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Summary 

 

January 1st 2009 the Law of Priority Rights was changed, at the same time as a new law of 

chattel mortgage was introduced. The Law of Priority Rights regulates the order in which 

creditors has the right to repayments of claims at a bankruptcy. This law became a 

“restoration” of the rules that were in use before 2004. The purpose of the law in use 

before 2009 was to; reduce the number of bankruptcies in benefit of company 

reconstruction, increase the dividends to the non-prioritised creditors, increase the 

responsibilities for crediting and financing from financiers and the credit recipients. The 

sitting Swedish government issued a research assignment due to the 2004 change of law. 

The research, performed by ITPS, showed an absence of the wanted positive effects. The 

results of the research advocated a regression of the law change, which came into force 

January 1st 2009. This regression to the old law gave rise to the question this paper aims to 

answer: Why were the priority rights of the banks introduced, and what changes can 

thereby be expected in their crediting? The research started by studying appropriate theory 

within the area of the subject. To be able to come to conclusions from the question at issue 

with help from the theory, a number of interviews were conducted with appropriate 

respondents. The consequences of the prior law to the crediting shows that a regression wa 

necessary. Even though it does not look like the new law will affect the creditors view on 

crediting with chattel mortgage, a number of alternative forms of financing have grown 

stronger. This alternative forms of financing have resulted in less negetive effects on the 

companys development.



 

 

 Sammanfattning 

1 januari 2009 ändrades Förmånsrättslagen och en ny lag om Företagshypotek kom. 

Förmånsrättslagen reglerar i vilken turordning borgenärerna har rätt till återbetalning av 

fordringar vid en konkurs. Denna lag blev en ”återställare” av de regler som gällde före 

2004. Den lag som gällde innan 2009 syftade till att minska antalet konkurser till förmån 

för företagsrekonstruktioner, öka utdelningen till de oprioriterade fordringsägarna, öka 

ansvaret för kreditgivning och finansieringen både från finansiärer och kredittagare. En 

undersökning som ITPS fått i uppdrag av den dåvarande regeringen i samband med den 

lagändringen visade dock på att de effekter som önskats uteblev och en återgång till 

tidigare lagar förespråkades. Därav genomfördes denna återgång i samband med 

regeringsskiftet och trädde i kraft 1 januari 2009. Denna återgång föranledde den 

frågeställning som detta arbete syftar till att undersöka. Varför återställdes bankernas 

förmånsrätt och vilka förändringar i deras kreditgivning kan förväntas av denna? Detta 

föranledde oss att studera lämplig teori inom området. För att kunna dra slutsatser av 

frågeställningen med hjälp av teorin utfördes ett antal intervjuer med lämpliga 

respondenter. De konsekvenser som den tidigare lagen haft på kreditgivningen visar på att 

en återgång var nödvändig. Även om det i dagsläget inte ser ut som den nya lagen kommer 

att påverka finansiärernas syn på krediter med företagshypotek så har en rad alternativa 

finansieringsformer växt sig starkare. Dessa har gjort att det trots allt inte påverkat 

företagandet och dess utveckling negativt i så stor utsträckning.



 

 

Förord 

Som avslutning på Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning har vi gjort en C-

uppsats på 15 poäng inom ämnet Förmånsrättslagen och Lagen om företagshypotek. 

 

Denna uppsats har gett oss inblick i kreditgivning till företag i form av företagshypotek där 

vi skapat oss kunskap med hjälp av teori och intervjupersoner med kunskap inom ämnet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Joachim Samuelsson vid Högskolan i Skövde som stöttat oss 

igenom skrivandet och alltid varit snabb på att ge respons vid behov av hjälp. Hans lugn 

har gett oss gott hopp när tiden har känts knapp.  Tack också för den konstruktiva kritik 

som gjort vårt arbete så bra som möjligt.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till Konkursförvaltare Peter Bengtsson vid Advokatbyrå 

Eriksson & Bengtsson AB i Skövde som hjälpt oss att reda ut all lagtext och paragrafer och 

gett oss den grund vi behövt för att kunna förstå ämnet. Dessutom vill vi tacka för hans 

engagemang och all den tid han tagit sig till detta.  

 

Vi vill också tacka alla de respondenter som med god vilja ställt upp med den information 

som vi efterfrågat och för att vi alltid haft möjlighet att återkomma för frågor och 

kompletteringar. Tack: 

Kreditchef, Carl-Gustav Johansson vid Sparbanken Skaraborg AB, Skara 

Regionkreditchef, Johan Skoglund vid Nordea Bank AB (publ), Skövde 

Kreditchef, Sven Andersson vid ALMI Företagspartner Väst AB, Skövde 

Konkursförvaltare Peter Bengtsson vid Advokatbyrå Eriksson & Bengtsson AB, Skövde 
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Ordlista 

Ackord - en uppgörelse mellan gäldenär och borgenärer att godta ett lägre belopp än den 

verkliga skulden som full betalning 

All egendom - all näringsidkarens tillgångar 

Borgenär - den som har en fordran på någon annan  

Fordringsägare - den som har en fordran på någon och har rätt att kräva betalning, det vill 

säga en borgenär 

Företagshypotek - inteckning i viss egendom som används i en näringsverksamhet som 

till exempel kundfordringar, varulager och inventarier 

Företagsinteckning - inteckning i all egendom som används i en näringsverksamhet  

Förmånsrätt - juridisk benämning på företrädesrätt till betalning vid utmätning eller 

konkurs 

Gäldenär - den som har en skuld till någon annan 

Insolvens - någons oförmåga att betala sina skulder 

ITPS - Institutionen för Tillväxtpolitiska Studier 

Lös egendom - Till exempel lager, inventarier som inte tillhör fastigheten 

Obestånd - då ett företag inte kan betala sina skulder i tid och att betalningsproblemet kan 

anses som bestående 

Säkerhet - i detta sammanhang reala tillgångar eller penningförpliktelser som tryggar 

återbetalningen av lån 

Utmätning - vid utebliven betalning kan detta ske i lös och fast egendom för att ersätta 

borgenären 

 

Definitionerna är till största del hämtade från www.ne.se  
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1 Inledning 

Den 1 januari 2009 återställdes bankernas förmånsrätt till 100 procent och de fick 

återigen särskild förmånsrätt. Återgången i förmånsrätten grundar sig i att den 

försämrade förmånsrätten som bankerna fick i samband med lagändringen 2004 inte fick 

det resultat som önskats. Återgången har nu som syfte att stärka företagens möjligheter till 

krediter för att stärka företagandet i Sverige. Denna studie syftar därför till att genom 

intervjuer med kreditgivare få en bild av om deras kreditgivning kommer att ändras i och 

med lagändringen. 

1.1 Problembakgrund 

Ursprungligen reglerades företrädesordningen mellan olika fordringar i 17 kapitlet i 

handelsbalken i 1734 års lag tills Förmånsrättslagen kom till stånd 1972. Under åren som 

gått har den ändrats ett flertal gånger. Lagen reglerar endast i vilken ordningsföljd 

fordringsägare har rätt till återbetalning vid konkurs och utmätning och kompletteras av 

föreskrifter i andra lagar. Lagen reglerar skillnaden mellan särskild och allmän förmånsrätt 

där särskild förmånsrätt innefattar bestämd egendom och gäller både vid utmätning och 

konkurs. Den allmänna förmånsrätten begränsas inte till någon specifik egendom utan 

gäller all egendom och dessutom endast vid konkurs. (Gregow & Walin, 2004) 

 

2004 föreslog den dåvarande regeringen och riksdagen beslutade om att ändra 

förmånsrätten för bankerna och sänka den från 100 till 55 procent och dessutom ge dem 

allmän förmånsrätt istället för särskild vilket gjorde att säkerheter nu endast kunde ställas i 

viss egendom. Ändringens syfte var att minska konkurserna och öka 

företagsrekonstruktionerna, öka utdelningen till de oprioriterade fordringsägarna, öka 

bankernas uppföljning och att skapa ett större ansvar hos företagen att i första hand själva 

skapa det kapital det behöver. I och med ändringarna i Förmånsrättslagen så krävdes också 

en ny lag om företagsinteckning som ersatte lagen om företagshypotek. I samband med 

ändringen gavs ITPS i uppdrag att göra en grundlig utvärdering om de eftersträvade 

effekterna uppnåddes vilket inte blev resultatet. Större säkerheter krävdes vilket upplevdes 

av företagen som sämre villkor och att tillgången på krediter försämrades. Inte heller kunde 

en minskning av konkurser och ökning av företagsrekonstruktioner noteras, utdelningen till 
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de oprioriterade fordringsägarna ökade en aning men inte så mycket som önskats. 

(www.itps.se, 2007)  

 

Många var kritiska till den lagändring som gjordes 2004. Det befarades att det skulle bli 

svårare för små och nyföretagare i framför allt glesbygden att få krediter. I och med att 

bankernas förmånsrätt försämrades, ökade deras krav på säkerheter för kreditgivning. 

(www.advokatsamfundet.se, 2008) Redan inför valet 2006 lovade den borgerliga alliansen 

en återställning av förmånsrätten för bankerna och 2008 föreslog regeringen och riksdagen 

beslutade om en återgång. Denna återgång kom att gälla från och med 1 januari 2009. 

Återigen har bankerna särskild förmånsrätt med 100 procent i all egendom.(www.ff.se, 

2008) I och med en sänkning av förmånsrätten för bankerna 2004 förändrades deras 

kreditgivning. Tanken med återgången 2009 är att återigen öka företagens möjligheter att 

få krediter med företagshypotek för att öka deras likviditet och därmed deras överlevnad 

och utveckling. (www.newsdesk.se, 2008) 

 

I samband med lagändringen 2009 i förmånsrätten förändras och att bankernas förmånsrätt 

gick från allmän till särskild föranledde att även lagen om företagsinteckning upphör att 

gälla till förmån för en ”ny lag” om företagshypotek. Den ”nya lagen” är egentligen i stort 

sett en ”återställare” till den lag om företagshypotek som gällde före 2004. 

(www.foretagarna.se, 2008) Företagen har nu möjlighet att utnyttja en större del av sina 

tillgångars värde som säkerhet, dock endast en viss typ av tillgångar, när de söker kredit 

hos banken. Den nya förmånsrättslagen ger banken företrädesrätt på hypoteket både vid 

utmätning och konkurs vilket bör ändra bankernas synsätt vid kreditgivning. 

(www.swedbank.se, 2009) 

 

Ändringar i Förmånsrättslagen leder naturligt till förändringar i bankernas kreditgivning. 

Ju svagare ställning i företrädesrätten och ju mindre tillgångar som kan användas som 

säkerhet desto hårdare blir de i sin bedömning vid krediter. (www.itps.se, 2007) Vid 

kreditbedömning tar bankerna hänsyn till den finansiella information, kvantitativ analys, 

som de får från årsredovisningar, nyckeltal och budgetar. Stor vikt läggs vid den 

information som hämtas genom den bild bedömaren själv får av företaget genom 
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information från företagsledaren om företagets framtid, utveckling och kunskapen om dess 

omvärld, så kallad kvalitativ analys.(Landström (Red.), 2003) 

1.2 Problemformulering 

Varför återställdes bankernas förmånsrätt och vilka förändringar i deras kreditgivning kan 

förväntas av denna? 

1.3 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur lagändringen 2004 påverkade 

kreditgivningen för att se orsaken till återgången 2009 och om denna kommer att påverka 

företagens möjligheter till krediter och kreditgivarnas agerande vid finansiering.  

 

Arbetet kan vara av intresse för företag som är i behov av att öka sitt rörelsekapital genom 

företagshypotek hos banker och även de riskkapitalbolagen som kan ha intresse i bankens 

agerande.
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2 Metod 

Detta avsnitt behandlar den valda metoden och hur den användes för att kunna uppnå 

bästa resultat. Den ska beskrivas på ett sådant sätt att liknande undersökning skulle kunna 

genomföras av någon annan och ge samma resultat. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns ett flertal olika synsätt vad gäller vetenskapliga 

uppsatser, bland annat det positivistiska och det hermeneutiska synsättet. Positivismen 

används genom naturvetenskapliga undersökningar och bygger på att logiskt kunna bevisa 

sin hypotes, genom till exempel observation bekräftas eller förkastas hypotesen. Detta 

synsätt används vid kvantitativa, statistiska analyser. Hermeneutiken är motsatsen till 

positivismen och används frekvent inom samhällsvetenskapen vid kvalitativa analyser. 

Hermeneutik handlar om att studera, tolka och förstå texter och intervjuer (Patel & 

Davidson, 2003). I Bryman och Bell (2005) beskrivs att hermeneutik handlar om att tolka 

verkligheten och se helheten och inte nödvändigtvis hur verkligheten är. Synsätt kallas 

även för ”tolkningsperspektivet” vilket innefattar insamling och analys av data och genom 

detta skapa en förståelse i ämnet. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Som redan nämnts ovan finns två typer av forskningsstrategier inom företagsekonomiska 

forskningsmetoder, nämligen kvalitativa och kvantitativa. Den kvantitativa 

forskningsstrategin innebär i stora drag att undersökningen leder fram till mätbara resultat 

som förkastar eller bekräftar hypotesen, medan den kvalitativa inriktar sig mot att första 

och tolka verkligheten genom ord och inte siffror. Utifrån frågeställningar sker insamling 

och tolkning av data, både genom teori och empiri, vilket i slutändan leder till ett resultat 

från vilket en slutsats dras. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Denna undersökning bygger på det hermeneutiska synsättet då insamlad data bygger på 

tolkningar av teori och information från intervjupersoner. Då hermeneutiken förespråkar 

kvalitativa metoder har denna metod att användas. 
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2.2 Datainsamling 

Informationen som använts i uppsatsen är hämtad ur litteratur, lagtext, Internet och från 

personliga intervjuer.  

 

För att få så mycket kunskap som möjligt i ämnet samlades material in och sammanställdes 

för att ge en så tydlig överblick som möjligt. Både primär-, och sekundärdata har använts i 

denna uppsats. Primärdata i vårt fall är de intervjuer med finansiärer och konkursförvaltare 

som vi valt för att få inblick i ämnet från flera håll i näringslivet. Den litteratur som 

använts har hämtats från biblioteket på Högskolan i Skövde samt biblioteket i Skara. De 

sekundärdata som använts är hämtad ur lagtexter, böcker, tidningsartiklar, 

forskningsrapporter och propositioner till lagändringar. Dessutom har den större delen av 

det insamlade materialet hämtats från Internet med hjälp av sökmotorn Google och av 

sökord som förmånsrätt, företagsinteckning, företagshypotek med flera. Den information 

som insamlats från de olika källorna kom att ligga till grund för resultatet i denna 

undersökning.  

2.3 Undersökningsmetod 

De två vanligaste metoderna vid kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer. Deltagande observationer handlar om att en grupp observeras 

under en viss tid för att kunna kartlägga ett visst beteende i den gruppen och få en 

uppfattning om deras verklighet. Fördelen med denna typ av observation kan vara att den 

pågår under en längre tid vilket gör att en djupare kontakt skapas och mera information kan 

samlas in. Nackdelen här kan vara att vissa studier inte går att anpassa till observationen 

utan att mera information lättare kan tas fram genom direkta frågor. Vid kvalitativa 

intervjuer används istället direkta frågor till intervjupersonerna istället för att de 

observeras. Tillvägagångssättet är mindre strukturerat och frågeställningarna bygger på 

intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. Vid denna intervjumetod finns det 

möjlighet att avvika från frågeformuläret och ställa nya frågor till följd av vad personen har 

svarat vid tidigare frågeställningar vilket gör intervjun mer flexibel. De två främsta 

formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer 

enligt Bryman och Bell (2005). Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjupersonen har 
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möjlighet att fritt diskutera kring det valda ämnet och de efterföljande frågorna beror på 

tidigare svar. Vid semi-strukturerade intervjuer finns redan i förväg ett bestämt 

frågeformulär med frågor till intervjupersonen. Det finns möjlighet att avvika från 

frågeformuläret om frågan anknyter till något som intervjupersonen diskuterat tidigare, 

men i stort sett följer frågorna den ursprungliga ordningen. En fördel med denna är att en 

mer historisk bakgrund kan tas fram för att sedan lättare kunna förklara vad som skapat 

den aktuella händelsen. En nackdel med en semi-strukturerad intervju kan vara att vid flera 

intervjuer kan de frågor som avviker från frågeformuläret lätt bli ledande, risken finns då 

att intervjun blir mera styrd efter den kunskap som erhållits från tidigare intervjuer. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Den intervjumetod som har använts i denna undersökning är den semi-strukturerade då det 

inför varje intervju fanns ett färdigt frågeformulär. Intervjupersonen gavs sedan möjlighet 

att fritt diskutera utifrån frågorna. För att täcka möjliga frågetecken fanns också möjlighet 

att ställa icke fördefinierade frågor under intervjuns gång. Denna metod användes för att 

utvinna så mycket information som möjligt från respondenten och på så sätt kunna dra en 

konkret slutsats. 

2.4 Urval 

Undersökningen har utförts på bland annat finansiärer. För att få en mer objektiv syn på 

problemet har även en konkursförvaltare intervjuats som har en god insyn i 

lagändringarnas negativa och positiva effekter. På grund av tidsbegränsning har endast tre 

finansiärer ingått i undersökningen. Dessutom gjordes en avgränsning geografiskt till 

Skövde och Skara.  

 

Valet att innefatta banker som respondenter var enkelt då kreditgivarna står för mycket av 

företagens finansiering. De kreditgivarna som ställde upp på en intervju var Sparbanken 

Skaraborg AB, som är en fristående bank, Nordea Bank AB (publ), som representerar en 

stor nordisk finansiell koncern. Varför en liten fristående bank och en större bankkoncern 

intervjuats var för att skapa en möjlighet att undersöka om det fanns skillnader i 

kreditgivningen dem emellan. Den tredje finansiären som intervjuades var ALMI 

Företagspartner Väst AB, som går in som medfinansiär till små och medelstora företag. 
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Behov av ytterligare respondenter ansågs inte vara nödvändigt för att besvara 

undersökningens problemformulering då åsikterna från de medverkande pekade åt samma 

håll. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

I den kvalitativa metoden diskuteras kvaliteten i undersökningen genom validitet och 

reliabilitet. Validiteten handlar om att tolka och förstå innebörden av olika sammanhang 

och beskriva vilken uppfattning som finns. Validiteten i en kvalitativ studie innefattar inte 

enbart själva datainsamlingen utan handlar om att kunna tillämpa och använda den 

kunskap som skaffats genom insamling av data i hela processen. Den tolkning som gjorts 

av all data ska tillföra någon ny kunskap som är av värde för undersökningen och i 

slutskedet visa ett relevant resultat. Tillförlitligheten i en undersökning kallas reliabilitet.  

Begreppet innefattar hur svaret på samma fråga blir olika vid olika intervjutillfällen med 

samma person. Orsaken till de olika svaren kan vara att respondenten exempelvis har 

ändrat uppfattning eller fått nya kunskaper inom ämnet mellan intervjutillfällena. Inom den 

kvalitativa forskningen anses variationen i svaren vara viktigare än att samma svar alltid 

ges. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Det finns några problem med validiteten i den kvalitativa metoden till exempel vid 

intervjun då svaren kan tolkas på olika sätt. Detta kan göra undersökningen subjektiv och 

bygga på egna uppfattningar. Tolkningarna bör bygga på givna svar och detta kan göras 

genom att låta respondenten ta del av undersökningens resultat. Detta gör den mer 

trovärdig. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Valet att genomföra personliga intervjuer har gjorts för att ge våra respondenter möjlighet 

att ur sin kompetens och erfarenhet kunna ge oss en så klar bild över ämnet som möjligt, 

för att kunna genomföra en trovärdig analys. För att få bästa möjliga utgångsläge inför 

intervjuerna gjordes en gedigen faktainsamling för att skapa så mycket förståelse och 

kunskap om ämnet som möjligt, och därigenom kunna få en så hög validitet som möjligt i 

undersökningarna. För att inte förlora viktig information vid intervjuerna deltog båda 

författarna. Om något var är oklart efter intervjutillfället fanns möjlighet att kontakta 

respondenterna igen för att få validitet och reliabilitet i undersökningen. 
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2.6 Metodkritik 

Det antal intervjuer som gjorts kan bedömas vara för få för att kunna stärka trovärdigheten 

i arbetet men det skälet som kan förklara detta är att tiden var begränsad. Vi var också 

medvetna om att en viss partiskhet och underlåtenhet att ge oss all fakta fanns. Dessutom 

sträckte sig endast undersökningen till ett väldigt lokalt område vilket kunnat ge en skev 

bild av den totala verkligheten eftersom regionala skillnader kan förekomma.  

2.7 Källkritik 

Vårt förhållningssätt till denna studie har varit att hålla oss så objektiva som möjligt. Dock 

är vi väl införstådda med att våra källor inte kan vara helt objektiva då de representerar 

olika grenar i näringslivet och därför har olika uppfattningar om problemet. Området som 

diskuteras kan även uppfattas som ett känsligt ämne för vissa av respondenterna och därför 

kan det finnas risk för att de inte heller lämnat ut all information. När det gäller den 

information vi hämtat från Internet så har vi försökt att välja källor med ett någorlunda 

opartiskt synsätt men även detta kan vara svårt att avgöra. Litteratur till studien kan 

naturligtvis också vara färgad men vi har även här tittat på den objektivt. 

 

Då de genomförda lagändringarna som studien behandlar nyligen trätt i kraft finns heller 

ingen tryckt litteratur att tillgå utan vi har här fått hämta all information via Internet. 

Därmed kan informationen uppfattas mindre trovärdig men vi har använt oss mestadels av 

artiklar tagna ur facktidningar från berörda branscher för att försöka hålla så hög 

trovärdighet som möjligt. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt kommer att ge en djupare bild av förmånsrättslagen och de två senaste 

ändringarna, 2004 och 2009. Dessutom kommer den gamla lagen om företagsinteckning 

(2003:528) och den nya lagen om företagshypotek (2008:990) att redogöras för, allt för att 

kunna skapa en tydligare bild av hur den återställda förmånsrättslagen och den nya lagen 

om företagshypotek kan komma att påverka företags möjlighet att få krediter i framtiden. 

Här kommer endast de mest relevanta fakta att framgå som behövs för att besvara 

rapportens problemformulering. Först kommer en kort genomgång av kreditbedömning vid 

kreditgivning. 

3.1 Kreditbedömning vid kreditgivning 

Vid finansiering av ett företag är kreditbedömningen ett viktigt moment. Denna bedömning 

syftar att säkerställa företagets framtida förmåga och vilja till återbetalning. Ett företags 

kreditvärdighet kartläggs genom noggranna analyser om företaget, dess marknad och deras 

finansiella situation. Kreditbedömning av företag skiljer sig åt mellan olika kreditgivare. 

Vissa fokuserar mera på kvantitativ analys som bygger på den finansiella informationen, 

vilket baseras på finansiella nyckeltal som till exempel företagets kassaflöde och soliditet. 

Denna information kan hämtas i företagets årsredovisning men här bör då beaktas att den 

endast ger en bild av företaget vid bokslutstillfället och därför bör ses som en bakåtriktande 

information. Trots detta är det viktig information för att tillsammans med framåtriktade 

prognoser och budgetar kunna göra en bedömning av företagets framtid. (Landström (red.), 

2003) I förvaltningsberättelsen finns information som bedöms viktig för företaget men som 

inte återfinns i företagets resultat-, och balansräkning. Resultaträkning redogör för hur 

stora intäkterna och kostnaderna har varit under året. Balansräkning ger information om 

företagets ekonomiska ställning. Här visas företagets tillgångar och om de har finansierats 

genom eget eller främmande kapital. Att företaget har en ”ren” revisionsberättelse visar att 

det resultat och den finansiella ställning som kan utläsas i resultat-, och balansräkning ger 

en rättvisande bild. Nyckeltal är ett bra redskap för kreditbedömaren. Med hjälp av dessa 

kan denne skapa en bättre bild av företagets ekonomiska ställning och resultatutveckling. 

De kan ge en direkt bild av företaget vid ett tillfälle eller räknas fram under flera år och 

jämföras för att se förändringarna. (Svedin, 1992)   
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De kreditgivare som lägger större vikt vid kvalitativ information ser mera till företagets 

utvecklingsmöjligheter, återbetalningsvilja, kompetens, ärlighet och vilken affärssituation 

som företaget befinner sig i. När en kreditbedömare ska granska ett företag ser de ofta till 

hur företagsledningen arbetar. Några av de intentioner som en ledning bör besitta är viljan 

att fullgöra avtalade åtaganden och en stark vilja att framgångsrikt driva företaget. 

Företagsledaren ska ha de egenskaper som krävs för att styra och leda företaget för att 

skapa en god utveckling vilket skapar stora möjligheter till god tillväxt. (Landström (Red.), 

2003) En bra företagsledning har kompetens och en god förmåga att inspirera och leda sina 

medarbetare mot samma mål. En bra företagsledning besitter också en god 

entreprenörsanda och har en frisk uppfattning om hur framtiden kommer att se ut för 

företaget. Den skall också vara öppen för alla de förändringar som kan komma att krävas 

på grund av förändringar i omvärlden.(Svedin, 1992) Några av dessa förändringar i 

omvärlden kan till exempel vara förändringar på företagets marknad, bransch eller 

förändringar i landets konjunkturläge och kunskapen om hur dessa kan komma att påverka 

företaget som helhet. Huruvida kreditbedömaren lägger större vikt vid den kvalitativa eller 

den kvantitativa analysen beror på storleken på företaget och vilken information som finns 

att inhämta. (Landström (Red.), 2003) 

 

Analys av affärsidé är också en viktig del i kreditbedömningen. Den handlar om att 

fastställa att företaget har en klar och tydlig affärsidé och att den tyder på att de har en god 

insikt i vilka deras kunder är, vilka behov deras kunder har och vilka möjligheter företaget 

har att tillgodose dessa behov. De ska helt enkelt ha en tydlig bild av vilken som är deras 

roll på marknaden och vilka syften de skall uppfylla där. Det är viktigt att företaget har en 

”frisk” syn på produktutveckling och kunskap om företagets produktion. För att 

kreditbedömaren ska kunna skapa sig en uppfattning om produktionen kan det vara god idé 

att besöka företaget och se deras produktion i sin egen miljö. (Svedin, 1992) 

 

Det är naturligtvis inte bara dessa analyser som spelar en stor roll vid kreditbedömning 

utan även hur väl krediten passar in hos kreditgivaren när det gäller vilken lönsamhet 

krediten kan ge, vilken lönsamheten är i förhållande till risken och hur säkerheten ser ut i 

förhållande till risken. Dessutom är det av stor vikt att kreditbedömaren besitter de 
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kunskaper och har de egenskaper som krävs för att fatta beslut om en kreditgivning. Vikten 

av att ha kunskaper i att göra de analyser som krävs och dessutom kunna tolka och 

utvärdera dessa är den största förutsättningen för att göra korrekta kreditbedömningar. 

Kreditbedömaren bör dessutom väga in sunt förnuft, fantasi och inlevelseförmåga i hur 

verkligheten ser ut för företagaren. (Svedin, 1992) Detta kräver då att kreditgivaren har fått 

ett förtroende för företagaren som person vilket kan kännetecknas som ”personkemi” eller 

”intuition”. Med andra ord innebär inte kreditbedömning enbart kvantitativa och 

kvalitativa analyser utan omfattar en stor del bearbetning av information som gör att det 

ställs stora krav på kreditbedömarens erfarenhet och kompetens. En kreditbedömare med 

lång erfarenhet ställer därför oftare en lyckad kredit genom sin kunskap av bedömningar 

inom många olika branscher. (Landström (Red.), 2003)  

3.2 Konkurs 

Om ett företag hamnar på obestånd orsakas detta oftast av kapitalbrist och okunskap. 

Obalans mellan intäkter och kostnader kan skapa sådan kapitalbrist. Om det saknas 

kunskap inom ekonomi och bokföring, marknad och marknadskrafter kan även detta vara 

en av orsakerna till att företag hamnar på obestånd och försätts i konkurs. (Svedin, 1992) 

 

Om ett företag hotas av konkurs innebär det inte att de saknar betalningsförmåga under den 

närmsta tiden utan kommer inte heller att ha möjlighet att betala sina skulder under en 

längre tid. Vid konkurs, som tingsrätten fattar beslut om, utses en konkursförvaltare som 

bestämmer hur företagets tillgångar skall fördelas mellan det borgenärer som har krav på 

företaget. De borgenärer som har olika förmånsrätter i företagets tillgångar har först rätt till 

sin fordran efter att kostnaderna för konkursen är betalda och därefter har de oprioriterade 

fordringsägarna rätt till betalning. (www.domstol.se, 2008) 

3.3 Företagsrekonstruktion 

Om en konkurs vill undvikas så kan ett företag som i god tid inser brister i sin 

betalningsförmåga välja att rekonstruera istället. Det innebär oftast att ägaren själv gör en 

anmälan om företagsrekonstruktion och att domstolen utser en rekonstruktör. När beslut 

har tagits om rekonstruktion ges företaget anstånd med utbetalningar tills företagets 

situation är utredd. Alla skulderna tas senare om hand och genom förhandlingar med 
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berörda borgenärer görs ackorduppgörelser. På så sätt kan företaget till att börja med 

koncentrera sig på rekonstruktionen utan att bli angripet. Företaget skall under tiden drivas 

vidare med inrådan från rekonstruktören vilken också skall informeras kontinuerligt om 

vad som händer. (www.garde.se, 2006) 

3.4 Bakgrunden till lagändringarna 

De lagändringar som genomfördes 1 januari 2004 syftade till att bland annat påverka 

kreditgivare och andra aktörers vilja att hitta andra lösningar för att i tid hjälpa de företag 

som är i behov av omstrukturering. Detta syftar då till att minska konkurserna och öka 

företagsrekonstruktionerna. Ändringarna syftade också till att öka möjligheten för de 

oprioriterade fordringsägarna att få bättre utdelning. Dessutom syftade den till att stärka 

arbetstagarnas löneskydd vid konkurs. I samband med att lagen fastställdes beslutades om 

att ge Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) i uppdrag att granska 

förmånsrättsreformens effekter på företagens kreditsituation. Enligt ITPS:s slutsats har 

förmånsrättsreformen haft positiva effekter på förutsättningarna till företagsrekonstruktion 

och att de oprioriterade fordringsägarna fått ökad utdelning. Ett annat syfte med 

lagändringarna var att kreditgivarna skulle lägga större vikt vid återbetalnigsförmågan hos 

företagen och ha en bättre uppföljning. Ändringarna ledde till ökade uppföljningar och 

större fokus på företagens lönsamhet. Det förutsattes också att ändringarna skulle ge en 

fortsatt effektiv kreditgivning vilket inte uppnåddes utan kapitalförsörjningen för företagen 

försämrades. Även en snabbare insolvensbehandling, ett ökat gemensamt intresse mellan 

borgenärerna vid insolvens och att planerade konkurser ska upphöra. Dessa har dock inte 

fått det resultat som önskades. ITPS slutsats av undersökningen blev att de negativa 

konsekvenserna av förmånsrättsreformen är övervägande. De föreslog regeringen och 

riksdag att överväga en återgång av företagens inteckningsvärde från 55 procent till 100 

procent och dessutom ta ställning till om företagsinteckningen bör få särskild förmånsrätt. 

(www.itps.se, 2007) 

 

Vid valet 2006 hade den borgerliga alliansen redan med i sina vallöften att återföra 

förmånsrätten till tidigare bestämmelser om särskild förmånsrätt med 100 procent för 

kreditgivarna. Det blev maktskifte i Sverige hösten 2006 och den borgerliga alliansen tog 

över. I februari 2007 beslutade regeringen om en utredning av företagsinteckningens 
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förmånsrätt och därigenom föreslog en förstärkning av denna. På hösten 2007 lades ett 

förslag (SOU 2007:71) om en ökad företagsinteckning till 75 procent av gäldenärens 

egendom. Efter en hearing remitterades i januari 2008 en redogörelse med förslaget att 

ersätta den allmänna förmånsrätten till särskild förmånsrätt för företagshypotek. 

(www.regeringen.se, 2008) 

 

I juni 2008 lämnades regeringens proposition (Prop. 2007/08:161) till riksdagen om att 

återgå till de regler som gällde före år 2004 om företagshypotek där lagändringarna 

föreslogs träda i kraft 1 januari 2009. (www.regeringen.se, 2008) I november 2008 

beslutades genom omröstning i riksdagen att regeringens proposition till lagändring skall 

gälla. (www.riksdagen.se, 2008) 

3.5 Förmånsrättslagen (1970:979) 

Lagen syftar enbart till att reglera i vilken turordning olika fodringar skall ha rätt till 

ersättning vid utmätning och konkurs. Den arbetar med utgångspunkt i att alla borgenärer 

har lika rätt om inget annat föreskrivs. För övrigt lutar den sig mot föreskrifter i annan 

lagstiftning som till exempel komplement. Lagen skiljer mellan allmän och särskild 

förmånsrätt när det gäller företrädesrätten: (Gregow & Walin, 2004 s.13-14) 

 

Allmän förmånsrätt  - denna förmånsrätt gäller i all egendom. Dessutom gäller den 

allmänna förmånsrätten endast vid konkurs. Här regleras noga i vilken ordning 

borgenärerna har rätt till återbetalning av sin fordran. (Gregow & Walin, 2004 s.25)  

 

Turordningen kan i stora drag tolkas enligt följande:  

1. Fordringar som har samband med upprättande av konkurs eller 

företagsrekonstruktion (10 §) 

2. Vissa ersättningar för kostnader för revisions-, och bokföringsuppdrag som regleras 

enligt lag (10a §) 

3. Arbetstagarnas rätt till ersättning för utestående löner och aktuell pension. Här 

kliver lönegarantilagen in vilken innebär att staten går in och betalar arbetstagarna 

deras löner och träder därför i deras ställe som fordringsägare på gäldenären (12 

och 12a §§).  
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4. I 15 § regleras det att särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt 

med vissa undantag som här kommer att vara mindre relevanta och därför inte 

berörs.  

 

Särskild förmånsrätt - denna förmånsrätt gäller vid både konkurs och utmätning. Den 

gäller när en viss egendom är pantsatt vilket innebär att vid till exempel en konkurs så har 

borgenären rätt att först få sin fordran återbetald ur den egendomen som de har pantsatt. 

Eftersom denna förmånsrätt gäller viss egendom finns här ingen inbördes ordning till rätt 

till ersättning utan här har alla borgenärer sin säkerhet i olika egendomar. Exempel på 

särskilda förmånsrätter är: företagshypotek, handpanträtt, retentionsrätt, förmånsrätt i fast 

egendom med flera. (Gregow & Walin, 2004)  

 

De övriga fordringarna som saknar förmånsrätt har inbördes lika rätt till det som återstår, 

de är alltså oprioriterade fordringsägare (18 §). Detta innebär att de har rätt till en 

procentuell del i det som återstår och som står i förhållande till deras storlek på fordran. 

Exempel på oprioriterade fordringar kan vara statens skattefordringar och allmänna, 

avgifter och leverantörsfordringar. (Gregow & Walin, 2004) 

3.5.1 Förändringar i Förmånsrättslagen (1970:979) m ellan 2004 och 

2009 

Bankernas rätt till ersättning flyttas från allmän förmånsrätt till särskild förmånsrätt, vilket 

betyder att den inteckningsbara egendomen kommer att innefatta endast 

näringsverksamhetens lösa egendom istället för all egendom. Dessutom ökas bankernas 

förmånsrätt från 55 procent till 100 procent och kommer dessutom att gälla både vid 

konkurs och utmätning och inte som tidigare endast vid konkurs. (Sveriges Rikes Lag, 

2009) 

3.6 Lagen om företagshypotek (2008:990) 

 I och med ändringarna i förmånsrättslagen som trädde i kraft 1 januari 2009 skrevs också 

en ny lag om företagshypotek som ersätter lagen om företagsinteckning. Denna ändring 

blev nödvändig på grund av att bankernas förmånsrätt ändrades. Den nya lagen om 
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företagshypotek är en ”återställare” till den lag som gällde före förra ändringen i 

förmånsrättslagen. (www.bolagsverket.se, 2008) 

 

Med lagen om företagshypotek avses att kreditgivare kräver att näringsidkaren upplåter en 

säkerhet vid kreditgivning i form av ett företagsinteckningsbrev. (www.bolagsverket.se, 

2008) Denna säkerhet kallas företagshypotek och ställs i näringsidkarens lösa egendom 

med undantag för: 

− Kassa- och bankmedel. 

− Aktier och andra finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning. 

− Egendom som kan vara föremål för panträtt på grund av inteckning. 

− Egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs. 

Om den intecknade verksamheten överlåts och om egendom som omfattas av 

företagshypotek ingår i överlåtandet kommer även denna att gälla förvärvaren, denna rätt 

kallas för förföljelserätt. Om en näringsverksamhet försätts i konkurs eller krävs på 

utmätning har borgenären företrädesrätt enligt förmånsrättslagen till betalning av fodring 

ur den egendom som hypoteket omfattar. En borgenär med företagshypotek i en 

näringsverksamhet har rätt att kräva betalning innan förfallotid om till exempel egendomen 

på grund av exempelvis vanvård försämras eller minskas så att värdet på säkerheten går ner 

i en större omfattning. En företagsinteckning beviljas endast i den näringsverksamhet som 

näringsidkaren utövar i Sverige. Alla företagsinteckningar skall registreras i 

företagsinteckningsregistret, och hur förfarandet skall gå till, själva handläggningen av 

ärendet och hur ansökan skall vara utformad regleras också i lagen. (Sveriges Rikes Lag, 

2009) 

3.6.1 Skillnader mellan Lag (2003:528) om företagsi nteckning och Lag 

(2008:990) om företagshypotek  

Den idag gällande lagen om företagshypotek är i stora drag en ”återställare” av den lag om 

företagshypotek som gällde före 2004 och ersätter lag om företagsinteckning som gällt 

fram till och med 2008. De mest betydande skillnaderna mellan dessa lagar förklaras i 

nedanstående tabell: (www.regeringen.se, 2008) 
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Lag om företagsinteckning (2003:528) Lag om företagshypotek (2008:990) 

� gäller enbart vid konkurs � gäller både vid konkurs och 

utmätning 

� gäller i all egendom, fast som lös 

egendom 

� gäller i viss egendom med vissa 

undantag 

� ger allmän förmånsrätt � ger särskild förmånsrätt 

� gäller 55 procent av all gäldenärens 

egendom 

� gäller 100 procent av inteckningens 

värde 

� ingen förföljelserätt � återinförd förföljelserätt 

Tabell 1: Skillnaderna mellan lag om företagsinteckning och lag om företagshypotek (Källa: egen 

sammanställning) 

3.6.2 Övergångsregler mellan lagarna  

Enligt övergångsreglerna skall företagsinteckningar som upplåtits som säkerhet före 1 

januari 2009 gälla enligt 2004 års lag  för att sedan  per automatik övergå till att gälla 2009 

års lag från och med den 1 januari 2010. Dessutom kommer de näringsidkare som redan 

har företagsinteckningar enligt 2004 års lag inte ges möjlighet att teckna nya under de nya 

reglerna, om de inte låtit ”döda dem”, utan de kommer då att beviljas enligt den upphävda 

lagen. Denna reglering innebär att det inte kan förekomma företagsinteckningar från två 

olika regelverk vid en konkurs eller utmätning i en och samma näringsverksamhet. 

(www.bolagsverket.se, 2008) 

3.7 Alternativa finansieringsformer 

Vid kreditförfrågan har kreditgivaren fler alternativ än företagshypotek att välja mellan. 

Detta beror på vad krediten skall användas till. Om det handlar om finansiering av 

exempelvis objekt kan någon av nedanstående vara ett alternativ, vilket också kallas 

objektsfinansiering. (www.expowera.se, 2008) 

3.7.1 Leasing 

Denna form av finansiering innebär att ett företag hyr den utrustning som de behöver av till 

exempel ett finansbolag istället för att köpa den. Detta gör i sin tur att företaget frigör 

rörelsekapital och dessutom belastas inte företagets bankmässiga säkerheter eftersom 
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leasingobjektet här utgör säkerheten. Det finns två former av leasing, operationell leasing 

och finansiell leasing. Den största skillnaden mellan dessa två är att vid operationell 

leasing står uthyraren för allt underhåll, alla reparationer och försäkringar medan vid 

finansiell leasing står leasingtagaren själv för dessa. (www.ne.se, 2009) 

3.7.2 Avbetalning  

Detta är en form av avbetalningslån där företaget själv väljer avbetalningstid och betalning 

sker med samma belopp varje månad. Objektet ägs av företaget men kreditgivaren har ett 

äganderättsförbehåll vilket innebär att objektet inte kan säljas utan att lånet är betalt. 

Fördelen med denna typ av finansiering är att företaget när som helst kan lösa krediten och 

amortera mer än månadsbeloppet utan extra kostnad. (www.wasakredit.se, 2009) 

3.7.3 Factoring 

Ett annat sätt att finansiera företaget är att låta sälja eller belåna sina kundfordringar, detta 

kallas factoring eller fakturabelåning. Företaget skriver ett avtal med ett factoringföretag. 

När sen företaget skall skicka en faktura för varor eller utförda tjänster så betalar kunden 

direkt till det factoringbolag som används. Företaget får en viss del av det fakturerade 

beloppet direkt av factoringbolaget och resterande, med avdrag för avgifter och räntor, när 

kunden betalt sin faktura. Företaget kan på så sätt få snabbare betalning och en snabbt 

ökande likviditet. Ett factoringbolag belånar fakturorna till mellan 60-95 procent av dess 

värde beroende på företagets kreditvärdighet, och beloppet betalas ut omgående. 

(www.expowera.se, 2007)
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4 Empiri  

I detta avsnitt kommer en redogörelse för respondenternas uppfattning att göras. 

Underlaget för empirin är de intervjuer som genomförts med Sparbanken Skaraborg AB, 

Nordea Bank AB (publ), Almi Företagspartner Väst AB, Advokat Peter Bengtsson vid 

Advokatbyrå Eriksson och Bengtsson AB. Innan presentationen av varje respondents svar 

kommer en företagspresentation att göras. De frågeställningar som använts vid 

intervjutillfällena återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. 

4.1 Sparbanken Skaraborg AB 

De är en fristående bank som är verksamma i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. 

Det köper dock vissa tjänster från Swedbank som till exempel Internetbanken. Dessutom 

påverkas det i viss mån av Swedbanks tillvägagångssätt men har ett helt eget ramverk, det 

vill säga att de skapat egna instruktioner. De är beroende av att det går bra för 

kommunerna för att de ska utvecklas. Den lokala förankringen gör att beslut fattas nära 

kunden och den vinst som genereras stannar också kvar i området. De ägs idag av 

Sparbanksstiftelsen Skaraborg som är ensamma ägare och genom utdelning från banken så 

främjas bygdens utveckling. 

 

Vid Sparbanken Skaraborg AB intervjuades Carl-Gustav Johansson. Han har arbetat med 

kreditgivning i cirka 20 år och har idag sin placering i Skara som kreditchef. När det gäller 

vikten av erfarenhet i kreditbedömningen har den stor betydelse då en bra grund läggs när 

flera konjunkturlägen passeras med olika förutsättningar för företagande. Deras 

kreditbedömningsprocess går till så att kunden presenterar sin affärsidé och verksamhetens 

resultat i form av årsredovisningen. Även kassaflödet är här av stor vikt för att kunna visa 

på att kunden har återbetalningsförmåga. De tittar också på vilka säkerheter som kan ligga 

till grund för företagshypotek och gör en bedömning av dess värde, oftast utifrån det 

bokförda värdet. När det gäller vilka faktorer som är mest avgörande vid en 

kreditbedömning så är det i första hand det förtroende som företagaren ger vid sin 

presentation av företaget. Företagaren ges möjlighet att presentera företaget och dess 

verksamhet och ge en god bild av hur deras bransch, konkurrens och kundkrets ser ut. Vid 

presentationen får kreditgivaren en chans att skapa sig en uppfattning om hur väl 
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företagaren känner sin bransch och sin omvärld och denna uppfattning är den viktigaste 

faktorn vid bedömningen. Företagets affärsidé är den andra viktiga faktorn enligt Carl-

Gustav Johansson ”om vi inte tror på idén som företagaren lägger fram så spelar det inte 

någon roll hur stor säkerhet som kan ställas”. Om företagaren presenterat sitt företag väl 

och har en god affärsidé är den tredje viktiga faktorn företagets kassaflöde. Ett beslut om 

kredit till ett företag fattas aldrig av endast en person utan sker alltid i dualitet eftersom det 

är svårt att vara helt objektiv.  

 

Den lagändring som gjordes 1 januari 2004 påverkade företagens möjlighet till krediter i 

en mindre grad. Visst lade sig banken närmare panten men i gengäld så ökade de 

alternativa finansieringsformerna istället. Det blev en kraftig ökning av finansiering genom 

leasing, avbetalning och factoring, så kallad objektsfinansiering. När det gäller det syftet 

som regeringen hade med att minska konkurserna och öka företagsrekonstruktionerna 

upplevde de inte att lagändringen haft den verkan som regeringen önskat. Antalet 

konkurser var inte heller många under denna period, kanske på grund av den rådande 

högkonjunkturen. I och med lagändringen gjordes en mer noggrann uppföljning av redan 

befintliga krediter. I vissa fall ställdes högre krav på ökade säkerheter för givna krediter. 

Det ställde också ett ökat krav på bankens kontroll över sin kundstock och hur deras 

låneportfölj såg ut. De upplever dock inte att de nekat fler företag kredit på grund av 

lagändringen utan då valt att titta på alternativ finansiering.  

 

Carl-Gustav Johansson tror att lagändringen 1 januari 2009 kommer att ha en positiv effekt 

på kreditgivningen till företagen, den kommer dock att vara liten. Banken kommer heller 

inte i någon större utsträckning att öka sin kreditgivning i form av företagsinteckningar där 

det finns möjligheter till att låna med avbetalning, leasing och factoring som alternativ. 

Dessa låneformer är här för att stanna och systemet för denna form av kreditgivning har 

utvecklats till en väl fungerande finansiering och ”som är här för att stanna” menar han. I 

de fall där de alternativa låneformerna inte är användbara kommer dock kreditgivning med 

företagshypotek att bli lättare i och med lagändringen då banken återigen har full 

förmånsrätt och därmed en större säkerhet till återbetalning. Det som kan påverka negativt 

är i så fall den rådande finanskrisen. I och med den nya lagändringen så kommer de att, så 
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fort som övergångsperioden är slut, återgå till en högre schablon vid värdering av 

säkerheten vid kreditgivning med företagshypotek.  

 

När det gäller deras agerande vid risk för obestånd, och i de fall de får reda på det innan det 

gått för långt, så önskar de att få möjlighet att prata med företaget för att komma fram till 

en bra lösning för båda parter genom att få lov att vara aktiva genom hela processen. De 

har ytterst sällan varit den part som försatt ett företag i konkurs.  

4.2 Nordea Bank AB (publ) 

Verksamheten bedrivs i fyra nordiska länder, Sverige, Norge, Danmark samt Finland, och 

sedan 2001 drivs dessa verksamhetsområden i en koncern under namnet Nordea. Idag är de 

den största finansiella koncernen i Norden. Namnet Nordea kommer från en 

sammanslagning av orden Nordic och Idea, nordiska idéer, som avspeglar bankens starka 

nordiska bas. Deras vision är att skapa nya möjligheter för att kunna erbjuda bättre 

finansiella lösningar, de bästa lösningarna för kunderna som är bättre än konkurrenternas. 

Nordea har idag cirka tio miljoner kunder och cirka 1400 kontor och har dessutom de mest 

utvecklade Internettjänsterna.  

 

Johan Skoglund arbetar som Regionkreditchef vilket innebär ett ansvar för kreditgivning 

till både företag och privat och har sin placering vid Nordea i Skövde. Han har arbetat med 

kreditgivning sedan 1992. Hur lång erfarenhet en kreditgivare har är betydelsefullt när det 

gäller att utveckla sin förmåga att bedöma företaget utifrån det intryck som ägarna ger. 

Förmågan att bedöma företagets affärsidé och dess utvecklingsmöjligheter förbättras med 

åren. När det gäller Nordeas kreditbedömningsprocess så ser den olika ut beroende på 

kreditens storlek. Är krediten stor är det oftast flera än en person inblandad i processen, till 

exempel kundansvarig som alltid är med i processen, kreditanalytiker och även ibland 

regionkreditchefen. Vid mindre ärenden träffar kunden oftast endast kundansvarig. De gör 

alltid ett företagsbesök där företaget också ges en möjlighet att presentera sitt företag, sin 

affärsidé och visa sin verksamhet. Efter det ordnas ett nytt möte, men då på banken, där en 

djupare genomgång av företagets ekonomiska ställning görs både historiskt, i nuläget och 

kommande budgetar. Även företagets omvärld presenteras och analyseras där, till exempel 

kunder och konkurrenter ringas in för att kunna göra en bedömning av branschen, därefter 
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tas beslut om kredit. Det är främst tre faktorer som är avgörande vid kreditbedömning. 

Nummer ett är det intryck personen ifråga ger vid mötena med banken och deras 

ambitioner och kunskaper om företaget. Visar de på en god kunskap om företagets 

möjligheter och en god kunskap om dess omvärld har de bra förutsättning. Nummer två är 

affärsidén, att ha en god och trovärdig affärsidé är en av grundstenarna till ett 

framgångsrikt företagande. Som nummer tre kommer de finansiella analyserna som till 

exempel företagets balans-, och resultaträkning och kassaflödesanalys.  

 

När det gäller den lagändring som trädde i kraft 1 januari 2004 och hur den förändrade 

kreditgivningen så spreds någon form av överdriven rädsla för vad som skulle hända när de 

förlorade 45 procent av sina säkerheter och de blev till en början mera restriktiva. Denna 

rädsla visade sig dock vara överdriven. Visst förekom det att vissa företag tvingades ställa 

en högre säkerhet vid en genomgång av deras krediter men det var inte många som 

drabbades av det. Det fanns heller inga företag som ”tvingades” lösa sina krediter i brist på 

tillräcklig säkerhet. Därav uppfattades det inte som företagen råkade i svårigheter på grund 

av de ökade kraven på säkerheter utan istället tog de alternativa finansieringsformerna fart 

som ett komplement. Framför allt ökade leasing och avbetalning markant medan factoring 

förknippade företaget med likviditetsproblem hos konkurrenter och leverantörer och därför 

inte användes i lika stor utsträckning. Vad gällde minskningen av konkurserna och en 

eventuell ökning av rekonstruktionerna så upplevdes ingen större förändring. Lagen om 

företagsrekonstruktion passar få företag och är inte en helt väl fungerande lag så därför 

upplevdes att eventuella rekonstruktioner skedde genom konkurs i stället och därför fick 

lagändringen inte den effekt som var önskad. Att det dessutom rådde högkonjunktur under 

den gamla lagen gjorde också att det inte förekom så många konkurser överlag.  

 

Johan Skoglund tror inte heller att återgången till 100 procents förmånsrätt kommer ha så 

stora effekter för de mindre företagen men dock kan det påverka de större företagen som 

har stora lager och dess möjligheter att få ökade krediter. Han tror heller inte att återgången 

kommer att minska användningen av de alternativa finansieringsformerna utan snarare 

tvärtom och detta kan antas bero på den rådande krisen. Dessutom har det blivit en väl 

vedertagen finansieringsform och den första finansieringsformen som övervägs vid en 

kreditförfrågan är leasing och därefter avbetalning om inte leasing är ett alternativ. I och 
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med lagändringen 1 januari 2009 ändrar Nordea sina Sverigegemensamma instruktioner  

vad gäller schabloner och beräkning av värdet på säkerheten vid ett företagshypotek och 

dessa styrs från Stockholm. Schablonerna höjs i procent som gäller kundfodringar, 

varulager och maskiner och alla har olika beräkningsvärden. Vid ett befarat obestånd pratar 

banken med företaget för att försöka komma fram till den mest lämpliga lösningen för båda 

parter. Uppföljningen av företagshypotek sker i regel en gång per år detta beroende på hur 

stora krediter det rör sig om och hur stora och framgångsrika företagen är. Är det ett 

företag med likviditetsproblem så följs dessa naturligtvis upp med tätare kontroller och 

tätare kontakt med företaget. De ser helst att företaget fortlever men självklart är det 

återbetalningen som är den viktigaste.  

4.3 ALMI Företagspartner Väst AB 

ALMI Företagspartner AB ägs av staten, till 51 procent, som är moderbolag i en koncern 

med 19 dotterbolag. 49 procent ägs av landsting och regionförbund och det är därifrån de 

får sina anslag som gör dem självfinansierade. I grunden är deras uppdrag att komplettera 

marknaden med finansiering och affärsutveckling för att skapa små och medelstora 

konkurrenskraftiga företag och stimulera nyföretagandet. De tillhanda håller även 

specialkompetens inom många områden.  

 

ALMI Företagspartner Väst AB har cirka 250 anställda. Deras största fokus ligger kring 

finansiering och olika finansieringsformer. De arbetar med både nyetableringar och redan 

befintliga företag. Deras huvuduppgift är att gå in som medfinansiär då banken är mera 

restriktiva. Deras restriktioner är att hjälpa till med finansieringen upp till 50 procent av 

krediten innan årsskiftet men i och med den rådande krisen så har de idag fått befogenheter 

att gå över denna gräns. Vid synnerliga skäl kan de stäcka sig med finansieringshjälp upp 

till 80 procent. ALMI:s uppgift är att ta större risker än banken och därför fungerar de som 

ett komplement till banken. Denna risk gör dock att det är lite dyrare att låna med hjälp av 

ALMI som finansiär.  

 

Sven Andersson arbetar som Kreditchef på ALMI Företagspartner Väst AB. Han har 

arbetat inom ALMI i elva år bland annat som Finansieringskonsult, Finansieringsansvarig 

och Regionchef för Skövde/Trollhättan. Erfarenheten menar han har stor betydelse i 



Högskolan i Skövde 
Civilekonomprogrammet  Empiri 

23 

kreditbedömningen. Ju längre erfarenhet desto fler branscher har berörts och på så sätt 

skapas större kompetens för att fatta mera korrekta beslut. Det som också kommer med 

erfarenheten är förmågan att bedöma trovärdigheten hos företagaren. Deras 

kreditbedömningsprocess går ut på att ta in så mycket information som möjligt av företaget 

vad gäller deras affärsplan, relevant ekonomiskt underlag till exempel årsredovisning och 

budget. De ekonomiska underlagen får även gärna sträcka sig några år tillbaka för att de 

ska kunna skapa sig en bild av hur det gått för företaget historiskt. Dessutom förs en 

diskussion med företaget där de ges möjlighet att framföra sina önskemål om kredit och 

sina syften med dessa och ett företagsbesök äger rum. Vid en eventuell osäkerhet vid 

kreditgivning granskar de även nyckeltal och ytterligare analyser görs. Vad gäller ett 

företags affärsidé säger Sven Andersson ”En bra entreprenör med en dålig affärsidé lyckas 

ofta ändå men en bra affärsidé med en dålig entreprenör lyckas oftast inte” Mycket hänger 

därför på entreprenören själv för att lyckas, därav vikten på bedömningen av företagaren.  

 

I samband med lagändringen 1 januari 2004 förändrades inte ALMI:s kreditgivning av den 

anledningen att de inte kräver så mycket säkerheter utan förlitar sig på företaget och dess 

affärsidé i en kombination. Förfrågningarna från banken om medfinansiering ökade något 

men eftersom de gick mer mot objektsfinansieringen så blev det bara en kortvarig ökning. 

Att lagändringen skulle ha försatt flera företag i svårigheter upplevdes inte, ”de blev bara 

mest ”störda” av bankernas drastiska förändringar” menar Sven Andersson. Inte heller 

upplevdes en minskning av konkurser och en ökning av företagsrekonstruktioner. 

Uppföljningen förändrades inte heller för ALMI:s del utan rutinerna fortlöpte. Även om 

det skulle ha visat sig påverkat företagen negativt med lagändringen så arbetar ALMI 

endast med finansiering av nya projekt och idéer som ska föra företagen framåt, och de går 

därför inte in och förser företagen med kapital till redan befintliga krediter.  

 

Lika lite som förra lagändringen påverkat företagens möjligheter att få krediter hos ALMI 

så påverkar inte heller återgången 1 januari 2009 kreditgivningen utan det är fortfarande 

företagets överlevnadsförmåga och dess kassaflöde som är viktigast. Vad gäller ändrade 

instruktioner i och med lagändringen så inväntar ALMI bankernas agerande för att sedan 

rätta sig efter hur de kommer att göra. Vid befarade obestånd går ALMI så snart som 

möjligt in med åtgärder för att försöka vända krisen. De analyserar situationen för att hitta 
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problemet och försöker därefter att få med banken för att agera. Det svåra kan vara att få 

reda på företagets ”kris” men en indikation på problem är när de ser att betalningen av 

lånen uteblir, risken är då att det redan kan vara för sent. Ett är säkert, i den finanskris som 

vi befinner oss i nu kommer bankerna förmodligen att agera mycket mera restriktivt vilket 

kommer att göra ALMI:s roll än viktigare. 

4.4 Advokatbyrån Eriksson och Bengtsson AB 

Byrån bildades 1998 och idag är tolv jurister verksamma där. De riktar sig mot små och 

medelstora företag och privatpersoner för att bistå dem i bland annat affärsjuridiska 

ärenden. De bistår även företag som hamnat på obestånd med uppgörelser med 

fordringsägare och företagsrekonstruktioner. De har kontor i Borås, Skövde, Lidköping 

och Alingsås.  

 

Advokat Peter Bengtsson har arbetat som konkursförvaltare sedan 1994 och är idag 

verksam vid kontoret i Skövde. Hans verksamhetsområden är idag konkursrätt, 

företagsrekonstruktioner, likvidationer, affärsjuridik och bolagsrätt. Ett av regeringes mål 

med lagändringen 1 januari 2004 var att minska konkurserna och öka 

företagsrekonstruktionerna, här menar Peter Bengtsson att lagen hade en viss effekt på 

antalet minskade konkurser på grund av att bankerna inte längre blev lika pådrivande när 

det gäller konkurser eftersom de förlorade sin fulla förmånsrätt. Dock anser han att 

effekten var marginell eftersom det rådde högkonjunktur. De konkurser som genomfördes 

var bara ett naturligt bortfall av företag som alltid finns då det inte är rimligt med en 

konstant växande marknad. Dessutom har vi idag en dåligt fungerande rekonstruktionslag 

som mest lämpar sig på större företag vilket gör att en konkurs oftast lämpar sig bättre som 

rekonstruktion för de mindre företagen. När det gäller en ökad utdelning till de 

oprioriterade fordringsägarna så kunde en viss ökning urskiljas men ändå inte den effekt 

som önskats. Staten tog bort sin förmånsrätt i och med lagändringen och lade sina 

fodringar som oprioriterade och därav blev utdelningen till de andra oprioriterade 

fordringsägarna inte större.  

 

När det gäller lagändringen 1 januari 2009 och om den kommer att påverka antalet 

konkurser och företagsrekonstruktioner tror inte Peter Bengtsson att den kommer göra 
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någon större skillnad. Det enda som kan befaras är att nu när bankerna får tillbaka sin fulla 

förmånsrätt finns en risk att de blir mera konkursdrivande igen. Om lagen kommer att få 

någon positiv effekt på bankernas kreditgivning i form av företagshypotek kommer nog att 

ta tid innan det visar sig. Bankerna måste återfå sitt förtroende till att inte en ny förändring 

kommer komma i samband med ett eventuellt regeringsskifte, då det redan vid ändringen 

2004 tydligt visade på skillnad mellan blockgränsernas åsikter, först då tror han på en 

positiv effekt av lagändringen.  

 

De företag som redan vid lagändringen 2004 hamnade i svårigheter klarade sig tack vare 

högkonjunkturen. De goda tider som rådde då gjorde också att antalet nya företag ökade 

drastiskt men ingen nämnvärd ökning av konkurser fanns. Detta var dock ingen hållbar 

situation då efterfrågan inte kunde öka i samma takt. Det finns alltid ett naturligt bortfall av 

företag i takt med att nya startas eftersom befolkningen och efterfrågan inte förändras i 

större utsträckning. Detta gör nu att de konkurser som normalt hade skett i det tidigare 

läget nu kommer att ske på grund av den finansiella situation som råder. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer en analys av det insamlade materialet att göras. Detta innebär att 

en jämförelse mellan den teori som tagits fram och den empiri som gjorts kommer att 

sammanställas. Sparbanken Skaraborg AB, Nordea Bank AB (publ) och ALMI 

Företagspartner Väst AB kommer fortsättningsvis i detta avsnitt endast benämnas med 

Sparbanken, Nordea och ALMI. 

5.1 Kreditbedömningsprocessen 

Som Jenny Svedin beskriver i sin bok Kreditgivning och kreditbedömning av företag 

(1992) och som även Hans Landström (red.) skriver i sin bok Småföretaget och kapitalet 

(2003) är lång erfarenhet av kreditbedömning mer eller mindre en förutsättning för att 

kunna fatta så riktiga beslut som möjligt. Dessutom skapar erfarenhet en bättre förmåga att 

bedöma en kredittagare och dess ambitioner med sitt företag och dess 

utvecklingsmöjligheter. För att kunna skapa sig den erfarenhet som behövs krävs också en 

förmåga att kunna tolka den verklighet som råder i omvärlden och att ha en bra 

omdömesförmåga. De båda bankerna och ALMI menar att erfarenheten är av stor 

betydelse. Enligt Carl-Gustav Johansson vid Sparbanken ”är det en stor fördel att 

kreditbedömaren har arbetat med krediter genom flera konjunkturer då dessa skapar 

kunskap om olika förutsättningar för företagen”. Erfarenheten har betydelse då förmågan 

att genom intryck från kredittagaren kunna skapa sig en bild av bra företagande menar 

Johan Skoglund vid Nordea. Han anser också att en säkrare bedömning av företagens 

utvecklingsförmåga utifrån dess affärsidé kommer med åren. Även Sven Andersson vid 

ALMI anser att erfarenheten är viktigt vid bedömningen av trovärdigheten. Han anser 

också att erfarenheten från många branscher skapar en högre kompetens vid kreditbeslut 

vilket också Hans Landström (red.) (2003) poängterar. 

 

De tre kreditgivarna som vi intervjuat arbetar ungefär på samma sätt i sin kreditbedömning 

och gör både kvantitativa och kvalitativa analyser av företaget som beskrivs i Småföretaget 

och kapitalet (2003). En skillnad kreditgivarna emellan är i vilken ordning de prioriterar de 

olika bedömningsunderlagen. De tre respondenterna ger först kredittagarna en möjlighet att 

presentera sitt företag och sin kunskap om dess omvärld för att visa på sitt engagemang i 
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företaget, och att de har en god kunskap om företagets tillväxtförmåga. Utöver detta görs 

också ett företagsbesök där kredittagaren ges möjlighet att på plats visa verksamheten för 

kreditgivaren och ge denne en verklighetsbild av produktionen och organisationen. Detta 

anses av kreditgivarna vara den viktigaste faktor som visar på företagarens engagemang 

och som skapar det största förtroendet. I årsredovisningen återfinns också mycket teoretisk 

information som är användbar för att skapa en god inblick i företagets organisation som till 

exempel hur ägarskapet ser ut, tillverkningskapacitet och produkter. Affärsidén är den 

andra viktiga faktorn för Nordea och Sparbanken, de menar att för att framgångsrikt kunna 

driva ett företag måste den vara trovärdig och relevant då en klar och tydlig affärsidé också 

visar på en god kunskap om företagets bransch. Här skiljer sig ALMI lite åt då de menar att 

ett företag kan ha en dålig affärsidé men så länge de har en kunnig och drivande 

entreprenör så kan denne lyckas oavsett. Naturligtvis är återbetalningsförmågan en viktig 

faktor för samtliga kreditgivarna. Här använder de sig av företagens årsredovisningar, inte 

bara den aktuella utan även bakåt i tiden, budgetar för kommande år, nyckeltal och 

kassaflödesanalyser för att styrka soliditeten.  

 

Beslut om kredit tas sedan utifrån den information som samlats in med hjälp av analyser, 

företagsbesök och företagarens egen information. På Sparbanken fattas besluten alltid i 

dualitet medan Nordeas kreditbeslut tas av olika många beroende på kreditens storlek. 

5.2 Agerande vid obestånd 

Då det oftast beror på kapitalbrist när ett företag hamnar på obestånd och hotas av konkurs 

och detta innebär att de saknar betalningsförmåga på längre sikt (Svedin, 1992) är det av 

stor vikt att de redan i ett tidigt skede tar kontakt med sina borgenärer för att lösa detta för 

att undvika konkursen. Detta menar samtliga kreditgivare som intervjuats är ett måste för 

att de ska kunna ha möjlighet att hjälpa till i tid att hitta lämpliga lösningar för samtliga 

parter. De är även överens om att så inte sker, de har dock en viss kontroll ändå genom 

uteblivna betalningar men oftast är det då redan för sent. Genom att låta borgenärerna vara 

aktiva från början vid obestånd underlättar det att lösa problemet. Företagets fortlevnad är 

naturligtvis viktigt men återbetalningen är det mest primära för borgenärerna.  
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5.3 Konsekvenser av lagändringen 2004 

En tanke med lagändringarna var att få kreditgivarna och företagen att hitta alternativa 

lösningar vid risk för obestånd vilket skulle leda till en minskning av konkurser och en 

ökning av företagsrekonstruktioner. De kreditgivande respondenterna upplevde inte att 

lagändring ledde till någon större förändring. Carl-Gustav Johansson vid Sparbanken och 

Johan Skoglund vid Nordea menar att detta förmodligen berodde på den högkonjunktur 

som rådde vid tillfället. Konkursförvaltare Peter Bengtsson upplevde däremot en viss 

minskning av konkurser då bankerna inte längre blev lika angelägna att likvidera då de 

mist sin särskilda förmånsrätt. Emellertid tror även han att effekten uteblev på grund av 

högkonjunkturen och att de konkurser som skedde ändå skulle ha inträffat som ett naturligt 

bortfall. Peter Bengtsson menar att i och med att den företagsrekonstruktionslag som gäller 

idag är dåligt fungerande på mindre företag så ”är den bästa rekonstruktionen en konkurs 

på grund av att inte allt för sällan slutar en rekonstruktion ändå i konkurs fast då till ett 

mycket högre pris”. ITPS som fick i uppdrag av regeringen att granska effekterna av 

lagändringarna menade att den skapade bättre villkor för att öka 

företagsrekonstruktionerna, men att denna effekt uteblev.  

 

En ökad utdelning till de oprioriterade fordringsägarna var också en anledning till 

lagändringarna vilket Peter Bengtsson i viss mån kan bekräfta. Dock var detta marginellt 

eftersom staten inte längre hade förmånsrätt utan ingick i de oprioriterade fordringsägarna 

och därför tog en större del av det som blev över. De övriga respondenternas åsikter i 

denna fråga går inte att analysera då de inte berörs av detta vid en konkurs och därför inte 

heller har någon insikt i ämnet. Enligt ITPS nådde inte heller lagändringen sitt mål vad 

gäller en ökad utdelning till de oprioriterade.  

 

Även en granskning av effekterna av företagens kreditsituation efter lagändringen gjordes 

av ITPS. Tanken var att kreditgivarna skulle lägga större vikt vid återbetalningsförmågan 

och ha en ökad uppföljning av krediterna vilket också uppnåddes. Fokus på lönsamheten i 

företaget ökade och detta gjorde också att kredittagarna fick en försämrad 

kapitalförsörjning enligt det resultat som framkom i granskningen.  
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Carl-Gustav Johansson vid Sparbanken i Skara menar att en minskning av antal beviljade 

krediter i och med lagändringen aldrig var aktuell utan i stället ökade de alternativa 

finansieringsformerna som till exempel leasing, avbetalning och factoring. I och med att 

dessa fanns så upplevde han heller inte att företagen hade svårare att finansiera 

utvecklingen av sin verksamhet. Visst ställdes högre krav på ökade säkerheter på redan 

beviljade krediter vid den uppföljning som gjordes i och med lagförändringarna, men 

framförallt ökade den interna kontrollen av deras egen låneportfölj.  

 

Johan Skoglund menar att visst skapades en viss restriktivitet i början på grund av det stora 

klivet i och med förändringen från särskild till allmän förmånsrätt med bara 55 procent av 

gäldenärens egendom, men detta blev bara en kortvarig effekt. Inte heller han upplevde att 

företagen fick svårare att få krediter eftersom objektsfinansieringen ökade, och då 

framförallt leasing och avbetalning. Vid uppföljningen av befintliga krediter så förekom 

det företag som blev tvungna att ställa högre säkerheter, men de var få. Inte fanns det heller 

några företag som tvingades återbetala sina krediter i brist på säkerhet. Nordea följer med 

olika kontinuitet upp sina företagshypotek beroende på storlek på företaget och 

återbetalningsförmåga. Företag med betalningssvårigheter följs upp tätare.  

 

Sven Andersson vid ALMI upplevde en ökning av kreditförfrågningar om 

medfinansieringar men denna var dock kortvarig då även han såg en övergång mot en ökad 

objektsfinansiering. Han tyckte mera att företagen mest stördes av bankernas överdrivna 

reaktioner på lagändringarna men att de inte påverkades nämnvärt vad det gällde 

kapitalförsörjningen. Ett ökat krav på säkerheter från ALMI:s sida var aldrig aktuellt 

eftersom de inte lägger sitt största fokus på detta, och inte heller deras uppföljning av 

befintliga krediter förändrades från tidigare.  

5.4 Troliga effekter av lagändringen 2009 

Då ITPS slutsats av sin granskning av lagändringarna 2004 var att regeringen borde 

överväga en återgång till de ursprungliga reglerna eftersom det som framkommit i 

undersökningen visade på att de syften som låg till grund för lagändringen inte uppfylldes 

utan skapade negativ effekt på företagandet i landet. Eftersom det borgerliga blocket, med 
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undantag för Kristdemokraterna, varit emot denna ändring så blev det inför valet 2006 ett 

vallöfte om att återställa förmånsrätten igen.  

 

De övergångsregler som finns gör att de gamla lagarna kommer att tillämpas på nya 

företagshypotek fram till och med 1 januari 2010, vilket i sin tur betyder att effekter av 

lagändringarna först kommer att bli märkbara 2010. Detta gör naturligtvis det svårt för våra 

respondenter att ha en uppfattning om vilka effekter de kommer att medföra. Dock är de 

helt överens om att de alternativa finansieringsformerna är här för att stanna då det under 

åren skett en utveckling av dessa till en väl fungerande finansieringsform där säkerheten 

ligger direkt i objektet. När det gäller de schabloner som Nordea och Sparbanken använder 

sig av för att räkna ut underlaget för säkerheten så kommer de inte att göra några 

förändringar i dessa i och med att övergångsreglerna slutar att gälla. Detta innebär att det 

kommer ske en höjning av de schabloner som gäller idag eftersom de återigen får särskild 

förmånsrätt till 100 procent.  

 

Kreditchefen vid Sparbanken tror att effekten av lagändringarna kommer vara positiv men 

liten. En ökning av kreditgivning med företagshypotek kommer inte att bli aktuell i de fall 

där det finns möjlighet att finansiera i objekt. Där detta inte är möjligt kommer naturligtvis 

den lättnad i lagändringarna som blivit ge företagen en större möjlighet till finansiering 

genom företagshypotek. Däremot kommer naturligtvis den rådande finanskrisen ha en 

negativ inverkan på detta. 

 

Johan Skoglund på Nordea tror att effekten på lagändringarna kommer ha en större 

betydelse för de stora företagen då de oftast har större tillgångar att ställa säkerhet i. Även 

han tror att den rådande finanskrisen kommer att ha en återhållande effekt på 

företagshypotek då marknaden fortfarande är osäker. De använder sig i första hand av 

leasing där det passar annars är det avbetalning som andra alternativ vid finansiering. Detta 

eftersom dessa har blivit inarbetade finansieringsformer.  

 

Enligt Sven Andersson på ALMI så påverkades de inte vid kreditgivningen vid förra 

lagändringarna och kommer heller inte att påverkas vid denna. De lägger störst vikt vid 

företagets förmåga att fortleva och dess soliditet. De kommer att rätta sig efter hur 
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bankerna kommer att reagera på lagändringarna eftersom de agerar medfinansiärer vid 

kreditgivning.  

 

Konkursförvaltaren tror inte att den kommer skapa någon större lättnad för företagen. 

Detta på grund att bankerna måste återskapa sitt förtroende till regeringen och börja lita på 

att ett eventuellt regeringsskift inte kommer att medföra ytterligare förändringar då det 

förekommer olika åsikter mellan blocken. Först då kan lagändringarna få någon effekt för 

kreditgivningen tror han. Dessutom anser han att bankerna agerat mera konkursdrivande 

vid särskild förmånsrätt till 100 procent och misstänker att återgången kommer skapa 

samma problem igen. Inte heller kommer antalet konkurser och företagsrekonstruktioner 

påverkas nämnvärt. De konkurser som kommer att inträffa sker av naturliga skäl då den 

högkonjunktur som ligger bakom oss skapade ett onaturligt ökat företagande. Detta 

framkallade ett överskott på marknaden vilket nu i den rådande finanskrisen kommer att 

jämnas ut igen. Alltså kommer de konkurser som är i annalkande inte enbart bero på 

finanskrisen utan ett redan tidigare skapat överskott av företagande. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt kommer den problemformulering som finns att besvaras utifrån den teori 

och empiri som tagits fram för detta arbete. 

 

Problemformuleringen i detta arbete inriktar sig på orsaken till ”återgången” och vilka 

förändringar den kommer att medföra vid kreditgivning. Arbetet har lagts upp så att en kort 

utvärdering av hur lagändringen 2004 förändrade finansiärernas kreditgivning och om 

regeringens syfte med denna uppfylldes. Vidare vilka förändringar som kan komma att 

göras vid kreditgivning i och med återgången 2009. 

 

Syftet med den lagändring som genomfördes 1 januari 2009 var att öka företagens 

möjligheter till krediter för att öka överlevnadsförmågan och främja utvecklingen av 

företagandet i Sverige. Den tidigare lagen fick inte de effekter som önskats när det gällde 

minskade konkurser och ökade företagsrekonstruktioner, större utdelning till de 

oprioriterade fordringsägarna, ett ökat likviditetsansvar hos företagen och ett ökat 

ansvarstagande hos kreditgivarna vid finansiering. Effekten blev istället att bankerna 

krävde ökade säkerheter och utdelningen till de oprioriterade ökade inte nämnvärt, inte 

heller försattes färre företag i konkurs.  

 

De intervjupersoner som medverkat bekräftar de uteblivna effekterna av lagändringen 

2004. Däremot påverkade den deras sätt vid kreditgivning mot företagsinteckning märkbart 

genom att ökade säkerheter krävdes. Istället ökade de alternativa finansieringsformerna så 

som leasing, avbetalning och factoring där bankerna har en direkt säkerhet i objektet därför 

uppfattar de det inte som att det blev svårare för företagen att finansiera sin verksamhet. De 

granskningar som gjordes av ITPS visade dock att kapitalförsörjningen för företagen 

upplevdes försämrad i och med bankernas förändrade synsätt. Det samlade utlåtandet från 

ITPS efter granskningen av lagändringen 2004 blev en rekommendation till regeringen om 

en återgång till ursprunget på grund av uteblivna och negativa effekter för företagandet i 

landet. Bland annat ITPS uttalande styrkte regeringens beslut om en återgång. 
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Vid intervjuerna av respondenterna bekräftades det att försämringen i förmånsrätten 2004 

ledde till minskad kreditgivning i företagsinteckningar och en ökad objektsfinansiering. 

Dessa alternativa finansieringsformer kommer inte att minska i och med återgång i 

förmånsrätten eftersom ett mycket väl fungerande system har växt fram sedan 2004 och 

kommer att fortsätta som ett förstahandsval vid kreditgivning. Då inte objektsfinansiering 

är ett alternativ bekräftar de att det naturligtvis blir lättare att få krediter med hjälp av 

företagshypotek med bankernas fulla förmånsrätt. 

 

För att förändra finansiärernas syn på företagshypotek kommer också att krävas att de 

återfår sitt förtroende till regeringen, och att det vid ett eventuellt regeringsskifte inte 

kommer att ske ytterligare lagändringar då de lagändringar som skett de senaste åren 

kunnat uppfattas som en maktkamp mellan blocken. Dessutom kan befaras att den 

lagändring som gjordes 2004 kanske inte fick den effekt som önskats på grund av att det 

rådde en stark högkonjunktur i landet under den perioden. Kanske hade den fått ett bättre 

genomslag vad gäller målet med att minska konkurserna till förmån för 

företagsrekonstruktioner om förutsättningarna sett ut som de gör idag, dock hade det krävts 

en mer väl fungerande lagstiftning för företagsrekonstruktioner för att det skulle kunna 

fungera på företag i alla storlekar. Trots den snabba återgången till full förmånsrätt för 

bankerna kan det anses att finansiärerna ändå blivit mera noggranna och vaksamma i sin 

kreditgivning, så lagen från 2004 har ändå fått en god inverkan på deras synsätt till säkrare 

finansiering. 
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7 Avslutning 

Här kommer reflektioner som kommit upp innan och under arbetets gång redogöras för 

och avslutas med förslag på vidare studier inom ämnet. 

7.1 Reflektioner 

Vid val av ämne till denna uppsats informerades vi om den lagändring som skett i 

förmånsrätten i år. Ämnet, som trots allt inte berör vår valda inriktning i utbildningen, 

upplevdes intressant eftersom det var så nytt och inga tidigare studier var gjorda. Då inte 

dessa lagar berörts under vår utbildning var det från början en stor utmaning att sätta sig in 

i något, för oss, helt nytt. Dessutom saknas det litteratur i ämnet då lagändringarna är så 

nya så svaret på vår problemställning har endast kunnat grundas på antaganden om 

framtiden som vi hämtat från de respondenter vi valt. Detta har dock varit mycket lärorikt 

och intressant och gett oss mycket kunskap om hur kreditgivning hos olika finansiärer 

bedöms, och hur stor påverkan för företagandet förändringar i lagar kan ha vid dessa.  

 

7.2 Förslag till fortsatta studier 

− Hur har lagändringen 2009 påverkat kreditgivningen till företag byggt på verkliga 

fakta? 

 

− En ny och gemensam lagstiftning om insolvenshantering håller på att arbetas fram. 

Hur fortlöper arbetet? eller Hur ser den ut?  

 

− Det har framkommit att lagen om företagsrekonstruktioner inte fungerar på mindre 

företag. Varför? 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till kreditgivare 

Kreditbedömningsprocess 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

3. Tror du att det har någon betydelse hur lång erfarenhet en kreditbedömare har? 

4. Hur ser er kreditbedömningsprocess ut? 

5. Vilka faktorer är mest avgörande vid kreditbedömning? 

 

Agerande vid obestånd 

6. Hur agerar ni när ni märker att det finns en fara för företag att hamna på obestånd? 

 

Konsekvenser av lagändringen 2004 

7. Förändrades er kreditgivning efter lagändringen 2004? 

− Om ja, på vilket sätt förändrades det? 

8. Tror du att många företag har råkat i svårigheter efter lagändringen 2004? 

9. Fanns det en tendens till ökning av alternativa finansieringsformer, till exempel 

leasing och factoring? 

10. Förändrades er uppföljning och i så fall hur? 

11. Upplevde du att konkurserna minskade och företagsrekonstruktionerna ökade efter 

lagändringen 2004? 

 

Troliga effekter av lagändringen 2009 

12. Kommer återgången skapa möjligheter för företagen att öka sina krediter? 

13. Har instruktionerna för kreditgivning ändrats efter 1 januari 2009? 

14. Med 100 procent förmånsrätt, kommer de alternativa finansieringsformerna att 

minska och företagshypoteken att öka? 

15. Kommer ert agerande förändras när det gäller beviljning av lån genom säkerhet i 

form av företagshypotek? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till konkursförvaltare 

 

1. Hur lång erfarenhet har du som konkursförvaltare? 

2. Minskade konkurserna och ökade företagsrekonstruktionerna efter lagändringen 

2004? 

− Tror du det berodde på lagändringen? 

3. Hur stor del av konkurserna som inträffade tror du berodde på lagändringen? 

4. Fick de oprioriterade fordringsägarna mer utdelning efter lagändringen 2004? 

− Om ja, kommer de att få mindre nu? 

5. Tror du att det kommer bli någon skillnad vad gäller konkurser och 

företagsrekonstruktioner efter lagändringen 2009? 

 


