anledningen till varför vi anser att det är viktigt med en väl utarbetad affärsplan är för 

att bankerna ska kunna hjälpa till och göra analyser om hur marknaden för 

verksamheten ser ut. Vi anser även att det är lika viktigt med en bra affärsplan om 

företaget är känd hos banken sedan tidigare eller inte. På grund av att det inte alltid 

beror på personens återbetalningsförmåga utan även på verksamhetens utformning. 

Alltså om verksamheten kan generera kapital eller inte. Vi anser dock att en tidigare 

kundrelation med banken kan medföra problem. Bara för att företag tidigare påvisat god 

återbetalningsförmåga anser inte vi att bankerna ska göra låneprocessen enklare. Det är 
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inte säkert att den nya verksamheten genererar kapital bara för att personen i fråga 

tidigare visat sig vara en god affärsman. Detta kan generera förlust för bankerna om den 

nya verksamheten inte kan generera kapital, därför bör bankerna göra liknande analyser 

även på tidigare kunder. Men däremot förstår vi att låneprocessen blir enklare om man 

har företagaren i sin bank. Då behöver bankmannen inte ta reda på företagarens kapital 

från deras tidigare bank, utan det underlättar låneprocessen. 
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6.Slutsats 

detta kapitel kommer vi besvara vår uppsats problemformulering och därmed syfte. 

Det kommer även vara med ett avsnitt som ger tips till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring vad bankerna kan ha för 

granskningspunkter vid en kreditförfrågan samt vilka lösningar bankerna kan föreslå 

företagen vid avslaget banklån. Vi vill även se bankrelationernas betydelse vid 

kreditgivning.  

 

Efter våra intervjuer har vi märkt att det krävs mycket av en företagare när de genomgår 

en kreditgivning. Desto mer av nyetablerade företag än redan etablerade företag.En 

granskningspunkt som företagen bör utforma vid en kreditförfrågan är att utforma en 

SWOT-analys. Om ett företag inte känner till sina hot, möjligheter, styrkor och 

svagheter kan det vara en anledningtill att de får sin kreditförfrågan avslagen. Vi anser 

att det är viktigt att använda sig av alla delarna i SWOT-analysen. Däremot fick vi fram 

i detta arbete att bankerna och företagen endast fokuserar på vissa delar i SWOT-

analysen. Vi anser därför att bankerna och företagen borde överväga att se lika mycket 

på alla delar då alla delar kan ge en fördel i framtiden. SWOT-analysen bör därför 

utformas med tidens gång och hållas uppdaterad.  

 

Enannan granskningspunktvi fick fram är återbetalningsförmågan somses som den 

viktigaste punkten, vilket även vi håller med om. Är företagaren känd hos banken sedan 

tidigare går det lättare för bankerna att se hur företaget har skött sin återbetalning, vilket 

också kan underlätta vid nästa kreditförfrågan. Våra intervjupersoner ansåg att en bra 

relation med banken är väldigt viktig vilket även bankerna arbetar för att lyckas 

med.Det kan dock bli svårare för ett nystartat företag att få banklån då de inte kan 

I 



40 
 

bevisa sin återbetalningsförmåga. För att kunna underlätta för företagen anser vi att det 

hade varit bra om alla bankerna hade en liknande mall som de utgår ifrån när de beviljar 

en kreditförfrågan. Idag kan företagaren vara tvungen att gå till olika banker för att få 

olika erbjudanden vilket vi anser borde underlättas om alla banker har samma villkor 

när de godkänner en kreditförfrågan. Då vet man som företagare vad som krävs för att 

lyckas med sin kreditgivning. Bankerna påstod att det är viktigt att företagen har 

kontakt med banken i ett tidigt skede. Det kan vi inte motsäga men däremot kan de vara 

svårt att prata med en bankman om man inte själv är helt klar med vad det är för 

verksamhet man vill starta. Men det är viktigt att man ser banken som en rådgivare som 

ska kunna hjälpa till att svara på frågor samt få företaget i rätt riktning. 

 

En annan viktig del för att få banklån är att ha en bra affärsidé. Affärsidén ska vara 

tydligt utformad för att bankerna ska förstå hur företaget utformas och för att kunna 

undersöka de delarna som behövs vid en kreditgivning. Utan en affärsidé är det svårt för 

bankerna att avgöra vad verksamheten kommer utformas till. En affärsidé behövs för att 

banken ska kunna avgöra om företaget kommer generera vinst, vilket är det viktigaste 

kriteriet när det gäller bankutlåning. Har man inte lyckats med sin affärsidé hjälper 

banken gärna till att utforma den så att det ska kunna fungera på marknaden men det 

gäller att det är någorlunda genomförbart. 

 

Avslaget banklån såg vi som något negativt när vi började med det här arbetet. Men 

efter arbetets gång har vi fått andra tankar. Bankerna gör analyser och granskningar när 

ett företag ansöker om banklån. Genom bankernas analyser kan det uppkomma 

bristande information som kan leda till att företaget inte får sin ansökan beviljad. Det 

finns dock åtgärder företaget kan göra om de får ett avslaget banklån. Får företaget ett 

avslag kan bankerna hjälpa dem genom att ge förslag till förbättring i deras ansökan. 

Företagen kan även vända sig till andra banker och till Almi och Regionförbundet för 

att få bidrag. Detta gäller även om företaget får sin låneansökan beviljad. Vi har efter 

denna studie insett att det är bra för företaget att vara i kontakt med banken innan de 

startar sin verksamhet för att redan i tidigt skede få hjälp med analyser, råd och om 

företagaren gör rätt i att satsa på sin affärsidé. Vi anser att man ska ta bankernas åsikter 

på allvar då de har en bred kunskap och erfarenhet inom området.  
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Genom den här studien har vi kommit fram till att en tidigare relation mellan bank och 

företag kan underlätta när ett företag ansöker om banklån. Vi kan se att nyetablerade 

företag kan ha svårare att få banklån då de har mer att bevisa för banken. Bankerna 

ställer fler krav till de nyetablerade företagen än de aktiva då de nyetablerade företagen 

inte kan bevisa om verksamheten exempelvis kommer att gå med vinst.  

 

Att en kundrelation är viktig har tydligt framgått efter intervjuerna med våra banker. Vi 

kan dock inte avgöra om de favoriserar dem som Brommé, Elmér och Nylén (1998) 

säger att de gör. Bankerna trycker istället på att det är en fördel för företaget om de har 

en kundrelation med banken sedan tidigare, inte att de favoriserar gamla kunder framför 

nya. Vi anser även att det är viktigt att företag har ett tydligt CRM system, då de 

anställda i företaget ska ha tillgång till information om kunderna. Genom detta anser vi 

att kunden kan få den hjälp de behöver med sitt ärende även om deras bankman inte har 

möjlighet att hjälpa dem med ärendet just vid det tillfället. Från intervjuerna med 

representanter från Swedbank och SEB fick vi som svar att de ansåg att det är viktigt att 

det finns en personlig bankman till företagslåntagarna. Men de ansåg också att det ska 

finnas någon mer bankman som är insatt i processen för att underlätta för kunden då det 

alltid ska finnas någon på plats som kan komma med rådgivning eller den hjälp som 

behövs. En kund ska alltid kunna kontakta banken och få hjälp även om deras 

kontaktperson inte är på plats. 

 

6.2 Sammanfattning 

detta kapitel kommer vi slutligen beskriva kort våra svar på frågeställningar som 

tidigare har diskuterats fram. 

 

 

Delar som bankerna granskar 

 En utformad SWOT analys 

 God återbetalningsförmåga 

 Väl utformad affärsidé 

 

 
I 
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Bankernas bidrag vid avslaget banklån 

 Hjälper till att förbättra affärsidén 

 Ger bidragsförslag ex. Almi 

 Förslag till uppbyggnad av affärsplan 

 

 

Kundrelationens betydelse för bankens kreditprövning 

 Stor betydelse 

 Underlättar kreditprocessen om man påvisat tidigare god återbetalningsförmåga 

 Kundrelation leder till en smidigare kreditgivning 

 Bra relation mellan bank och företag leder till att man kan förlita sig på den 

andra partnern vid åtgärder samt vid förslag till utveckling 

 

Viktiga delar i bankens arbete med att utveckla kundrelationer 

 Information om kunder samlas i ett system 

 Bankmän blir specialiserade inom ett visst yrke vilket leder till bättre rådgivning 

från bankens sida 

 Kundnöjdhet mäts regelbundet och vill alltid förbättra resultatet 

 Kundbesök ses positivt ut från kunders perspektiv 

 

 

6.4 Framtida studier 

Under arbetets gång har vi kommit fram till olika punkter som vi anser kan leda till 

framtida studier. 

 

 När företag expanderar krävs det vanligtvis finansieringshjälp som kommer från 

banken. När stora företag ska expandera krävs det vanligtvis en större kredit än 

när mindre företag ska expandera på grund av att det är en större verksamhet. 

Därför anser vi att det vore intressant att studera hur just stora, existerande 

företag lyckas med deras finansiering. Ställer bankerna samma krav på stora 

företag som på små företag eller finns det skillnader vid kreditbedömningen. Vi 

har i vår studie främst riktat in oss på små och medelstora företag men vi anser 
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att det skulle vara intressant att studera skillnaderna vid en kreditgivning av 

stora företag jämfört med småföretag.  

 

 Almi och nyföretagare center är något som rekommenderas när företag behöver 

finansieringshjälp till deras företag. Under vår studies gång har vi insett att alla 

intervjupersoner pratat om Almi vilket vi anser vore intressant att undersöka, hur 

mycket hjälper Almi till vid en kreditförfrågan, vad kan de mer bidra med för att 

lyckas med sin kredit. Nyföretagarecenter rekommenderas när nytt företag ska 

etablera sig på marknaden och de hjälper också till på många sätt. Men vad 

bidrar de med mer än vad bankerna redan gör? En sådan uppsats skulle man 

kunna rikta mot nyföretagarna på marknaden, för de skulle kunna framgå 

mycket information som är nödvändig att veta vid en nystart av ett företag.  

 

 En tredje och sista förslag är att det inte är alla företag som lyckas med sin 

kreditförfrågning. Vid avslaget banklån kan banken bidra med rådgivning men 

vad som vi anser intressant att studera vore att jämföra två företag där ena 

lyckats med sin kreditförfrågning medan de andra fick avslag. Vad har det 

bidragit med för konsekvenser, utvecklingsmöjligheter, företagande samt för 

personen bakom företaget? Då vi i vår studie har fått olika svar på vad ett 

avslaget banklån hade betytt för företagen vore det intressant att studera detta 

ytterligare för att se om företag lyckas med verksamheten trots en avslagen 

kreditförfrågan eller om de ger upp och låter sin affärside gå till spillo. Vi anser 

att det vore intressant att studera detta både ur företagarens synvinkel men även 

ur samhällets synvinkel. För om bankerna är för hårda med kreditgivningen 

leder det tillslut till att företag inte vågar etablera sig i samhället, vilket borde få 

konsekvenser som kan vara intressanta att studera.  
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Intervjufrågor bank 

Vad har du för position i företaget? 

Är det någon skillnad om företaget är kund hos er sedan tidigare när det gäller att ta ett 

banklån? 

Ser ni någon historik för att det är lättare för nya företag eller aktiva företag att få lån? 

Har ni märk någon skillnad på efterfrågan av banklån över åren, har de 

ökat/minskat/oförändrat? 
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Vad tror du det medför för konsekvenser till avslaget banklån?  

Ger ni förslag till hur företag kan ändra sin affärsplan för att ni ska kunna godkänna ett 

lån?  

Använder ni er av SWOT-analys vid kreditansökningar? 

Använder ni er av en speciell mall vid kreditgivning? 

Hur strukturerar ni upp en avbetalningsplan?  

Hur avgörs risker för banken? 

Är det mer lönsamt att låna ut pengar till små företag än stora företag? 

Är det högre eller lägre risk för ett mindre företag att låna pengar än ett stort företag? 

Om ett företag går i konkurs är ert lån säkrat eller har det hänt att ni inte fått tillbaka 

pengarna? 

Hur garanterar sig företag för att kunna betala tillbaka lån?  

Behöver ni se att ett företag har ett kapital för att kunna låna av er? 

Ser er bank andra banker i kommunen som konkurrenter? 

Hur arbetar ni för att få kunder till just er bank? 

Har ni som banker ungefär samma sätt att bedöma om ett lån ska godkännas eller inte? 

Godkänner ni färre lån vid lågkonjunktur? 

Tror du att det hade varit bra att införa för att det ska finnas stöd för nya företag att 

etablera sig, eller för aktiva företag att kunna utveckla och förnya sig? 

Intervjufrågor företag 

När startade företaget? 

Var ni säkra på att det var denna verksamhet ni ville starta? 

Hur gick processen till när ni ansökte om banklån? 

Hade ni en riktig affärsplan och budget när ni ansökte om banklån? 

Hur noga är det med affärsplan och budget anser ni för att få lån? 

Vad hade ni för säkerhet för att få lån? 

Jämförde ni olika banker för att få det bästa lånet? 

Har ni uppfattat att det är lätt att få företagslån och om det är någon skillnad som 

nyskapat eller etablerat företag? 

Gjorde ni analyser på företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot innan ni startade 

verksamheten?  

Hade ni någon strategi ni följde för att lyckas som företagare? 
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Fanns det bidrag eller liknande att få för att underlätta för er att starta verksamheten? 

Kompletterande intervju frågor 

Happindoor  

Var det något kriterie du behövde utveckla för att få företagslån, vilket? 

Vilka kriterier ansåg du att bankerna studerade vid din kreditgivning? 

Anser du att er bankrelation bevaras från bankens sida, är de intresserade av hur din 

verksamhet går? Hör de av sig, eller är det en tyst relation? 

Har du något förslag som skulle underlätta för andra nyföretagare att lyckas få banklån? 

 

Tokige ture  

När ni tog lån till flytten av företaget berättade ni i förra intervjun att ni fick lånet för att 

ni tidigare påvisat god återbetalningsförmåga, Hade inte banken något kriterier som ni 

behövde uppvisa för att få lånet? Affärsplan, budget eller liknande?  

Hur känner ni att er relation till banken är? Har ni god kontakt, är de intresserade av hur 

det går för företaget, hur visar de sitt intresse? 

På vilket sätt är det viktigt med en bra relation till sin bank? 

Har ni något förslag till företagare som behöver ett banklån hur man kan lyckas?  

 

Swedbank   

Hur arbetar ni för att behålla kunder i er bank? 

Kontaktar ni företag för att se om företaget går med vinst, eller om de har planer på 

förändringar?  

Använder ni någon typ av system för att ha lättare koll på era kunder? 

Har era företagskunder en personlig bankman de kontaktar vid behov, eller varierar de 

från olika tillfällen? 

Vad är ditt bästa tips till företagare som är i behov av ett banklån? Hur ska de gå 

tillväga? 

SEB  

Hur bevarar ni kundrelationen till era företagskunder? 
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Använder ni någon typ av system eller program för att på så sätt ha koll på era kunder, 

där data samlas om era kunder? 

Är det viktigt att det är samma bankman som har kontakten med företagen? Vad bidrar 

det till iså fall?  

Hur arbetar ni vid ett avslaget banklån? Ger ni dem förslag till förbättring? På vilket 

sätt? 

Vad är ditt bästa tips till företagare som är i behov av ett banklån? Hur ska de gå 

tillväga? 

 

 

 


