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Förord 
 
Författandet av uppsatsen har varit mycket lärorikt och intressant. Vi kommer med största 
sannolikhet att ha användning för den vunna kunskapen om bland annat kreditgivning, 
förmånsrätt och företagsrekonstruktion i våra kommande yrkesliv. Vår förhoppning är att vi 
även kan förmedla den kunskapen till uppsatsens läsare. Vi ser nu fram emot fortsatt 
forskning kring en eventuell ny förändring av förmånsrättslagen. 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka de banker samt medarbetare på Ackordscentralen som ställt 
upp på intervjuer. Utan Er hjälp hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Arne Söderbom som inspirerat oss och kommit med 
synpunkter under uppsatsprocessen. 
 
 
Borås, Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Haga    Maria Wallgren
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Abstract  
Almost every company in Sweden are depending on credits to run their business. Bank’s 
credit granting to companies is regulated by Swedish law, foremost by the law of bank and 
finance. The law says that the banks are obligated to do a credit rating regardless of whether 
the companies have securities to offer or not. Some companies get in to financial distress in 
all though the banks are precise in their credit granting. Company reorganisation is one way to 
deal with the problem when it occurs. If the company still ends up in bankruptcy, the priority 
right decides in which order the creditors get dividend. 
 
In the year 2004 the law of priority rights changed. It resulted in a change of the floating 
charge from a specific priority right in some of the debtor’s assets to a general priority right in 
55 percent of all of the debtor’s assets. The government had several purposes with the 
transformation, for example that the banks attitude towards reorganisation of companies 
would improve. The amendment aimed to influence the banks in their credit granting, to get 
them to focus more on profitability than securities. Cash flow and credit follow-up were also 
elements that the government desired to become more important in the credit granting, since 
the follow-up of those elements should gain the probability to more successful 
reorganisations. The new law have the target of quite some critic, because of the opinion that 
it inhibits credit granting to newly established companies. 
 
We have found it interesting to explore how the new law has been received by the banks and 
how it has influenced their way of acting, from the above section. The purpose of this thesis is 
to interpret how the change in the law of priority rights and to analyze its affect on credit 
granting to producing and growing companies. Further we want to analyze if the amendment 
has achieved its purpose to create a more positive attitude from the banks towards 
reorganisations of companies. The study has been carried out using a qualitative method and 
an abductive approach. Eight semi-structured interviews have been carried out on four banks 
and with Ackordscentralen in Borås. 
 
One conclusion that the study has resulted in is that the biggest difference in the banks credit 
granting since the new law has been adopted, is that the banks choose different ways for 
financing. All of the banks have said that downpayments and leasing are more common after 
the year 2004. The use of factoring has also increased. The change is a result of the fact that 
the banks still have one hundred percent securities in the objects that are being financed. The 
focus on cash flow and credit follow-up has however not increased because of the new law. 
The banks does not think that the lawchange has resulted in more problems for growing and 
producing companies be granted credits. 
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We have also come to the conclusion that the banks attitudes towards company reorganisation 
are somewhat weak and it has not improved because of the new law. Swedbank Sjuhärad has 
however shown a slightly more positive attitude than the other banks. It has been hard to settle 
how the new laws have effected the banks credit granting.  This is due to the boom years in 
Sweden after the law was adopted.         
 
This thesis is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Banking, Priority rights, Credit granting to companies & Reorganisation of 
companies. 
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Sammanfattning 
 
I Sverige är de flesta företag beroende av att få krediter för att kunna driva sin verksamhet. 
Bankernas kreditgivning till företag regleras i svensk lag framför allt genom lagen om bank- 
och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). Där anges att bankerna är skyldiga att genomföra en 
kreditprövning oavsett om företagen har säkerheter för krediten eller ej. Även om bankerna är 
noggranna i sina kreditgivningsprocesser händer det att företag får betalningssvårigheter. När 
så sker kan företagsrekonstruktioner vara ett sätt att komma rätta med problemet. Om 
företagen trots allt går i konkurs avgör förmånsrätten i vilken ordning borgenärerna får 
utdelning. 
 
År 2004 förändrades förmånsrättslagen, vilket innebar en förändring av företagshypoteket. 
Företagshypoteket förändrades från att ha varit en särskild förmånsrätt i vissa av gäldenärens 
tillgångar till en allmän förmånsrätt i 55 procent av alla tillgångar. Regeringen hade flera 
syften med förändringen, exempelvis att bankernas inställning till företagsrekonstruktioner 
skulle förbättras. Lagändringen syftade även till att påverka bankers agerande gällande 
kreditgivning för att få dem att fokusera på lönsamhet istället för säkerheter. 
Återbetalningsförmåga och kredituppföljning skulle bli viktigare delar i 
kreditgivningsprocessen. Förhoppningen var att uppföljning av återbetalningsförmågan ska 
öka chansen till fler lyckade företagsrekonstruktioner. Den nya lagen har dock fått utså en hel 
del kritik, bland annat för att den anses hämma nyföretagandet och företagens möjligheter att 
erhålla krediter.  
 
Vi har utifrån ovanstående funnit det intressant att studera hur den nya lagen mottagits av 
bankerna och hur den har påverkat deras sätt att agera. Syftet med uppsatsen är därmed att 
tolka förändringen av förmånsrättslagen och analysera dess inverkan på kreditgivning till 
tillverkande och växande företag. Vidare avser vi att analysera huruvida lagändringen har 
uppnått sitt syfte att skapa en positivare inställning till företagsrekonstruktioner hos banker. 
Studien har genomförts genom en kvalitativ metod och en abduktiv forskningsansats, där åtta 
semi-strukturerade intervjuer har genomförts på fyra banker samt Ackordscentralen i Borås. 
 
En slutsats som studien har mynnat ut i är att valet av finansieringsformer har varit den största 
förändringen i bankernas kreditgivning på grund av den nya lagen. Samtliga banker har angett 
att avbetalningsfinansiering och leasing har blivit vanligare sedan 2004. Användandet av 
factoring har även till viss del ökat. Förändringen beror på att bankerna på så sätt även 
fortsättningsvis har hundraprocentig säkerhet i det som finansieras. Något ökat fokus på 
återbetalningsförmåga och kredituppföljning har det dock inte blivit sedan lagändringen. 
Bankerna anser heller inte att lagändringen har medfört att det blivit svårare för växande och 
tillverkande företag att erhålla krediter. 
 
Av studien har det även visat sig att bankernas inställning till företagsrekonstruktioner är 
något svag och att den inte har förbättras sedan lagändringen. Swedbank Sjuhärad har dock 
uppvisat en något mer positiv inställning än de övriga bankerna. En sak som emellertid är klar 
är att det har varit svårt att bedöma vilken inverkan den nya lagen fått angående bankernas 
inställning till företagsrekonstruktioner, eftersom det varit högkonjunktur i Sverige sedan den 
infördes.  
 
Nyckelord: Bank, Förmånsrätt, Kreditgivning till företag & Företagsrekonstruktion  
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1 Inledning 

Det första kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Vi 
presenterar även en kort sammanfattning av en förstudie som vi genomfört under mars 2008, 
vilken ligger till grund för problematiseringen. Syftet med studien samt våra avgränsningar 
redogör vi även för i kapitlet. Avslutningsvis tydliggörs uppsatsens vidare upplägg i en 
disposition. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är de flesta företag beroende av att få krediter för att kunna driva sin verksamhet 
(Tegin, 1997). De flesta krediter medför någon form av risk för kreditgivarna. Bankers 
kreditgivning regleras av lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). Lagen ger 
uttryck för vad som är tillåtet i bankverksamheter överlag, men regelsystemet innefattar även 
ett fastställande av när krediter får och inte får lämnas. Lagen begränsar således bankers 
möjligheter att ta risker.  
 
Lagen om bank- och finansieringsrörelse ligger till grund för hur bankernas kreditgivning ska 
gå till. Utifrån de regler som finns i lagen har varje bank utvecklat en egen 
kreditgivningsprocess där bland annat olika finansierings- och kreditsäkerhetsalternativ ingår 
för att möta företags skiljda förutsättningar. Kreditgivningsprocesser syftar främst till att ge en 
bedömning av hur stor risk krediter skulle medföra för bankerna. Risken baseras på en analys 
av kredittagarna, där exempelvis finansiell ställning och likviditet är viktiga delar, men de 
säkerheter företagen kan presentera är givetvis också en betydande del av analysen (Broomé, 
Elmér & Nylén, 1998).   
 
Företagens behov och vad krediterna ska användas till avgör vilken kreditform som kan bli 
aktuell. Till de vanligaste kreditformerna hör reverslån, checkräkningskredit och leasing. 
Krediterna kräver i allmänhet någon form av säkerhet beroende på vad bankerna har kommit 
fram till i sin kreditprövning. Säkerheter har varierande värde och till de mest förekommande 
hör företagsinteckning1 och borgen. Det händer dock att banker missbedömer företag, eller att 
händelser som resulterar i betalningssvårigheter för företagen inträffar, trots att bankerna haft 
en tillfredsställande kreditgivningsprocess. Det kan i värsta fall innebära att företagen går i 
konkurs (Ibid.). 
 
En förutsättning för att någon ska kunna försätta ett företag i konkurs är att det är på 
obestånd2 (www.ne.se3). När företag går i konkurs sker en tillgångsutredning, i vilken det 
fastställs om det finns någon utmätningsbar fast eller lös egendom. Om så är fallet säljs 
egendomen. Förfarandet kallas utmätning och genomförs av kronofogdemyndigheten. Banker 
och andra borgenärer kan ansöka om att sätta företag, som inte kan betala en fordran, i 
konkurs för att på så sätt försöka få betalt för sin fordran. När utmätning och konkurs inträffar 
för företag med krediter hos banker har förmånsrättslagen stor betydelse, eftersom 
förmånsrätten bestämmer i vilken ordning krediter och fordringar ska betalas tillbaka (Tegin, 
1997). 
                                                 
1 Företagsinteckning innebär att kreditgivare får allmän förmånsrätt i näringsidkarens all egendom, men endast i 
55 procent av värdet av egendomen som återstår när borgenärer med särskild förmånsrätt erhållit utdelning ur 
konkursen (SFS 2003:528). 
2 Obestånd innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och att det inte är tillfälligt (Melin, 2000).  
3 Sökord: Konkurs 
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År 2004 förändrade regeringen förmånsrättslagen. Förändringen hade många syften, bland 
annat var en av de bärande tankarna att en bedömning av företag med betalningssvårigheter 
ska ske i ett tidigare skede. Det ska i sin tur få till följd att företagsrekonstruktion blir ett mer 
realistiskt alternativ till konkurs (Prop. 2002/03:49). Företagsrekonstruktioner syftar till att ge 
företagen tid att bedöma om det är möjligt att rädda företagen genom ett ackordsförfarande 
(Edström, Lundén & Svensson, 1999). Företagsrekonstruktioner är ett verktyg för att 
återställa lönsamheten i företag som drabbas av ekonomiska problem.  
 
Om en bedömning av företagets ekonomiska situation sker snabbare kan även beslut om en 
eventuell konkurs ske snabbare (Prop. 2002/03:49). Det kan resultera i att även avveckling av 
olönsamma verksamheter sker medan det fortfarande finns tillgångar kvar att avyttra. 
Lagändringen syftade även till att påverka bankers agerande gällande kreditgivning för att få 
dem att fokusera på företags lönsamhet istället för de säkerheter de kan erbjuda. 
Återbetalningsförmåga och kredituppföljning skulle även bli viktigare delar i 
kreditgivningsprocessen, eftersom uppföljning av de faktorerna ökar chansen för lyckade 
företagsrekonstruktioner, enligt Förmånsrättskommittén4.  
 
De förändringarna i och med den nya förmånsrättslagen, som syftade till att påverka bankers 
kreditgivningsprocess, var att lagen om företagshypotek ersattes av lagen om 
företagsinteckning (Ibid.). Företagsinteckningen är en sämre säkerhet än företagshypoteket 
(SFS 2003:528 & SFS 1984:649). Kreditgivare får, i och med lagändringen, en allmän 
förmånsrätt som gäller i 55 procent av den tillgångsmassa som ingår i företagsinteckningen, 
istället för en särskild förmånsrätt som gäller i 100 procent av den tillgångsmassan som ligger 
till grund för företagshypoteket. 
 
I media har den nya lagen fått utstå en hel del kritik. År 1999, då den nya lagen ännu bara var 
ett betänkande (SOU 1999: 1) framförde Claes Bergström5 i en artikel publicerad i 
Ekonomisk debatt, flera tänkbara sätt som lagändringen skulle kunna påverka bankers 
kreditgivning. Då banker inte kan erhålla tillräckliga säkerheter för sina krediter blir de mer 
beroende av att göra företagsanalyser, vilka ofta baseras på historik. Problemet är, enligt 
Bergström, att många små och medelstora företag saknar den historiken. Det leder inte sällan 
till att banker undviker att bevilja dem krediter. En annan effekt som skulle kunna bli trolig 
till följd av lagändringen är att andra typer av krediter, till exempel leasing, blir vanligare i 
framtiden menar Bergström. Han avslutar artikeln med orden: ”En reform på området bör ha 
siktet inställt på att ge företag och långivare en variationsrik meny av kontraktsalternativ. En 
tvingande urholkning av företagshypoteket skulle vara en reform i motsatt riktning” 
(Bergström, 1999, s. 297). 
 
För att möta missnöjet mot den nya förmånsrättslagen tillsatte regeringen en utredning under 
2007 (SOU 2007:71). I utredningen diskuterades huruvida nya förändringar av 
förmånsrättslagen skulle kunna bli aktuella. Föremålet för diskussionen var bland annat om 
företagsinteckningens värde som säkerhet ska stärkas eller ej. Utredarna kom fram till att 
företagsinteckningens värde som säkerhet bör höjas till 75 procent istället för nu gällande 55 
procent i form av allmän förmånsrätt. Det ansågs balansera de motstridiga intressen som finns 
i frågan på bästa sätt. Beslut är dock ännu inte fattat i frågan.  
                                                 
4 Förmånsrättskommittén tillsattes av regeringen 1995 och är en parlamentarisk kommitté vars mål var att utreda 
frågor gällande förmånsrättslagen (Prop. 2002/03:49). 
5 Claes Bergstöm är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt sakkunnig i 
justitiedepartementet i förmånsrättsutredningen. 
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1.2 Förstudie 

Under mars 2008 genomförde vi en förstudie i syfte att få djupare förståelse för uppsatsens 
ämne och för att kunna skapa en bättre precisering av senare forskningsfrågor. Det som 
fångade vårt intresse var kritiken som riktats mot den nya lagen. Många röster, bland annat 
från Företagarförbundets VD, Per Lidström (Wahlin, 2006), som framhöll att lagen skulle 
hämma nyföretagandet i och med att det skulle bli svårare för nystartade företag att erhålla 
krediter från banker.  
 
Det var tydligt att de nya reglerna skapade motstånd i samhället, främst från små företag. Det 
fick oss att undra om reglerna även påverkat andra aktörer i negativ bemärkelse. Det har nu 
hunnit gå några år sedan regeringen beslutade att ändra förmånsrättslagen och de 
bakomliggande problemen som ledde till förändringen har eventuellt hunnit bli åtgärdade.  
 
Då den nya lagen bland annat syftade till att öka bankernas fokus på återbetalningsförmåga 
och kredituppföljning är frågan hur den har påverkat bankernas kreditgivning i praktiken. 
Kanske var kritiken endast riktad från småföretag, eller har även andra grupper av företag 
påverkats negativt av lagändringen.  
 
Vi bestämde oss för att undersöka hur lagändringen påverkat banker, främst deras 
kreditgivningsprocess. På grund av att undersökningen var en förstudie och därmed mindre 
omfattande, valde vi endast en av storbankerna6 som studieobjekt. Valet föll på 
Handelsbanken och våra frågeställningar var:  
 

• Hur har den nya förmånsrättslagen påverkat Handelsbankens kreditgivning till 
företag?  

• Hur har Handelsbankens sätt att analysera företagen förändrats i och med 
lagändringen?  

 
För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes en intervju med Christina Ljung, chef 
för företagsgruppen, Handelsbanken, Stora Torget, Borås7.  
 
En av de slutsatser som vi kunnat dra ifrån förstudien är att Handelsbankens kreditgivning till 
företag påverkats på flera sätt på grund av lagändringen. För de flesta företag finns fortfarande 
lika goda möjligheter som innan lagändringen att få krediter hos banken, men valet av 
finansieringsformerna har ändrats. Tidigare var checkräkningskrediter och reverslån de 
överlägset vanligaste finansieringsformerna men i och med att företagsinteckningen innebar 
en försämrad förmånsrätt har Handelsbanken styrt kreditgivningen mot andra 
finansieringsformer. Leasing, avbetalning samt i vissa fall även factoring har blivit vanligare 
finansieringsformer. Syftet med användandet av de olika finansieringsformerna är att minska 
kreditrisken. Handelsbankens förändrade val av finansieringsformer har inneburit stora 
förändringar för bland annat tillverkande och växande företag vid kreditgivning. 
 
För nystartade företag har lagändringen inneburit vissa problem med att få krediter hos 
Handelsbanken. Främst gäller det för finansiering av rörelsekapital då företagen i många fall 
saknar eget kapital eller tillgångar att använda som säkerhet. Handelsbanken har ökat 
                                                 
6 Vi definierar storbankerna som de fyra största bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, Swedbank samt 
SEB.  
7 Personlig intervju den 17 mars 2008. 
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användningen av borgen som säkerhet i de fallen, eftersom det ger en bättre säkerhet för 
krediten under förutsättning att exempelvis företagens ägare har god privatekonomi och går i 
borgen för företaget. Av intervjun framgick det dock att borgen som säkerhet inte har blivit 
vanligare för stora företag, eftersom de i många fall har ett tillräckligt gott kassaflöde för att 
beviljas krediter ändå. 
 
Den slutsats som vi kommit till angående den andra frågeställningen är att Handelsbanken 
inte har ändrat sitt sätt att analysera företag i och med den nya förmånsrättslagen. Av 
intervjun framgick det dock att Handelsbanken har ökat fokus på kassaflöde (som ger uttryck 
för ett företags återbetalningsförmåga). Det beror på att kassaflödet är centralt för att företag 
ska kunna betala ränta och amortera på sina krediter.   

1.3 Problemdiskussion 

Slutsatsen som vi kom fram till i förstudien, att Handelsbankens sätt att analysera företag inte 
har förändrats, kan anses vara något oväntat i och med lagändrings syften avseende ökad 
fokus på återbetalningsförmåga och kredituppföljning. Det skulle kanske kunna förklaras med 
att Handelsbankens företagsfilosofi, enligt Flores och Lucas (2005), genom historien har 
präglats av försiktighet, speciellt vid kreditgivning. Förstudien skapade förutsättningar för nya 
studier och ledde till att nya frågor uppstod. Är förklaringen att Handelsbanken historiskt sett 
varit försiktiga, eller har andra svenska bankers kreditgivning påverkats på ett liknande sätt av 
den nya lagen? För att kunna dra mer generella slutsatser kan det därför vara intressant att 
vidga studien till flera banker. 
 
Förstudien visade även att kreditgivning skiljer sig åt beroende på vilken kategori av företag 
som det kredittagande företaget tillhör. Man skulle kunna fråga sig hur kreditgivningen till 
olika grupper av företag har påverkats av lagändringen. Från förstudien har vi kunnat 
konstatera att en lämplig grupp för en sådan undersökning skulle kunna vara tillverkande och 
växande företag8. Det eftersom att kreditgivning till den kategorin företag visade på 
intressanta förändringar i förstudien. 
 
I den utredning som staten genomförde under 2007, visades att en ny förändring av 
förmånsrättslagen skulle kunna bli aktuell i framtiden (SOU 2007:71). Vad är det som ligger 
bakom det? Hur har kreditgivningen påverkats av lagändringen, som resulterade i att 
företagshypoteket ersattes av företagsinteckningen, i praktiken? Har syftena med 
lagändringen inte kunnat uppnås?  
   
En annan aspekt, som inte studerats i förstudien men som framstår som intressant med tanke 
på lagändringens syften är vilken påverkan den nya förmånsrätten har haft på bankernas 
inställning till företag med betalningsproblem och till att medverka vid 
företagsrekonstruktioner. Det var, som nämnts i bakgrunden, ett av syftena med lagändringen 
att underlätta för företagen att undvika obestånd, och därmed risken för att gå i konkurs. Det 
kanske går att urskilja om bankernas inställning till företag med betalningsproblem förändrats 
på grund av lagen nu när det har gått några år sedan förändringen skedde. Då de flesta röster 
som hörts i frågan om den nya förmånsrättslagen har varit negativa till förändringen ställer vi 
oss frågande till vilken inverkan den har haft på bankers inställning till företag med 
betalningsproblem och att delta vid företagsrekonstruktioner i samband med det. 

                                                 
8 Växande företag innebär i det här sammanhanget, enligt oss, företag som växer och är i behov av ökat kapital. 
Det är den definition som fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen.  
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1.4 Problemformuleringar 

Utifrån ovanstående resonemang har vi utformat en huvudfråga och en underfråga. 
 

• Hur har den nya förmånsrättslagen påverkat bankers kreditgivning till tillverkande och 
växande företag? 

 
o Vilken inverkan har lagändringen haft på bankers inställning till 

företagsrekonstruktioner? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att tolka förändringen av förmånsrättslagen och analysera dess 
inverkan på kreditgivning till tillverkande och växande företag. Vidare avser vi att analysera 
huruvida lagändringen har uppnått sitt syfte att skapa en positivare inställning till 
företagsrekonstruktioner hos banker. Utifrån syftet ämnar vi att bidra med språkutveckling 
inom ämnet.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast bankers kreditgivning till tillverkande och växande företag. Vi 
behandlar endast den del av bankers kreditprövning som berör företags återbetalningsförmåga 
eftersom lagändringen ämnar påverka den delen av kreditprövningen. 
 
Vidare har vi avgränsat oss till de förändringar i förmånsrättslagen som innebar att lagen om 
företagshypotek ersattes av lagen om företagsinteckning. Vi har valt att behandla 
Handelsbanken, Swedbank Sjuhärad, Älvsborgs Provinsbank samt Länsförsäkringar bank. Vi 
har även valt att göra en geografisk avgränsning till Borås. För att belysa forskningsfrågorna 
ur ett annat perspektiv kommer Ackordscentralen att intervjuas, vilket kommer att ske på 
kontoret i Borås med hänsyn till studiens geografiska avgränsning. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2:  Kapitlet behandlar den teoretiska referensramen som innefattar en generell 
beskrivning av bankers kreditgivning. Där innefattas lagen om bank- och 
finansieringsrörelse, en beskrivning av kreditrisk samt de vanligaste 
finansieringsalternativen som banker kan erbjuda sina företagskunder. Vidare 
beskrivs vad som händer när företag drabbas av betalningsproblem samt 
betydelsen av att förmånsrätten förändrades. I ett avsnitt behandlas till sist 
säkerhetsformer vid kreditgivning. 

 
Kapitel 3: Inledningsvis diskuteras vetenskaplig ansats, förhållningssätt och 

undersökningsmetod. I kapitlet redogörs även för hur undersökningen genomförts, 
samt datainsamlingsmetoden som använts. Vi för även en diskussion kring 
validitet, reliabilitet och hur vi agerat källkritikiskt.  

 
Kapitel 4: I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska undersökningen. Kapitlet följer 

samma struktur som kapitlet som behandlar den teoretiska referensramen.  
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Kapitel 5:  En analys av det empiriska materialet kopplat till den teoretiska referensramen 
presenteras i kapitlet. 

 
Kapitel 6:  I uppsatsens sista kapitel redogör vi för de slutsatser vi kunnat dra ifrån studien 

kopplat till frågeställningarna och syftet. Dessutom redovisas det bidrag som 
studien resulterat i. Förslag till fortsatt forskning presenteras avslutningsvis. 
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2 Teoretisk referensram  

I kapitlet redogörs för den teoretiska referensram som är relevant i förhållande till 
uppsatsens problem. Inledningsvis ges en kort sammanfattning av kapitlet där uppsatsens 
centrala begrepp klargörs. I den första delen av kapitlet beskrivs bankers kreditgivning och i 
den senare delen redogörs för problematiken kring företag med betalningsproblem.  
 
I Figur 1 nedan illustreras hur delarna i den teoretiska referensramen hänger samman. 
Förklaringen av modellen kan ses som en sammanfattning av kapitlet.  
 

 

Figur 1: Ett företags väg från kreditansökan till betalningsproblem (Egen modell) 

Flertalet teoretiska begrepp är relevanta för att förstå bankernas kreditgivning samt hur 
kreditprövningen påverkats av förändringen i förmånsrättslagen. I samband med att företag 
ansöker om kredit hos banker genomförs en kreditprövning av bankerna (Broomé, Elmér & 
Nylén, 1998), vilket illustreras överst i figuren. Bakomliggande faktorer, så som regelverket 
som styr kreditgivning och kreditrisk är viktiga faktorer i den här delen av kreditgivningen. 
Konkret är det viktigt vid kreditprövningen att bedöma företags återbetalningsförmåga 
(Nilsson, 2005) samt deras finansiella motståndskraft (Sigbladh, Lundén & Stenberg, 1999). 
Om banker anser att företagen är kreditvärdiga diskuteras vilken finansieringsform som kan 
bli aktuell för krediterna, beroende på vad som ska finansieras samt vilka säkerheter företagen 
kan erbjuda (Bruns, 2004).  
 
I kapitlet beskrivs vad finansieringsformerna innebär i praktiken för banker och låntagare. 
Leasing, avbetalning och factoring är finansieringsformer som ger banker direktpant i objektet 
som utgör säkerheten (Tegin, 1997). För banker innebär det en fördel eftersom det då är en 
tydlig koppling mellan krediter och säkerheter. Både för företag och banker liknar avbetalning 
vanliga reverslån till sin utformning, medan det förekommer större skillnader vid leasing 
(Ibid.) och factoring (Adlercreutz, 2004 & Martinson, 2002). Reverslån utgör en stor del av 
bankernas utlåning (Andrén, Eriksson & Hansson, 2003). Ofta är de sammankopplade med en 
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real- eller namnsäkerhet (Tegin, 1997). Företagsinteckning är ett exempel på en realsäkerhet. 
Företagsinteckning innebär en allmän förmånsrätt i 55 procent av all gäldenärens egendom 
(Adlercreutz, 2004) till skillnad från företagshypoteket som innebar en särskild förmånsrätt i 
en viss del av gäldenärens lösa egendom (Tegin, 1997).  
 
Den streckade linjen i figuren utgör gränsen för att företag kan fullgöra sina 
betalningsåtaganden eller om de drabbas av betalningsproblem. Beroende på kreditform och 
vilka säkerheter banker har för sina fordringar på gäldenären framstår de olika alternativen 
företagsrekonstruktion, utmätning och konkurs mer eller mindre attraktiva ur bankernas 
perspektiv för att minimera kreditförlusterna (Folkesson, 2006). De olika alternativen är 
medel att använda för att lösa betalningsproblemen. I kapitlet beskrivs även vad som händer 
om betalningsproblemen inte går att lösa.  
 
Förmånsrättslagen styr vilka fordringar som ska få utdelning först ur ett konkursbo. Ett av 
syftena med ändringen av förmånsrättslagen var att företagsrekonstruktion skulle framstå som 
ett attraktivare alternativ till konkurs för kreditgivarna jämfört med innan lagändringen när 
gäldenären får betalningsproblem (Prop. 2002/03:49). Tidigare var konkurs ett mer 
fördelaktigt alternativ för bankerna om de hade säkerhet för sin fordran i form av 
företagshypotek, eftersom det utgjorde en bättre säkerhet än företagsinteckningen. 
Företagshypoteket gick även att utnyttja vid utmätning, men efter ändringen är så inte fallet 
om säkerheten utgörs av en företagsinteckning. Däremot kan banker begära utmätning om de 
har panträtt i fast egendom som säkerhet för sin fordran (Folkesson, 2006). Problematiken 
kring förmånsrätten samt de vanligaste säkerhetsformerna beskrivs avslutningsvis i kapitlet.    
 
Litteraturöversikt  
I uppsatsen vill vi använda oss av relevant litteratur och lagtext som behandlar kreditgivning 
samt hur förmånsrätt påverkar kreditgivningen. För kreditgivning har lagen om bank- och 
finansieringsrörelse varit viktig, eftersom den reglerar bankernas verksamheter. I övrigt har 
Kredithandboken av Tegin (1997) samt Kreditgivning till företag av Broomé, Elmér och 
Nylén (1998) till största del legat till grund för beskrivningen av bankernas kreditgivning 
eftersom det varit svårt att finna litteratur som publicerats efter att förmånsrättslagen 
ändrades. Utöver dem har vi försökt att komplettera med annan, något mer aktuell litteratur.  
 
Lagen om bank- och finansieringsrörelse styr hur kreditgivningen går till samt att bankerna 
ska ha betryggande säkerheter. Säkerheternas värde styrs av förmånsrättslagen. Utifrån det 
som bakgrund har vi beskrivit de olika formera av säkerheter som finns vid kreditgivning till 
företag med hjälp av lagtext samt av böcker så som till exempel Adlercreutz (2004), 
Finansieringsformers rättsliga reglering, som haft stor betydelse.  
 
För att beskriva betalningsproblematiken och de åtgärder som kan vidtas då den uppstår har vi 
i huvudsak använt oss av Folkessons (2006) bok, Företaget i ekonomisk kris: en inblick i 
insolvensjuridiken. Avslutningsvis kan tilläggas att vi även använt oss av avhandlingar, 
statliga offentliga utredningar samt propositioner.  
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2.1 Regelverk för kreditgivning 

De regler som bestämmer hur bankrörelse ska bedrivas återfinns i lagen om bank- och 
finansieringsrörelse. I lagen anges bland annat i 6 kap 1–3 §§ att en bank ska bedrivas på ett 
sådant sätt att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras, vilket innebär att 
reglerna berör soliditet och likviditet (Finansinspektionen, 2004). I anknytning till det anges i 
lagen även att banker ska identifiera, mäta, styra samt kontrollera riskerna som finns 
förknippade med rörelsen (SFS 2004: 297). Rörelsen ska också bedrivas och organiseras på 
ett sådant sätt att bankens ställning kan överblickas samt även i övrigt vara sund. 
 
I lagen om bank- och finansieringsrörelse, 7 kap anges vilken typ av verksamhet en bank får 
bedriva och vad den kan bestå av (Ibid.). Exempel på det är att lämna ut och förmedla 
krediter, ge ekonomisk rådgivning samt bedriva valutahandel. I 8 kap fastställs hur banker ska 
hantera kreditgivning och i 1 § sägs att: ”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit 
skall det pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. 
Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli 
fullgjorda.” (Lag om bank- och finansieringsrörelse, SFS 2004:297)  

2.2 Kreditrisk 

Alla lån som banker ger för med sig någon form av risk, även om den i vissa fall är mycket 
liten (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Kreditrisk innebär att banker helt eller delvis inte får 
betalning från företag enligt överenskommelse samt den eventuella förlust som uppstår i 
samband med det (Falkman, 2002). Bankers riskbedömning innefattar två faktorer, risk för 
fallissemang och risk vid fallissemang (Tegin, 1997). Risk för fallissemang ger uttryck för 
sannolikheten att kredittagare inte har möjlighet att återbetala lånen (Broomé, Elmér & Nylén, 
1998). Risken vid fallissemang har att göra med krediternas säkerheter. Risk för fallissemang 
bedöms med hjälp av bankers värdering av kredittagande företag, medan risken vid 
fallissemang innebär att bedöma säkerhetens värde med tiden (Tegin, 1997).  
 
Genom att multiplicera risken för fallissemang med risken vid fallissemang kan den marginal 
som kreditgivarna måste ha för att möta kreditrisken beräknas. Den marginalen kallas 
risktäckningskrav. Om risken för fallissemang bedöms till 0,5 procent, medan risken vid 
fallissemang är 100 procent (vilket betyder att krediten saknar säkerhet), innebär det att 
kreditgivare måste täcka in risktäckningskravet på 0,5 procent (100 procent * 0,5 procent) i 
utlåningsräntorna. Då risken för fallissemang är låg kan banker acceptera en högre risk vid 
fallissemang, men då risken för fallissemang ökar, förstärks kraven på säkerheter. Det är dock 
svårt för banker att göra exakta beräkningar av de två riskerna, men huvudprincipen är att 
bankers risktäckningskrav måste täckas in av räntan på krediten (Ibid.).  
 
Vidare menar Tegin (1997), att en viktig princip gällande riskhantering vid kreditgivning är 
att aldrig bevilja krediter med fullgoda säkerheter om det är troligt att företagen kommer att 
drabbas av fallissemang. Det beror bland annat på att det både är kostsamt och tidskrävande 
att avveckla engagemang.    
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2.3 Kreditprövning 

Företagens kvalitet påverkar möjligheten att attrahera främmande kapital (Nilsson, 2005). 
Banker är skyldiga att genomföra en kreditprövning innan krediter kan beviljas, oavsett om 
företagen kan lämna säkerhet för krediterna eller ej (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). För att 
göra kreditprövningar och därmed bedöma risker som krediterna skulle kunna medföra finns 
ett flertal analysmodeller som kan användas. Vi beskriver endast en liten del av den 
bedömningen, återbetalningsförmågan. Det är en av de delar av kreditprövningen som 
lagändringen vill ge ökad betydelse vid kreditgivning (Prop. 2002/03:49).  
 
Att göra en bedömning av företags återbetalningsförmåga innebär, enligt Nilsson (2005), att 
företagens kreditvärdighet bestäms. Vidare anser han att det har blivit en viktig del av bankers 
kreditbedömning och i många fall kan god återbetalningsförmåga vara mer betydande än 
säkerheter. 
 
Ett sätt att bedöma företags återbetalningsförmåga är att göra en kassaflödesanalys (Falkman, 
et al, 1998). Det innebär en sammanställning över företagens förändring av likvida medel. 
Kassaflödesanalyser utgörs av en uppställning av företagens inbetalningar och utbetalningar, 
vilket ofta är uppdelat i tre sektorer; den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 
och finansieringsverksamheten. Uppdelningen åskådliggör hur mycket likvida medel 
verksamheterna har genererat, hur mycket som har nyttjats till investeringar och hur 
verksamheterna har finansierats.  
 
Analyserna kan användas för att bedöma en mängd olika funktioner i företag till exempel om 
ägare tar för mycket utdelning eller om basverksamheterna är nog lönsamma (Carlson, 2004). 
Analyserna kan ske både vertikalt för att få periodens uppdelning, samt horisontellt för att se 
utvecklingen ur ett historiskt perspektiv. Genom att jämföra kassaflöde mellan olika perioder 
kan banker få en uppfattning om hur företagsledningar har agerat för att exempelvis förbättra 
en negativ trend (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). 
 
Bruns (2004) menar att tillväxtföretag ofta söker sig till nya marknader eller kunder, vilket är 
förknippat med relativt stora risker. Ju fortare företag växer, desto lägre tenderar kassaflödena 
att bli från företagens tidigare verksamheter. Bruns menar att det är en anledning till att det 
blir svårare för små och medelstora tillväxtföretag att erhålla krediter från banker. Dock är 
den här kategorin företag ofta innovativa och kan anpassas till omgivningen snabbare än 
större företag, vilket gör att kreditrisken minskas. Små och medelstora tillväxtföretag är också 
relativt ofta ägarledda vilket innebär att ägarna har ett stort engagemang i att företagen ska 
lyckas. Det påverkar också kreditrisken positivt.  

2.4 Finansieringsformer  

Forskning har visat att banklån är den viktigaste externa resursen för att möta kapitalbehovet i 
små och medelstora företag (Barton & Matthew, 1989, Myers, 1984 & Winborg & 
Landström, 1997 se Bruns, 2004). Ur samhällssynvinkel är det viktigt att små och medelstora 
tillväxtföretag får tillgång till kapital för att kunna växa eftersom det skapar många 
arbetstillfällen (Bruns, 2004). Tillväxt är kostsamt för företag, både när det gäller kapital och 
andra resurser, exempelvis tid. För att den kategorin av företag ska kunna fortsätta att växa 
och konkurrera med varandra är bankkrediter avgörande. Det är av stor vikt att krediterna är 

 10



 

så pass förmånliga för företag att de tjänar på att växa. Nedan beskrivs de vanligaste 
kreditformer som banker kan erbjuda sina företagskunder.   

2.4.1 Reverslån 

Bankers utlåning består till stor del av reverslån. Vid reverslån upprättas ett skuldebrev (en 
revers) på kreditsumman (Andrén, Eriksson & Hansson, 2003). Reverslån kan exempelvis 
lämnas från banker för att täcka ett investeringsbehov eller för att öka företagens 
rörelsekapital. Det kan i princip lämnas för vilket ändamål som helst. Lånen kan ha lång (mer 
än ett år) eller kort löptid, med fast eller rörlig ränta. De kan också ges med eller utan 
amortering. Reverslån med rörlig ränta baseras på bankers refinansieringsränta som varierar 
beroende på det allmänna ränteläget (Tegin, 1997). 
 
Även om företag väljer längre löptid för krediter, kan kreditgivare gå med på att lösa lånen i 
förtid. Då krävs i de flesta fall en ersättning för att täcka bankernas kostnader som det innebär. 
Att lösa en kredit med fast ränta kan därför bli kostsamt för kredittagare (Ibid.). De säkerheter 
som oftast är aktuella vid reverslån är real9- respektive namnsäkerhet10 (se avsnitt 2.8 för en 
närmare beskrivning av de olika säkerhetsformerna) (Ibid.). 

2.4.2 Checkräkningskredit 

Checkräkningskredit är ett checkräkningskonto med kredit som kan användas för att täcka 
företags kapitalbehov. Det används även till att hantera företags in- och utbetalningar och det 
är vanligt att ett bank- eller plusgiro är kopplat till kontot. Företag betalar en årlig limitavgift 
som brukar variera mellan en till två procent av kreditbeloppet. Därutöver betalar företag 
ränta på den del av krediterna som utnyttjas. Om checkkrediter sällan utnyttjas blir den 
effektiva räntan på det utnyttjade beloppet hög av den orsaken att limitavgiften baseras på 
limitbeloppet. Det innebär att det är en dålig lösning för företag att ha en onödigt hög beviljad 
checkkredit. Finns behov kan bankerna istället mot en extra avgift godta en tidsbegränsad 
övertrassering av checkräkningskreditens limitbelopp (Ibid.). 

2.4.3 Leasing 

Finansieringsformen leasing kan liknas vid ett hyresavtal där den leasade egendomen ställs 
som säkerhet. Företag kan leasa i princip all slags egendom, exempelvis fastigheter, fordon 
och maskinutrustning (Adlercreutz, 2004). Leasing är inte reglerat i svensk lag och baseras 
därför på avtal, sedvana, praxis och doktrin. Normalt sett skiljer man på operationell och 
finansiell leasing. Skillnaden är att operationell leasing innefattar service och underhåll av den 
leasade egendomen, vilket inte ingår i finansiell leasing. Banker är emellertid inte tillåtna att 
använda leasing som kreditform, varför leasing sköts av dotterbolagen (Andrén, Eriksson & 
Hansson, 2003). 
 
Ur obligationsrättslig11 synvinkel är det noga att fastställa vem som är rätt ägare till 
egendomen. Sakrättsligt12 är det ett måste att ett leasingavtal tecknas senast i samband med 

                                                 
9 Företagsinteckning och panträtt i fast egendom är exempel på realsäkerheter (Tegin, 1997). 
10 Namnsäkerhet kan exempelvis innebära att borgen används som säkerhet (Ibid.).  
11 Obligationsrätt reglerar fordringar och förhållandet mellan kreditgivaren och kredittagaren. Det frågor som 
innefattas där är exempelvis om avtalet är juridiskt bindande mellan parterna, vilka rättigheter och förpliktelser 
de har mot varandra samt vad som händer om kredittagaren inte har rätt att teckna firman (Ibid.).  
12 Sakrätt gäller regler mot tredje man och ett sakrättsligt skydd innebär att kreditgivaren har en skyddad position 
gentemot andra borgenärer om kredittagaren exempelvis skulle gå i konkurs (Ibid.). 
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leveransen för att leasegivare ska vara sakrättsligt skyddade. Det är också viktigt för 
kreditgivare att den finansierade egendomen kan återtas om leasetagare går i konkurs, vilket 
kallas separationsrätt. För att det ska vara möjligt måste den leasade egendomen utgöras av 
lös egendom. Är det fast egendom saknas separationsrätt och det medför att egendomen inte 
kan återtas vid en eventuell konkurs (Tegin, 1997). 
 
Leasing sker under en viss kontraktstid som företag betalar månadshyra och ränta för (Ibid.). 
Löptiden brukar vanligtvis anpassas till den leasade egendomens livslängd (Adlercreutz, 
2004). När företag ingår ett leasingavtal med kreditgivare är det inte möjligt att avbryta det i 
förtid, med undantag för att en sådan möjlighet har skrivits in i avtalet. Dock är det möjligt för 
kreditgivare att säga upp avtalet vid kontraktsbrott. Försök av leasetagaren att lösa avtalet 
innan det löpt ut anses dock vara ett skadeståndsgrundat avtalsbrott (Tegin, 1997). Det är 
därför olämpligt att leasa egendom som behöver bytas ofta.  
 
Oftast krävs inga säkerheter vid leasing, men har företag svag kreditvärdighet kan säkerhet 
erfordras, till exempel genom borgen (se avsnitt 2.8 om säkerheter) (Andrén, Eriksson & 
Hansson, 2003). Den risk som leasing innebär för kreditgivare kan minskas genom förhöjd 
första hyra, kortare leasingtid eller genom snabbare amortering i början av leasingperioden 
(Tegin, 1997). 
 
Fördelen med leasing för kreditgivare är, enligt Tegin (1997), att kopplingen mellan krediter 
och säkerheter är klar och värdet på säkerheterna är någorlunda lätt att uppskatta. 
Säkerheterna kan inte försvinna, eftersom det är brottsligt att sälja en egendom som leasas. 
Nackdelarna för leasetagare är att det inte är möjligt att bryta ett avtal innan det går ut (eller 
det kan åtminstone bli dyrt). Möjligheten att resultatreglera kan också minska jämfört mot om 
företagen skulle ha ägt tillgången. Dock får företag fördelen att soliditeten blir högre 
(eftersom egendomen inte räknas in i tillgångarna) samt att en hög finansieringsgrad kan 
erhållas. En ytterligare fördel som Tegin (1997) nämner är att leasetagare inte behöver betala 
för att ta ut företagsinteckning/pantbrev, vilket hade varit nödvändigt om företagsinteckning 
använts som säkerhet. En ytterliggare fördel som Adlercreutz (2004) nämner är att hela 
leasingkostnaden är avdragsgill.  

2.4.4 Avbetalning 

Finansieringsformen avbetalning liknar leasing i utformningen (Tegin, 1997). Skillnaden är 
att företag blir juridiska ägare till egendom som köps på avbetalning och ska därför bokföra 
samt göra avskrivningar för dem. En annan skillnad är att företag kan bryta 
avbetalningsavtalet innan löptiden är slut, vilket inte är möjligt vid leasing. För banker är det 
en fördel att säkerhet finns i egendomen. Kreditgivares säkerhet utgörs av att kreditgivare i 
avbetalningskontraktet lagt in en punkt angående återtagandeförbehåll eller 
äganderättsförbehåll. Äganderätten till den finansierade egendomen innehas av företagen, 
men kreditgivare behåller möjligheten att under vissa omständigheter häva avtalet och på så 
vis kunna återta egendomen. Exempelvis kan så ske om företag som köper egendom på 
avbetalning bryter mot avbetalningsvillkoren, inte betalar eller hamnar på obestånd. 
Kreditgivare kan då sälja egendomen för att reglera sina fordringar mot köparna (Ibid.). 
 
Kopplingen mellan fordringar och säkerheternas värde är tydlig vid avbetalning, jämfört med 
finansiering med företagsinteckning som säkerhet, vilket leder till att det är lättare för banker 
att bedöma risken som krediterna medför, menar Tegin (1997). En annan fördel med 
avbetalning är att säkerheten inte försvinner lika lätt, eftersom det inte är möjligt enligt lag att 
sälja egendomen för företagen. Tegin nämner även att avbetalningsfinansierings är en säkrare 
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finansieringsform än om företagsinteckningen används som säkerhet, vilket medför att högra 
belåning är möjlig.  
 
Avbetalning kan vara en mer lämplig kreditform än leasing om egendomen behöver bytas ofta 
och det finns risk att avtalstiden inte hunnit löpa ut innan dess (Ibid.). En annan fördel som 
Tegin anser att avbetalning kan ha för företag är att det kan ge högre belåning än om 
företagsinteckningen och exempelvis reverslån skulle använts, eftersom avbetalning är 
säkrare för banken. Dessutom slipper företagen, precis som vid leasing, betala för att ta ut 
företagsinteckning/pantbrev. En nackdel är dock att avbetalning inte kan användas för 
egendom som redan levererats och ägs av företagen. Avbetalning kräver, jämfört med leasing, 
en större kontantinsats från företag. 
 
Möjlighet till resultatreglering är större vid avbetalning än vid leasing, eftersom 
avskrivningars storlek går att variera något inom lagens gränser. Leasingavgift måste däremot 
skattemässigt periodiseras över avtalstiden. En nackdel med avbetalning jämfört med leasing 
är att det medför lägre soliditet eftersom leasing inte belastar balansräkningen i den juridiska 
personen (Ibid.).  

2.4.5 Factoring 

Factoring är en finansieringsform som i vissa fall kan innefatta en administrativ tjänst. 
Factoring kan ske på två sätt, som fakturabelåning eller fakturaköp. Den administrativa 
tjänsten består bland annat i att finansbolagen sköter vissa bokföringsåtgärder samt driver 
kravverksamhet och debiterar eventuell dröjsmålsränta (Broomé, Elmér & Nylén, 1998).  
 
Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar factoring (Tegin, 1997). Pantsättning av 
fordran följer i stort skuldebrevslagens allmänna regler om bland annat överlåtelse av fordran. 
I avsaknad av reglering styrs factoring genom avtal som upprättas mellan kreditgivare och 
säljande företag. För att kreditgivare ska ha ett sakrättsligt skydd krävs alltid en överlåtelse av 
fordringarna för en skuld, en underrättelse (denuntiation) på fakturorna till köpare om att 
fordringarna överlåtits samt att betalningsströmmarna går till ett konto som kontrolleras av 
kreditgivare.  
 
Fakturabelåning innebär att kreditgivare beviljar utställarna av fakturor (säljande företag) 
kredit mot säkerhet i fakturautställarnas fordran mot köpare (Adlercreutz, 2004). Fakturorna 
pantsätts därmed och överlåts till kreditgivarna. Fakturamottagarna (köpare) meddelas om det 
och betalning sker därefter till kreditgivarna. Inbetalning avräknas sedan på de säljande 
företagens krediter. Praktiskt går det till så att företagen anger på fakturorna, innan de skickas 
till kund, att fordringarna har överlåtits till kreditgivarna och att kunderna därmed ska betala 
till dem (Martinson, 2002). Då fakturorna skickas till kund kontaktar företagen bankerna med 
begäran om kredit.  
 
Fakturaköp innebär att kreditgivare köper enstaka eller flera fakturor av säljare (Ibid.). På så 
sätt övergår risken till kreditgivarna, men vid fakturabelåning stannar risken hos de säljande 
företagen som belånar fakturorna. Factoring kan vara lämpligt för företag som behöver den 
administrativa tjänsten, eller som är i behov av rörelsekapital, men saknar andra säkerheter 
(Martinson, 2002). Det krävs givetvis även att företagen använder sig av fakturaförsäljning i 
relativt stor utsträckning. 
 
Det är inte möjligt att belåna alla fakturor, är kundfordringarna obetalda sedan länge vill 
kreditgivare naturligtvis inte belåna dem. Om köparna har kvittningsrätt, det vill säga att de 
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kan kvitta skulderna till säljarna mot sina fordringar på dem om de går i konkurs, går 
kundfordringarna heller inte att belåna eftersom kreditgivaren då tappar sin säkerhet. 
Fordringar på moderbolag, dotterbolag eller andra företag som säljaren har intresse i belånas 
inte, eftersom risken är stor att de går i konkurs samtidigt, eller att det rör sig om 
luftfakturering (Ibid.).  
 
Belåningsgrad varierar mellan 60 – 80 procent av fordringsbeloppen. För factoring tar 
kreditgivare ut ränta samt limitavgift som vanligtvis debiteras kvartalsvis i förskott. 
Limitavgifter brukar normalt vara ungefär en procent. Ingår administrativ tjänst tar 
kreditgivare även ut avgift för det vilket ofta beräknas på de säljande företagens omsättning. 
Hanteringsavgift ingår alltid och de är högre för fakturaköp på grund av att banker då står för 
kreditrisken. För fakturaköp är avgiften cirka två procent på fakturabeloppet som kan 
jämföras med 0,2 – 1,5 procent för fakturabelåning (Adlercreutz, 2004). 

2.5 Betalningsproblem 

Det är viktigt att utreda vilken typ av betalningsproblem som gäldenärer drabbas av eftersom 
de regleras av olika lagar (Folkesson, 2006). Företags ekonomiska problem kan delas upp i 
två kategorier, illikviditet och obestånd (insolvens). Figur 2 illustrerar skillnaderna mellan de 
två typerna av betalningsproblem. Illikviditet innebär att företag saknar likvida medel för att 
betala en skuld som förfaller till betalning. Det är vanligt att företag som går i konkurs 
inledningsvis får tillfälliga betalningsproblem (illikviditet) (Folkesson, 2006). De blir 
sedermera bestående och resulterar till sist i att företagens skulder är större än tillgångarna 
(obestånd). 
 

Betalningsproblem 
Illikviditet Obestånd/insolvens 

Definition Betalningsoförmåga Betalningsoförmåga, ej tillfällig, Prognos  
Åtgärd Företagsrekonstruktion Konkurs 

Figur 2: Olika former av betalningsproblem och dess klassificering (Folkesson, 2006) 

Att företag drabbas av illikviditet innebär i normalfallet inte några större problem (Ibid.). 
Företag drabbas endast genom att de får betala dröjsmålsränta på de förfallna skulderna. Dock 
kan företag drabbas av inkassoåtgärder samt utmätning. Att företag drabbas av illikviditet är 
tillräckligt för att de ska kunna ansöka om rekonstruktionsförfaranden (1 kap. 1 § & 2 kap. 6 
§, SFS 1996:764).  
 
Obestånd (insolvens) innebär att gäldenärer inte kan betala sina skulder och att det 
förhållandet är bestående (Melin, 2000). Skulderna som förfallit är större än gäldenärernas 
tillgångar. Om gäldenärer har tillgångar som går att realisera är det enkelt att undvika 
insolvens, och därmed är gäldenärer heller inte på obestånd (Folkesson, 2006). För att det ska 
vara möjligt att avgöra om gäldenärer är på obestånd måste en prognos om framtiden göras, 
annars är det inte möjligt att bedöma om förhållandet som uppstått är tillfälligt. En sådan 
prognos är mycket svår att genomföra då det måste tas hänsyn till flera olika faktorer, bland 
annat säsongsvariationer.  
 
För att företag ska kunna försättas i konkurs måste de vara på obestånd. Att företag är på 
obestånd innebär däremot inte att de är skyldiga att begära sig i konkurs. Det kan däremot 
innebära straffansvar för vårdslöshet mot borgenär för företagens ställföreträdanden om 
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företagens fortsatta drift innebär att stora medel förbrukas utan nytta för affärsverksamheten 
(Ibid.). 

2.6 Åtgärder vid betalningsproblem 

Om ett företag drabbas av betalningsproblem finns det olika ”verktyg” de kan använda sig av 
för att lösa det beroende på hur allvarligt problemet är, till exempel företagsrekonstruktion vid 
obestånd (Ibid.). Om gäldenären är på obestånd kan borgenären, eller gäldenären själv, ansöka 
om konkurs. Om en borgenär inte kan få betalt av en solvent gäldenär kan borgenären försöka 
få betalt för sin fordran på andra sätt så som utmätning.   

2.6.1 Betalningsinställelse 

Betalningsinställelse innebär att företag, precis som det låter, ställer in sina betalningar. Det är 
ofta den första offentliga bekräftelsen på att företag har ekonomiska svårigheter (Ibid.). Det 
finns inga lagar som reglerar hur en betalningsinställelse ska gå till (Edström, Lundén & 
Svensson, 1999). Företag kan göra en tyst eller en offentlig betalningsinställelse (Lundén & 
Svensson, 1995). Med offentlig betalningsinställelse menas att företag meddelar 
fordringsägare att de inte kommer att få betalt. Vid en tyst betalningsinställelse slutar företag 
att betala fordringsägare utan att meddela dem. Syftet med en betalningsinställelse är att lösa 
företags ekonomiska svårigheter med hjälp av en ackordsuppgörelse med fordringsägarna 
(Folkesson, 2006). Om rekonstruktionsförsöket misslyckas resulterar det ofta i konkurs. Av 
rättspraxis framgår dock att gäldenärer ska informera sina fordringsägare om betalningarna 
ställs in (genom en offentlig betalningsinställelse). Det är inte heller tillåtet för gäldenärer att 
betala någon av fordringsägarna under tiden som betalningsinställelsen varar.  
 
Om gäldenärer ställer in betalningar antas de vara på obestånd (Edström, Lundén & Svensson, 
1999). Obestånd är ett krav för att någon ska kunna försättas i konkurs.  Vidare menar 
Edström, Lunden och Svensson att det dock kan vara svårt för fordringsägare att bevisa att 
gäldenärer är på obestånd. Betalningsinställelse underlättar därför för fordringsägare att 
försätta gäldenärer i konkurs. Betalningsinställelse har dessutom ytterliggare ett syfte, 
nämligen att borgenärer ska avvakta med att lämna in konkursansökningar. Under 
betalningsinställelse minskar inte gäldenärernas tillgångar eftersom de inte betalar några 
fordringar. Betalningsinställelse ska resultera i att gäldenärerna ”fryser” balansräkningarna. 
Förfarandet syftar till att underlätta en ackordsförhandling med fordringsägarna.  

2.6.2 Företagsrekonstruktion  

Företag som drabbas av ekonomiska problem, till exempel på grund av minskade intäkter, kan 
i sådana lägen behöva rådrum för att kunna lösa problemen (Ibid.). Företagen kan då ansöka 
om företagsrekonstruktion. Det kan vara svårt för företag att på egen hand nå frivilliga 
uppgörelser med borgenärer. Företagsrekonstruktion syftar till att underlätta det genom att 
företag får hjälp av rådgivare (rekonstruktörer) under rekonstruktionen. Rekonstruktör utses 
av tingsrätten (Folkesson, 2006). Rekonstruktioners syfte är att företagen ska få tid att bedöma 
om det är möjligt att rädda företagen genom ett ackordsförfarande (Edström, Lundén & 
Svensson, 1999).  
 
För att det ska vara möjligt för företag att genomföra rekonstruktion behöver de inte vara på 
obestånd, det räcker med illikviditet (Folkesson, 2006). För att det ska vara möjligt för 
gäldenärer att genomföra en rekonstruktion måste gäldenärerna vara näringsidkare. Enligt 
konsumenträttslig lagstiftning innefattas såväl fysiska som juridiska personer som driver en 

 15



 

yrkesmässig näringsverksamhet i begreppet. Företagsrekonstruktionen är ett verktyg för att 
återställa lönsamheten i företag som fått ekonomiska problem (Edström, Lundén & Svensson, 
1999). Att rekonstruktion genomförs ligger i första hand i företagens intresse, men på längre 
sikt är det även av borgenärers intresse. Så snart rekonstruktioners syfte har uppnåtts eller när 
det konstaterats att rekonstruktion inte kan åstadkommas, ska de avslutas (Folkesson, 2006).  
 
Ackord 
Ett ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan gäldenärer med betalningsproblem och deras 
borgenärer (Ibid.). Ackord delas i regel in i två huvudgrupper; frivilliga ackord 
(underhandsackord) och tvångsackord (offentliga ackord). Frivilliga ackord innebär att 
rekonstruktören når en frivillig uppgörelse om nedskrivning av gäldenärernas skulder med 
borgenärerna (Edström, Lundén & Svensson, 1999). Vid offentliga ackord deltar endast 
oprioriterade borgenärer eftersom prioriterade borgenärer förutsätts få betalt (Oppenheimer et 
al. 2003). För att genomföra ett offentligt ackord krävs inte att alla borgenärer är överens. Det 
räcker med en kvalificerad majoritet. Förutom den indelningen delas sedan ackorden upp i 
olika typer beroende på hur ackordlikviden betalas eller beräknas (Folkesson, 2006).  
 
Dividendackord är den vanligaste typen av ackord (Ibid.). Det innebär att fordringsägarna 
som omfattas av ackordet får en procentuell utdelning på sin fordran. Om det rör sig om ett 
underhandsackord kan den procentuella utdelningen vara hur låg som helst. Vid offentliga 
ackord går den undre gränsen vid 25 procent. Moratorieackorden är en annan sorts ackord 
som innebär att gäldenärer får anstånd med betalning av förfallna betalningar. Avslutningsvis 
finns avvecklingsackord. Om gäldenärer och fordringsägare väljer att använda sig av 
avvecklingsackord så innebär det att gäldenären avvecklar sin näringsverksamhet utan 
konkurs. Gäldenärernas skulder betalas enligt förmånsrättslagens ordningsföljd.  
 
Borgenärsinflytande 
Borgenärers inflytande vid en företagsrekonstruktion är betydligt större än vid en konkurs 
(Ibid.). En borgenär har möjlighet att ansöka om att företag ska genom gå en 
företagsrekonstruktion, samt komma med önskemål om rekonstruktör. Dock måste 
gäldenärerna gå med på att genomgå en rekonstruktion.  
 
Inom en vecka ska den av tingsrätten utsedda rekonstruktören meddela samtliga borgenärer 
som han eller hon har kännedom om (Ibid.). Inom tre veckor från det att tingsrätten beslutat 
om att genomföra en företagsrekonstruktion ska det hållas ett borgenärssammanträde 
(Edström, Lundén & Svensson, 1999). Vid sammanträdet bestämmer borgenärerna om 
rekonstruktionen ska fortsätta eller om förfarandet ska upphöra.  
 
Väljer borgenärerna att fortsätta genomförandet av rekonstruktionen ska en 
borgenärskommitté utses (Ibid.). Borgenärskommittén ska ge borgenärerna inflytande samt 
insyn i hur rekonstruktionen fortskrider. Leder företagsrekonstruktionen till en offentlig 
ackordsförhandling kommer en kvalificerad majoritet av borgenärerna att krävas för att 
bestämma om ackordets genomförande (Folkesson, 2006).   

2.6.3 Konkurs 

En gäldenär kan på egen, eller på borgenärers ansökan bli försatt i konkurs om han eller hon 
är på obestånd (Ibid.). Om gäldenären själv lämnat in konkursansökan blir han eller hon i 
regel försatt i konkurs samma dag som den kommer till rätten. Om det är borgenärer som 
ansökt om konkursen måste ansökan först delges gäldenären och denne måste få möjlighet att 

 16



 

inkomma med svaromål. Om gäldenären inte anser sig vara på obestånd prövas 
konkursansökningen vid tingsrätten.  
 
Den dag som konkursansökan inkommer till tingsrätten räknas i normalfallet som fristdag 
(Edström, Lundén & Svensson, 1999). Om konkursansökan föregåtts av till exempel en 
företagsrekonstruktion kan fristdagen bli en tidigare dag än då konkursansökan inkom till 
tingsrätten (Folkesson, 2006). Vilken dag som räknas som fristdag är av betydelse vid 
återvinning i konkursen. 
 
En konkursförhandling sker sedan vid tingsrätten (Ibid.). Vid konkursförhandlingen tas beslut 
om eventuell konkurs och vid beslut om konkurs utses en konkursförvaltare. Gäldenären 
förlorar i samband med konkursbeslutet bestämmandet i sin verksamhet. Istället föds en ny 
juridisk person i samband med konkursbeslutet som konkursförvaltaren är företrädare för.  
Konkursförvaltaren ska så snart som möjligt upprätta en konkursbouppteckning (Edström, 
Lundén & Svensson, 1999). Det är en förteckning över gäldenärens samtliga tillgångar och 
skulder. Vid edgångssammanträdet ska gäldenären sedan gå i ed på att uppgifterna är riktiga 
(Folkesson, 2006). Saknar gäldenären tillgångar kan konkursen avskrivas. Konkursförvaltaren 
ska realisera konkursboets tillgångar samt avveckla det.  
 
Fordringsägare får i vanliga fall framföra sina anspråk till konkursförvaltaren (Ibid.). Om det 
är oklart vilka fordringsägare som har rätt till utdelning eller om oprioriterade fordringsägare 
kan få ta del av utdelningen kan förvaltaren göra framställan till tingsrätten om ett offentligt 
bevakningsförfarande. Vid ett bevakningsförfarande har endast de borgenärer som bevakat 
sina fordringar rätt till utdelning. Konkursförvaltaren upprättar en slutredovisning samt ett 
utdelningsförslag i samband med att konkursen avslutas. Utdelningen verkställs sedan när 
konkursbeslutet har vunnit laga kraft, i och med det är konkursförvaltarens 
konkurshandläggning avslutad.  

2.6.4 Utmätning  

Borgenärer har en möjlighet att genom exekution13 med myndighets hjälp få gäldenären att 
betala om så inte sker frivilligt (Agell & Malmström, 2005). För att det ska vara möjligt måste 
borgenärerna skaffa en exekutionstitel. Exekutionstiteln fastslår att gäldenären är skyldig att 
betala borgenärerna. Borgenärer kan införskaffa exekutionstiteln via en vanlig rättegång eller 
genom en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. 
Kronofogdemyndigheten beordrar gäldenären att betala sin skuld (Melin, 2000). Om 
gäldenären inte betalar skulden följer ett flertal undersökningar och procedurer innan 
kronofogdemyndigheten kan besluta om utmätning. Kronofogden får sedan utmäta så mycket 
av gäldenärens tillgångar som krävs för att täcka borgenärernas fordringar (Agell & 
Malmström, 2005). En borgenär med säkerhet för sin fordran i form av företagsinteckning kan 
numera inte begära utmätning för att täcka sin fordran, så var inte fallet tidigare när 
säkerheten utgjordes av ett företagshypotek. Om borgenärer har pantbrev i en fastighet som 
säkerhet för sina fordringar kan fastigheten anses som utmätt omedelbart efter att 
kronofogdemyndigheten eller domstol fastställt att fordringen har förmånsrätt i fastigheten.  

 

 
                                                 
13 Exekution är en tvångsvis verkställighet av exempelvis en dom genom en myndighets (till exempel 
kronofogdemyndigheten) försorg (www.ne.se Sökord: Exekution).    
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2.7 Förmånsrätt 

Förmånsrätt bestämmer ordningen som gäldenärers borgenärer ska få sina fordringar betalda 
när skulderna överstiger gäldenärernas tillgångar (Adlercreutz, 2004). De regler som styr 
förmånsrättsordningen återfinns främst i förmånsrättslagen. Reglerna syftar bland annat till att 
underlätta kreditgivning. Gäldenärers möjlighet till bättre kreditvillkor ökar om de kan lämna 
realsäkerhet som pant för krediter.  
 
Det finns både allmänna och särskilda förmånsrätter, vilka förmånsrättslagen skiljer på. 
Särskilda förmånsrätter gäller i särskild egendom, till exempel fastighet och konkurrerar i 
huvudsak inte sinsemellan. Fordringar med allmän förmånsrätt gäller i all gäldenärers 
egendom och konkurrerar alltid sinsemellan (Ibid.). 
 
Prioritetsordning Särskilda förmånsrätter Allmänna förmånsrätter 
1 § 4 (lös egendom) § 6 (fast egendom) § 4 

a (särskilda registrerad egendom i 
försäkringsrörelse).  

 

2  § 10 och 10 a Vissa kostnader i 
samband med konkursen eller 
företagsrekonstruktion enligt lag 
därom SFS 1996:764 samt för 
revision 

3 § 8 Utmätning (obs återvinning enligt 
4:13 KL) 

 

4  § 11 Företagsinteckning (55 
procent av återstående egendom. 
Icke täckt fordran blir 
oprioriterad).  

5  § 12 Löneprivilegiet 
6  § 13 Vissa fordringar på 

framtida pension 

Figur 3: Prioritetsordning emellan förmånsberättigade fordringar (Adlercreutz, 2004) 

Prioritetsordningen mellan olika förmånsberättigade fordringar illustreras i figur 3 och 
ordningen följer förmånsrättslagen. Genom ställningen i förmånsrättsordningen får de olika 
säkerhetsrätterna sin betydelse (Ibid.). Fordringar som har allmän förmånsrätt har inbördes 
lika rätt (§ 14, SFS 1970:979). Allmänna förmånsrätt kan endast utnyttjas i samband med 
konkurs medan särskild förmånsrätt även kan utnyttjas vid utmätning (§ 2, SFS 1970:979).  

2.7.1 Den nya förmånsrättslagen 

Förmånsrättslagen är tvingande och bestämmer i vilken ordning fordringsägare ska få betalt 
vid utmätning eller konkurs (Adlercreutz, 2004). Det har sedan länge varit möjligt för 
kreditgivare att ta ut säkerhet i lös egendom som ingår i näringsidkares verksamhet. 
Lagändringen innebär en försämring för kreditgivares förmånsrätt vid kreditgivning med 
säkerhet i näringsidkares lösa egendom. Vidare innebär lagändringen att kreditgivare numera 
får allmän förmånsrätt som gäller i 55 procent av gäldenärernas tillgångar. Tidigare fick 
istället kreditgivare särskild förmånsrätt som gällde i 100 procent av vissa tillgångar. 
Förändringen illustreras i figur 4 nedan. 
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Figur 4: Skillnaderna mellan Företagshypotek och Företagsinteckning (Egen modell) 

2.7.2 Den nya förmånsrättslagens syften 

1995 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att utreda hur en lagändring av 
förmånsrättslagen skulle genomföras (Prop. 2002/03:49). Kommittén tog namnet 
Förmånsrättskommittén. En av Förmånsrättskommitténs bärande tankar med lagändringen var 
att en bedömning av företag med betalningssvårigheter ska ske i ett tidigare skede i och med 
att företagsinteckningen ersätter företagshypoteket På så sätt hoppas Förmånsrättskommittén 
att företagsrekonstruktion vid fler tillfällen ska bli ett mer realistiskt alternativ till avveckling. 
Om en konkurs inträffar i ett tidigare skede blir skuldsättningen lägre och avveckling av 
olönsamma verksamheter kan ske medan det fortfarande finns tillgångar kvar. Genom 
lagändringen önskar Förmånsrättskommittén att det ska gå att undvika att verksamheter 
bedrivs på statens och andras bekostnad.  
 
Förmånsrättskommittén menar att förmånsrätt har betydelse för borgenärers intresse av att 
ingripa vid betalningssvårigheter (Ibid.). Det innebär i vissa fall att företagsrekonstruktioner 
skjuts upp. Förmånsrätten kan även innebära att borgenärer inte ser till framtida lönsamhet 
utan istället fokuserar på hur en företagsrekonstruktion skulle påverka deras position. Ett mer 
jämställt borgenärskollektiv genom ändrade förmånsrättsregler skapar ett ökat intresse för 
företagsrekonstruktioner  
 
Genom lagändringen kommer banker och övriga kreditgivare att få en sämre förmånsrätt när 
säkerheten utgörs av en företagsinteckning (Ibid.). Det hoppas Förmånsrättskommittén ska 
leda till att banker kommer att lägga mera kraft på att undersöka och bedöma om 
näringsidkarnas verksamheter är ekonomiskt hållbara. Kommittén tror att det kommer att 
resultera i ett minskat antal insolvensförfaranden.  
 
Regeringen tror, liksom Förmånsrättskommittén, att lagändringen leder till att kreditgivare 
kommer att lägga mera energi på att undersöka näringsidkarnas återbetalningsförmåga vid 
kreditgivning istället för att fokusera på säkerheter i form av företagshypotek (Ibid.). 
Regeringen menar att det kan resultera i att olönsamma företag som kan erbjuda säkerheter, 
som idag får krediter, inte kommer att erhålla krediter lika lätt efter lagändringen. Ett annat 
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motiv till lagändringen är, enligt regeringen, att kreditgivarna i och med försämringen av 
företagshypoteket som säkerhet kommer att följa upp gäldenärers återbetalningsförmåga 
bättre. Vidare hoppas regeringen att lagändringen kommer att innebära att 
företagsrekonstruktion framstår som ett bättre alternativ till konkurs för kreditgivare. I 
konkurser tillfaller en stor del, eller alla tillgångarna i form av lös egendom de kreditgivare 
som innehar företagshypotek. Oprioriterade borgenärer, så som leverantörer, får ingen eller 
väldigt liten del av gäldenärernas tillgångar. En lagändring skulle resultera i en rättvisare 
fördelning av tillgångarna i form av lös egendom vid konkurser.  

2.7.3 Kritik mot den nya förmånsrättslagen och förslag till förändringar  

Regeringen gav ITPS14 uppdraget att bedöma om målet med de nya förmånsrättsreglerna 
uppfyllts och utvärdera dess effekter (Dir. 2007:13). ITPS har i en delrapport kommit fram till 
att företagsinteckningens värde som säkerhet bör stärkas i samband med konkurser för att 
förbättra tillgången på krediter. Riksdagen står i huvudsak bakom det som ändringen av 
förmånsrättslagstiftningen. Dock anser de att det finns ett behov av att ändra 
företagsinteckningens värde som säkerhet för att underlätta för företag att erhålla krediter.  
 
Regeringen beslutade 2007 att genomföra en utredning (SOU 2007:71) vars direktiv bland 
annat var att komma fram till ett förslag för hur förmånsrätten kan förstärkas för att underlätta 
för företag att låna pengar (SOU 2007:71). Utredningens syfte var att komma fram till hur 
mycket företagsinteckningarnas värde ska stärkas samt hur det ska åstadkommas rent 
juridiskt-tekniskt.  
 
Utredarna anser däremot inte att ändringen av förmånsrättslagen fått så stora konsekvenser för 
företags möjligheter att erhålla krediter som ITPS hävdar (SOU 2007:71). Utredarna anser 
däremot att företagsinteckningens minskade värde resulterat i att bankerna förbättrat sina 
kredituppföljningar samt kreditprövningar. I utredningen drar ITPS slutsatsen att 
företagsinteckningens värde bör stärkas. Att genomföra det är förknippat med både positiva 
och negativa konsekvenser av utredningen att döma. Till exempel anser utredarna att det finns 
risk för att bankernas kreditprövningsprocess kommer att försämras i och med det. Efter en 
avvägning mellan de olika intressen som finns i frågan har de dock kommit fram till att de vill 
höja företagsinteckningens värde till 75 procent. En mindre höjning av värdet riskerar att inte 
få något genomslag avseende de förbättrade möjligheter att låna pengar som Riksdagen vill 
uppnå. Om höjningen skulle göras större är riskerna för stora avseende oprioriterade 
borgenärers möjligheter att få utdelning ur konkurser.  

2.8 Säkerheter vid kreditgivning  

Vid kreditgivning tar kreditgivare oftast ut säkerhet för sina fordringar på gäldenärer. De 
säkerhetsformer som medför att borgenärer får förmånsrätt innebär att gäldenärerna 
fortfarande är ägare till objekten som utgör säkerhet för krediter. Säkerheter får först 
betydelse vid utmätning av egendom eller vid konkurs.  Det finns olika typer av säkerhetsrätt, 
till exempel panträtt i fast egendom eller företagsinteckning. Hur borgenärer kommer att 
påverkas av insolvensförfaranden beror på vilka säkerhetsformer som valts för krediterna 
(Folkesson, 2006).  

 

                                                 
14 Institutet för tillväxtpolitiska studier. 
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2.8.1 Företagshypotek 

Företagshypotek syftade till att utnyttja företags lösa egendom som kreditsäkerhet utan krav 
på tradition15 av egendomen (Tegin, 1997). Som ersättning av tradering av objektet skedde 
istället inskrivning i ett offentligt register. Kreditsäkerhet utgjordes då av hela näringsidkarens 
lösa egendom istället för att säkerheten var knuten till ett visst objekt, exempelvis fastigheter. 
Dock undantogs kassa- och banktillgodohavanden, aktier, andra bevis om delaktighet i olika 
bolag, obligationer, förlagsbevis, liknande skuldebrev som är avsedda för allmän omsättning. 
Även andelar i aktiefonder från den lösa egendomen som utgjorde säkerhetsmassan för 
företagshypotek undantogs (Prop. 2002/03:49). Egendom som kan användas för pantsättning 
eller egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs, till exempel upphovsrätt, 
ingick inte heller i företagshypotek (Tegin, 1997).  Företagshypotek medförde en särskild 
förmånsrätt som därmed gällde vid både konkurs och utmätning.  
 
Kreditgivare fick genom företagshypotek som säkerhet även viss förföljelserätt (Ibid.). Det 
innebar att om näringsidkare överlåter en del av, eller hela verksamheten finns vissa 
bestämmelser avsedda för att kreditgivare ska få behålla säkerhetsrätten. Förföljelserätt gäller 
dock inte om näringsidkare säljer enstaka tillgångar, såsom maskiner eller varor. 
Företagshypotek som säkerhet gällde i ett ”flytande underlag” av lös egendom.   
 
För att kreditgivare ska erhålla företagshypotek gentemot näringsidkare krävdes, enligt Tegin 
(1997), att näringsidkare: 

• erhöll företagsinteckning på ett visst belopp i näringsverksamheterna för att få ett 
hypoteksbrev, 

• pantförskrev hypoteksbreven till kreditgivare och 
• gav hypoteksbreven till kreditgivare som säkerhet för fordran.  

 
Om gäldenärer gick i konkurs var kreditgivare tvungna att bevaka sina fordringar och yrka sin 
förmånsrätt enligt förmånsrättslagen för att få ta del av de medel som konkursboet fick när 
konkursförvaltaren realiserade egendomen (Ibid.). I de fall då en tredje person begärde 
utmätning i egendom som omfattades av företagshypoteket var det viktigt att kreditgivare fick 
vetskap om det för att kunna bevaka sin rätt innan kronofogdemyndigheten sålde egendomen. 
Innehavsanteckningar innebar att kreditgivare tillförsäkrar sig en underrättelse om vad som 
händer. På så sätt kunde en utmätning stoppas genom att kreditgivare krävde förtida betalning. 
Dock var det den som ansökt om utmätning som hade förtur till betalning ur egendomen om 
samtliga företagshypoteksinnehavare kunde anses ha betryggande säkerhet.  

2.8.2 Företagsinteckning 

Lagen om företagsinteckning ersatte lag om företagshypotek år 2004. Den största 
förändringen som lagändringen resulterade i för kreditgivare var att företagsinteckningen som 
säkerhet försämrades (Adlercreutz, 2004). Företagsinteckning innebär att kreditgivare får en 
allmän förmånsrätt i näringsidkarnas all egendom, men endast i 55 procent av värdet av 
egendomen som återstår sedan borgenärer med särskild förmånsrätt erhållit sin utdelning ur 
konkursen. Kreditgivares förmånsrätt har försämrats för att stärka de oprioriterade 
fordringsägarnas ställning (främst leverantörer) vid konkurs. Lagändringen ska dock, enligt 
Förmånsrättskommittén, inte innebära en minskning av realsäkerheternas värde med nästan 
                                                 
15 Tradition innebär att egendom överlämnas från en person till en annan (Melin, 2000).  
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hälften för kreditgivare. Tanken är att kreditgivare ska följa upp och bevaka näringsidkarnas 
återbetalningsförmåga och ingripa vid problem i tidigare lägen än vid företagsrekonstruktion 
och därmed ska realsäkerhetens värde inte minska med så mycket som 45 procent. En 
förändring som är positiv med lagändringen för kreditgivarnas del är att företagsinteckningen, 
till skillnad från företagshypoteket, gäller i all egendom, istället för som tidigare i viss 
egendom (SFS 2003:528).    
 
Kreditgivare som tagit företagsinteckning som säkerhet för sina fordringar får två olika roller, 
dels som borgenär med en allmän förmånsrätt i all gäldenärens egendom, dels som 
oprioriterad borgenär i det som återstår när borgenärer med särskild förmånsrätt fått sin del 
(Adlercreutz, 2004). Förmånsrätten kan, till skillnad från innan lagändringen, endast göras 
gällande vid konkurs och inte som tidigare även vid utmätning. När en konkurs inträffar måste 
borgenärer med företagsinteckning som säkerhet, till skillnad från borgenär med panträtt som 
säkerhet, bevaka sin fordran och yrka förmånsrätt enligt förmånsrättslagen, allt i den mån 
bevakningsförfarande ska äga rum.  

2.8.3 Panträtt i fast egendom 

Panträtt i fast egendom förekommer som säkerhet både vid kreditgivning till företag och 
privatpersoner och är en av kreditväsendets viktigaste säkerhetsformer (Folkesson, 2006). En 
fastighetsägare kan upplåta panträtt i sin fastighet som säkerhet för ett lån. Det sker genom att 
fastighetsägaren ansöker om en inteckning på ett visst belopp i en av sina fastigheter hos 
inskrivningsmyndigheten. Beviljas ansökan utfärdar inskrivningsmyndigheten ett pantbrev på 
det ansökta beloppet. Panträtten i fastigheten uppstår sedan när fastighetsägaren överlämnar 
pantbrevet till kreditgivare som säkerhet för en kredit. Idag används dock datapantbrev istället 
för fysiska pantbrev av kreditgivare och inskrivningsmyndigheten. Fastighetspanträtt är en 
hypotekarisk panträtt, vilket innebär att fastighetsägare kan ha fastigheten i sin besittning trots 
att den är pantsatt.  
 
Fastighetsägare kan ansöka om flera olika inteckningar i fastighet som säkerhet för en eller 
flera krediter (Ibid.). En intecknings rätt till betalning (prioritet) bestäms efter datumet då 
fastighetsägarens ansökan inkom till Inskrivningsmyndigheten. Den äldsta inteckningen har 
bäst rätt till betalning vid en exekutiv försäljning av fastigheten.  

2.8.4 Borgen 

Borgen innebär att någon ansvarar för att en person eller ett företag fullgör en 
betalningsskyldighet (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Det finns olika typer av borgen, 
exempelvis enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att kreditgivare måste 
försöka få betalt av gäldenärer (kredittagare) först, till dess att de går i konkurs. Först därefter 
blir borgensmannen betalningsskyldig. Enkel borgen förekommer inte i samband med 
bankkrediter. Banker kräver istället proprieborgen, vilket innebär att borgen ska vara tecknad 
som om den gällde för egen skuld. Det innebär i praktiken att banker kan kräva 
borgensmannen på betalning utan att ha krävt det från gäldenären.  
 
Borgen är en praktisk säkerhet förutsatt att borgensmannen är god för beloppet (Ibid.). En 
fullgod borgen är borgen som är tecknad av stat eller kommun, vilket är vanligt vid 
exempelvis lokaliseringsstöd.   
 
Banker har traditionellt sett haft relativt okomplicerade relationer till borgen (Ibid.). I många 
fall har banker inte haft någon kontakt med borgensmannen fram till dess att krediterna blivit 
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nödlidande. Ofta bekymrar sig inte banker om borgensmannen har haft någon insyn i det 
låntagande företagens utveckling eller ej. Det har dock gradvis förändrats på grund av 
domstolsutslag i mål om borgen. Möjligheten att göra borgen gällande mot borgensman som 
inte har haft förmåga eller möjlighet till insyn i företagen har minskat. Dessutom ses inte 
längre borgen som ett ensigt åtagande utan istället som ett ömsesidigt åtagande. Grunden i det 
är att en liknande relation kan komma att gälla mellan banker och borgensmannen om denne 
blir tvungen att betala för låntagarnas skulder, som mellan banker och låntagare. Borgenärer 
kommer då att ha vissa skyldigheter som måste uppfyllas för att borgensåtaganden ska vara 
giltigt. Bankerna blir till exempel skyldiga att lämna information om utvecklingen av 
gäldenärernas verksamheter till borgensmannen.  
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver och förklarar våra metodval i uppsatsen. Kapitlet inleds med en beskrivning 
av det vetenskapliga synsättet samt de metoder som använts vid insamling av data och analys. 
Avslutningsvis redogör vi för hur vi förhållit oss källkritiskt till de källor som använts i uppsatsen.   

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två centrala skolbildningar inom den samhällsvetenskapliga forskningen avseende 
vetenskapliga synsätt; positivism och hermeneutik (Johansson Lindfors, 1993). 
Hermeneutiker försöker förstå människors livsvärld (Hartman, 1998). Kunskapen om 
människans livsvärld införskaffas genom att tolka människors beteende och sätta sig in i deras 
uppfattning om hur världen är. Kunskapen som hermeneutikern uppnår kallas förståelse. 
Hermeneutiker är intresserade av hur världen uppfattas. I uppsatsen vill vi få förståelse för hur 
ändringen av förmånsrättslagen har påverkat bankernas beteende och deras värld och vi har 
därför ett hermeneutiskt synsätt. Vi kommer därmed att genomföra personliga intervjuer med 
bankchefer och företagsrådgivare på flera olika banker för att förstå hur de uppfattat att 
lagändringen påverkat deras värld. Med intervjuerna som utgångspunkt kommer vi att tolka 
bankernas beteenden avseende frågeställningarna som vi utreder i uppsatsen. För att förstå hur 
bankernas beteende har påverkat företag med betalningsproblem kommer vi även att 
genomföra en personlig intervju med två medarbetare på Ackordscentralen.  
 
Hermeneutikens huvudtema har ända sedan dess uppkomst ”… varit att meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 
115). För att illustrera hur det påverkat den hermeneutiska tolkningsmetoden kan den 
hermeneutiska spiralen användas. Forskare utgår från deras förförståelse av det som ska 
undersökas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Med förförståelsen som stöd formulerar 
forskare problem samt frågor som är intressanta att undersöka. De används sedan för att 
inleda en dialog med undersökningsmaterialet. Utifrån dialogen gör forskare tolkningar som 
resulterar i ökad förståelse och i sin tur leder det till nya frågor och ny dialog med 
undersökningsmaterialet.  
 
Innan förstudien inleddes bestod vår förförståelse av den kunskap som erhållits tidigare under 
utbildningen. Därutöver utökades vår förförståelse genom att vi läste in oss på relevant 
litteratur inom ämnet. Utifrån förförståelsen för ämnet formulerades intressanta problem och 
frågor. Med dem som utgångspunkt inleddes en dialog med vårt undersökningsmaterial i 
förstudien. I och med det har vi gått ett varv i den hermeneutiska spiralen. Dialogen ledde till 
ökad förståelse för ämnet och nya frågeställningar uppstod. De frågeställningar som 
förstudien resulterade i är de som används i uppsatsen. Utifrån dem inleds en ny dialog med 
ett utökat undersökningsmaterial och ett nytt varv i den hermeneutiska spiralen tar sin början. 
Dialogen leder till ökad förståelse som kommer att användas för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. De nya frågeställningar som eventuellt kommer att uppstå under studien 
presenteras i avsnittet, förslag till vidare forskning.  

3.2 Forskningsansats  

Den vetenskapliga ansats som forskare utgår från styr hur de relaterar teori och verklighet till 
varandra (Patel & Davidson, 2003). Hur forskare ska gå tillväga för att göra det är ett av de 
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centrala problemen inom vetenskapligt arbete. Enligt Patel och Davidson (2003), finns tre 
olika ansatser som kan användas; induktion, deduktion och abduktion.   
 
Forskare som utgår från en deduktiv ansats följer bevisandets väg (Ibid.). Utifrån en generell 
regel försöker forskare förklara ett specifikt fall som är av intresse (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Om forskarna har ett induktivt arbetssätt följer de istället upptäckandets väg (Patel & 
Davidson, 2003).  
 
I uppsatsen kommer vi att utgå i från den tredje ansatsen, abduktion. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (Sköldberg, 1991 se Alvesson & Sköldberg, 1994), är det den ansats som används 
vid många fallstudiebaserade undersökningar. Den abduktiva ansatsen stämmer väl överens 
med vårt synsätt. Abduktionen kan liknas vid en kombination av induktion och deduktion 
(Patel & Davidson, 2003). Utifrån ett enskilt fall formuleras ett förslag till en teoretisk 
djupstruktur som kan förklara fallet. Det steget är induktivt. I ansatsens andra steg, som är 
deduktivt testas teorin på nya fall. Det leder till att teorin utvecklas för att bli mera generell. 
 
Utifrån vår förförståelse för ämnet formulerades en preliminär teori som sedan testades på 
Handelsbanken. På så sätt pendlade vi mellan teori och empiri i förstudien. Utifrån förstudien 
skapas ett förslag till en teoretisk djupstruktur som kommer att testas på flera banker under 
vår uppsatsprocess. Det kommer att leda till att vår teori utvecklas och på så sätt sker det en 
växelverkan mellan empiri och teori under arbetets gång för att göra vår teori mer generell.  

3.3 Angreppssätt 

Samhällsvetenskapen brukar skilja mellan två olika angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ 
metod (Holme & Solvang, 1997). Vilket angreppssätt som är bäst lämpat beror på vilken typ 
av data som undersöks – ord eller siffror.   
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till forskningsobjektet (Ibid.). Syftet med den 
kvalitativa metoden är att forskare ska sätta sig in i de undersöktas situation för att det ska 
vara möjligt att se världen utifrån deras perspektiv. För att förstå de undersöktas livsvärld är 
närheten viktig vid en kvalitativ metod, precis som vid det hermeneutiska synsättet. För att 
lyckas se världen utifrån de undersöktas perspektiv och för att komma de undersökta nära 
valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer.  
 
Andersen (1998) menar vidare att ett centralt moment är att se problemets samband med 
helheten. Kunskapssyftet är, till skillnad från vid användandet av en kvantitativ metod, 
förstående istället för förklarande. Vi vill med vår uppsats få förståelse för hur bankernas 
livsvärld har påverkats av lagändringen. Varje problem som man vill förstå är en unikt och 
därför är det inte möjligt att mäta eller väga det (Ibid.). För att ta sig an våra 
problemformuleringar framstår därför den kvalitativa metoden bäst lämpad, eftersom vi avser 
att tolka vad lagändringen inneburit för bankerna för att på så sätt försöka se om 
lagändringens syften uppfyllts.   
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3.4 Tillvägagångssätt 

Förstudien som genomförts inför uppsatsen har lett till ökad förståelse för ämnet som vi 
undersökt. Med hjälp av vår ökade förståelse har frågeställningarna kunnat omformuleras och 
testas på fler respondenter. Det kommer att leda till ny förståelse för ämnet.  
 
Inför förstudien genomfördes en grundlig genomgång av litteratur som vi ansåg var relevant 
för undersökningen. Litteraturen som studerades bestod av artiklar, böcker, avhandlingar, 
lagtext, propositioner samt statens offentliga utredningar. Tack vare de teoretiska studierna 
som kommer att utföras och förstudien som genomförts införskaffas den kunskap som behövs 
för att kunna jämföra verkligheten med valda delar av lagändringens syften, i uppsatsen.  
 
De empiriska studier som genomförs under uppsatsprocessen kommer att ske i form av 
intervjuer med personer på företagssidan inom olika banker samt med medarbetare på 
Ackordcentralen. Efter att så väl den empiriska som den teoretiska informationen samlats in 
kommer informationen tolkats och analyseras. Det leder till att vi kan dra slutsatser, som 
presenteras i uppsatsens sista kapitel.  

3.4.1 Urval 

Uppsatsens fokus ligger framförallt på hur lagändringen påverkat kreditgivning ur ett 
bankperspektiv. För att svara på arbetets huvudfråga kommer vi därför intervjuat personer på 
företagssidan inom flera olika banker. Vi kommer att intervjua respondenter både på 
storbankerna samt mindre banker för att, om möjligt, identifiera några skillnader avseende 
vilken effekt lagändringen fått. De banker vi kommer att intervjua är Handelsbanken, 
Swedbank Sjuhärad, Älvsborgs Provinsbank samt Länsförsäkringar Bank.  
 
De två förstnämnda Bankerna väljs eftersom de tillhör kategorin storbanker. Anledningen till 
att vi väljer de två är att vi under vår förstudie studerade Handelsbanken och därför vill 
studera banken djupare under uppsatsen. Swedbank Sjuhärad framstår som en intressant 
storbank att intervjua, eftersom de har en stor del av den lokala företagsmarknaden i Borås 
(Swedbank Sjuhärads årsredovisning, 2007). Valet att studera Älvsborgs Provinsbank och 
Länsförsäkringar Bank faller sig naturligt eftersom det är de enda mindre bankerna i Borås 
som satsar på företagskunder.  
 
Vi kommer att sträva efter att intervjua personer på bankerna som har arbetat både innan och 
efter den nya förmånsrättslagen trädde i kraft. Anledningen till det är att vi vill att de i sina 
svar ska kunna reflektera över hur lagen påverkat kreditgivning och bankernas inställning till 
företag med betalningsproblem. För Länsförsäkringar Bank kommer vi endast att intervjua en 
företagsrådgivare. Det beror på att det endast finns en företagsrådgivare på deras kontor i 
Borås. För Älvsborgs Provinsbank kommer vi att intervjua deras före detta kontorschef. Att vi 
inte väljer att intervjua den nuvarande beror på att den nuvarande kontorschefen nyss tillträtt 
sin tjänst. Vi kommer dessutom att intervjua en företagsrådgivare för Älvsborgs Provinsbank, 
dock har rådgivaren inte arbetat för den banken innan lagen ändrades. Vi anser trots det att 
rådgivarens deltagande är försvarbart i och med att denne kommer att ombes enbart svara för 
sin nuvarande arbetsgivares arbetssätt. Dessutom anser vi att rådgivaren tillträdde sin tjänst så 
nära inpå lagändringen att denne borde ha sett vilka effekter den fört med sig på Älvsborgs 
Provinsbank.  
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För att ytterligare belysa arbetets andra fråga kommer vi att genomföra en intervju med två 
medarbetare på Ackordcentralen. Intervjun kommer att genomföras med förhoppningen att de 
kan svara på om lagändringen fått de effekter avseende obestånd, konkurs och 
företagsrekonstruktion som avsågs med den. Vi kommer även att söka svar på de frågorna 
under intervjuerna med bankerna men finner det intressant att även låta Ackordscentralens 
opartiska röst komma till tals i uppsatsen. 

3.4.2 Intervjumetodik 

Vi kommer att utföra semi-strukturerade intervjuer med respondenterna. Semi-strukturerade 
intervjuer ger forskare större flexibilitet under intervjuerna (Bryman, 2001). Forskare utgår 
från en lista på specifika ämnen som de vill beröra under intervjuerna. Hur forskarna vill 
beröra ämnena under intervjuerna och när, styrs av respondenternas svar. Den kvalitativa 
intervjuformens styrka ligger i att den liknar ett vanligt samtal, i en vardaglig situation 
(Holme & Solvang, 1997). Enligt Jacobsen (2002), finns det risk att de som intervjuas 
tenderar att ge konstlade svar i en onaturlig miljö. Vi kommer därför att besöka 
respondenterna på deras kontor för att genomföra intervjuerna där. För att uppsatsens validitet 
ska vara god kommer respondenterna ges möjligheten att styra och påverka intervjuerna (se 
avsnitt 3.6 för närmare beskrivning av validitet). Vi kommer att använda oss av en 
intervjuguide för att säkerställa att de ämnen som är av intresse för uppsatsen tas upp. 
Intervjuguiden kommer att, på så sätt som Bryman (2001) beskriver det, utformas som en lista 
över vilka frågeställningar som vi vill beröra under intervjuer.  

3.4.3 Bearbetning 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Det är förknippat med både för- 
och nackdelar att spela in respondenternas svar (Ibid.). Att intervjuer spelas in medför att allt 
som sägs dokumenteras, vidare ger inspelningen oss möjlighet att citera respondenterna 
ordagrant. Vissa respondenter kan dock reagera negativt på att bli inspelade. För att undvika 
det kommer respondenterna att ges möjlighet att tacka nej till att spelas in.  
 
Vi kommer att transkribera intervjuerna tillsammans för att tolkningen ska sakna missförstånd 
i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom ger transkriberingen av intervjuerna oss en 
möjlighet att förmedla god kommunikativ validitet i uppsatsens empirikapitel eftersom vi på 
så sätt ges möjlighet att citera respondenterna. Uppsatsens kommunikativa validitet beskrivs 
närmare i avsnitt 3.6. 

3.5 Analysmetod 

I figur 5 beskrivs hur analysen kommer att genomföras och hur den ska mynna ut i 
slutsatserna som vi förhoppningsvis kommer att kunna dra i uppsatsens sista kapitel. Den 
vänstra delen visar att förmånsrätten påverkar uppsatsens mest centrala begrepp vid 
kreditgivning från den teoretiska referensramen. Pilarna mellan begreppen illustrerar hur 
delarna hänger samman vid kreditgivning och hur det påverkas av varandra. Begreppen 
kommer sedan att studeras i den empiriska undersökningen. Intervjuerna kommer att 
sammanställas var för sig utifrån den teoretiska referensramens fyra huvuddelar. Pilarna 
mellan uppsatsens respondentföretag visar hur informationen kommer att jämföras mellan 
dem i analysen. Triangeln illustrerar hur det empiriska materialet vävs samman och jämförs 
med de centrala begreppen vid kreditgivning som vi väljer att belysa i uppsatsens teoretiska 
referensram. Analysen kommer sedan att leda fram till de slutsatser som presenteras i 
uppsatsens sista kapitel.    
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Figur 5: Analysmodell (Egen modell) 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Inom kvantitativa studier fästs stor vikt vid att informationen som samlats in är reliabel men 
vid kvalitativa studier är inte reliabilitet av samma intresse (Holme & Solvang, 1997). Syftet 
med ett kvalitativt angreppssätt är att få förståelse för de faktorer som undersöks. Det medför 
att den statistiska representativiteten inte prioriteras. Den kvalitativa undersökningsmetoden 
är istället bättre lämpad för att ge valid information. I begreppet valid information innefattas i 
kvalitativa studier hela forskningsprocessen eftersom ambitionen är att upptäcka, tolka och 
förstå (Patel & Davidson, 2003). En anledning till den goda validiteten är närheten till det som 
studeras (Holme & Solvang, 1997). Men det finns inga fastställda regler för hur god validitet 
uppnås i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003). Dock är möjligheten för 
respondenterna att styra sin medverkan den kanske viktigaste anledningen till att 
undersökningen resulterar i valid information (Holme & Solvang, 1997).  
 
För att vår uppsats ska resultera i valid information kommer vi, som tidigare beskrivits i 
kapitlet, sträva efter att uppnå närhet till det som studerats. För att uppnå det kommer vi 
använda oss av semi-strukturerade intervjuer, på så sätt har respondenterna ges möjlighet att 
styra sin medverkan.   
 
För att uppnå god validitet vid datainsamling måste den utgöra en tillräckligt god grund för att 
det ska vara möjligt att göra en trovärdig tolkning av de studerades livsvärld (Patel & 
Davidson, 2003). Forskare bör presentera sina resultat på ett sätt som gör det möjligt för 
läsarna att själva bilda sig en uppfattning om deras trovärdighet. Det kallas för kommunikativ 
validitet. För att undersökningen ska resultera i god kommunikativ validitet kan forskare låta 
respondenterna ta del av resultatet. De får då möjlighet att ge återkoppling till om slutsatserna 
och tolkningarna i undersökningen stämmer. Är undersökningen baserad på intervjuer är det 
viktigt att dess särart inte går förlorad. Forskare måste hitta en balans mellan kommenterande 
text och citat så att läsarna ges möjlighet att bedöma tolkningen. Avslutningsvis kan om 
ovanstående sägas att det är viktigt att forskare noga redogör för hela forskningsprocessen och 
de val som gjorts. Det stärker undersökningens validitet.  
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I uppsatsen kommer vi att sträva efter att uppnå god kommunikativ validitet genom en, enligt 
oss, tillfredställande blandning mellan direkta citat från respondenterna och kommenterande 
text i empirikapitlet. På så sätt kommer inte de intervjuades röster att gå förlorade. Innan 
uppsatsen färdigställs kommer vi att låta respondenterna ta del av resultatet för att säkerställa 
att våra tolkningar stämmer överens med den version som de återgett av sin verklighet. I hela 
metodkapitlet kommer vi att redogöra för våra olika val och vårt tillvägagångssätt under 
uppsatsprocessen. Även det för att stärka uppsatsens validitet. Därför anser vi att uppsatsens 
validitet är god, framförallt den kommunikativa. 

3.7 Källkritik  

Enligt Holme och Solvang (1997), kan källor granskas utifrån de fyra faserna observation, 
ursprung, tolkning och användbarhet. Observationsfasen har inneburit att vi har försökt bilda 
oss en uppfattning om de källor som finns och är relevanta för uppsatsen. För att inte bilden 
som ges ska bli skev i uppsatsen har vi försökt att belysa ämnet ur både positiva och negativa 
synvinklar, vilket är viktigt vid källobservation, enligt Holme och Solvang.   
 
Att bestämma ursprunget innebär, enligt Holme och Solvang (1997), att bestämma 
upphovsmannen till källan samt när och i vilket syfte den skapades. Den sekundärdata vi 
kommer att använda ska därför granskats för att bestämma dess syfte. I uppsatsen kommer vi i 
första hand att försöka använda primärkällor, eftersom källans betydelse ökar desto närmare 
samband det är till ämnet. Tolkning innebär att man måste undersöka i vilken kontext källan 
skapades för att kunna möjliggöra en tolkning av den (Ibid.). Det bör då beaktas att en källa 
sällan är skapad för att kunna tillämpas på forskarens specifika problemområde. Därför är det 
viktigt att använda olika källor för att belysa problemet.  
 
Till sist kommer vi att ställa oss frågan hur användbar källan är i anknytning till syftet med 
vår undersökning. Hur användbar källan är beror på hur nära den är kopplad till situationen 
och om den kan anses vara trovärdig (Ibid.). Om flera källor säger samma sak ökar källans 
trovärdighet.  
 
Den sekundärdata vi kommer att använda består av litteratur, artiklar, lagtext, statens 
offentliga utredningar och propositioner. Det kan innebära vissa problem att finna litteratur 
publicerad efter lagändringen, som behandlar kreditgivning. För att kompensera det kommer 
vi att försöka använda oss av lagtext och utredningar i större utsträckning, samt artiklar och 
uttalanden från olika organisationer. När det gäller primärdata kommer vi att intervjua flera 
personer vid samma bank med stor erfarenhet av kreditgivning till företag, eftersom det ger 
större trovärdighet om fler säger samma sak. Det kommer att vara ett önskemål att 
respondenterna ska ha arbetat med kreditgivning till företag både innan och efter 
lagändringen. Vi är dock medvetna om att deras svar angående interna rutiner kan vara något 
försiktiga. För att uppsatsen inte ska ge en skev bild av verkligheten kommer vi även att 
utföra en intervju med två medarbetare på Ackordcentralen.   
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4 Empiri 

I kapitlet redovisas den information som framkommit ifrån de intervjuer som den empiriska 
undersökningen består av. Kapitlet inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet. Därefter 
följer en presentation av respondenternas svar, företag för företag, med en kort beskrivning 
av det företag de arbetar för.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört åtta intervjuer. De företag som respondenterna arbetat för är 
Ackordscentralen, Älvsborgs Provinsbank (Danske Bank), Länsförsäkringar Bank, 
Handelsbanken och Swedbank Sjuhärad. Vid intervjuerna användes de två intervjuguider som 
återfinns i bilaga 1 och 2.  
 
Empirikapitlet följer strukturen som användes i den teoretiska referensramen och delas upp i 
de fyra huvuddelarna kreditprövning, finansieringsformer, säkerheter och betalningsproblem. 
Vi har transkriberat intervjuerna för att sedan utifrån helheten presentera den information som 
är relevant för vår studie under de fyra huvuddelarna. Den information som presenteras i 
empirikapitlet avser tillverkande och växande företag om inget annat anges.   
 
 I figuren nedan visas hur delarna vid kreditgivning hänger samman. Figuren är en del av den 
modell (Figur 1) som tidigare presenteras över den teoretiska referensramen. Vi presenterar 
varje intervju för sig utifrån den strukturen, med undantag för Ackordscentralen, då de inte 
har någon insyn i hur kreditprövningen påverkats. Därmed behandlas och sammanställs den 
intervjun endast utifrån de övriga centrala begreppen i figuren.  
 

 

Figur 6: Teoretiska referensramens centrala begrepp (Egen modell) 

4.2 Älvsborgs Provinsbank 

Danske bank är en fullservicebank uppbyggd av provinsbanker och en av dem är Älvsborgs 
provinsbank (Danske Banks årsöversikt, 2007). Provinsbankerna utgör ett nätverk och varje 
provinsbank är en egen affärsenhet (www.danskebank.se). I Sverige finns drygt 60 kontor 
fördelade på 15 provinsbanker. 1997 förvärvade Danske Bank provinsbankerna som funnits i 
Sverige sedan 1800-talet.  
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4.2.1 Intervju, Jan Alkmark. 2008-04-22 

Jan Alkmark har arbetat i bankvärlden sedan 1970-talet. Alkmark var kontorschef för 
Älvsborgs provinsbank i nio år fram till och med årsskiftet. Numera arbetar Alkmark för 
Danske Bank i Göteborg som Senior Relationship Manager. 
 
Kreditprövning 
Företagens återbetalningsförmåga ”kom i sitt rätta fokus under bankkrisen i början av 1990-
talet”. Alkmark menar att återbetalningsförmågan alltid har varit viktig, men att analysen 
kanske är noggrannare idag. Traditionell kreditgivning måste sedan urminnes tider bygga på 
återbetalningsförmåga. Uppfattningen som omgivningen har, att lagen skulle innebära ett ökat 
fokus på återbetalningsförmåga, är något som inte stämmer överens med verkligheten menar 
Alkmark. Regelverket som styr kreditgivning lägger stor vikt vid återbetalningsförmågan och 
utöver god återbetalningsförmåga ska det finnas fullgoda säkerheter.  
 
Alkmark tror att det kan röra sig om en underskattning från lagstiftarens sida angående 
återbetalningsförmågans betydelse vid kreditgivning. Politikerna hade en dröm om att 
återbetalningsförmågan skulle öka i betydelse. ”Vi jobbar med långa relationer och över en 
cykel så kommer alla företag någon gång att ha de svårare än de har när det går som bäst. Det 
är något som politikerna har svårt att inse”. Underskattningen har att göra med att förtroendet 
för bankerna förbrukades under bankkrisen i början av 1990-talet. Alkmark menar att 
bankkrisen inte uppstod på grund av att bankerna inte lade tillräckligt stor vikt vid 
återbetalningsförmågan hos företagen, utan det berodde på många olyckliga faktorer som föll 
in samtidigt.  
 
När det gäller kredituppföljning så anser Alkmark att den blivit ”betydligt bättre”, på grund av 
bankkrisen, ”än vad det var på 1980-talet”. De senaste åren har det varit goda ”vilket gjort att 
bankerna nedrustat sin beredskap för en konjunkturförändring”. Idag finns dock tendenser 
bland bankerna att de ökar beredskapen för att möta en konjunkturförändring.  
 
Alkmark menar att det i viss mån blivit svårare för företag att få krediter. Det beror på att 
kravet både på eget kapital och på säkerheter har ökat. Det beror dock inte på lagändringen, 
”utan det är i spåret av bankkrisen i början av 1990-talet”. 
 
Finansieringsformer 
Leasing och factoring är idag mycket mer vanligt förekommande än för 15 – 20 år sedan. För 
banken är det mycket säkrare med pant direkt i godset och det är inte dyrare för företag med 
den typen av finansieringsformer, menar Alkmark. ”Förr hade man kanske en bild av att 
leasing och factoring var dyra kreditformer och det berodde på att när de lanserades på 
bankmarkanden användes det för företag med ganska svag lönsamhet.” Det har dock skett en 
harmonisering mellan dessa finansieringsformer och mer traditionell kreditgivning och 
skillnaderna är idag få.  
 
Factoring går att få med eller utan administrativ tjänst och den senare varianten är mer 
kostsam för företag eftersom det innebär en avlastning för dem. Risken ligger alltid kvar hos 
företagen. 
  
Säkerheter 
Alkmark menar att kundfakturor är en av de vanligaste säkerhetsformerna idag, eftersom det 
har visat sig att det är en av de säkraste säkerhetsformerna. Användandet av ägarborgen har 
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också ökat, men det finns nog banker som är mer konservativa och kräver mer ägaransvar, 
genom att knyta upp privatpersoner med personlig borgen, än vad vi gör, säger Alkmark.  
 
Betalningsproblem 
Lagstiftaren trodde att man vid obeståndssituationer skulle ta till rekonstruktionslagstiftningen 
i och med försämringen av företagsinteckningen som säkerhet. Om lagändringen lett till att 
färre företag drabbas av betalningsproblem eller använder sig av företagsrekonstruktioner är 
oklart, enligt Alkmark, eftersom vi sedan lagen trätt i kraft haft en högkonjunktur i Sverige. 
Lagändringen har inte heller lett till att bankens inställning till företagsrekonstruktioner som 
hjälpmedel vid betalningsproblem blivit bättre. Det finns få exempel på bra 
företagsrekonstruktioner, ”erfarenheten är nästintill entydig”. ”Det har inte varit ett bra 
instrument”.  
 
Bankerna har istället valt att använda sig av finansieringsformer med direktpant i objektet. Att 
banker använder direkt pant har lett till att de oprioriterade borgenärerna ändå inte får någon 
större utdelning vid konkurser i och med lagändringen. Alkmark menar att det kan vara 
befogat att leverantörerna inte får lika stor utdelning i en konkurs eftersom ”de lever med en 
oerhört kort risk i tid medan bankerna ligger med en jättelång risk”. Dessutom har 
leverantörerna helt andra marginaler än bankernas ”fjuttmarginaler”. Leverantörerna tar en 
helt annan risk som de prissätter på ett annat sätt som bankerna inte kan göra. Alkmark säger 
sammanfattningsvis att konkurser är ett bra rekonstruktionsmedel i många fall.  

4.2.2 Intervju, Ann-Charlotte Philipsson. 2008-05-06 

Ann-Charlotte Philipsson arbetar som kundansvarig för företag på Älvsborgs Provinsbank i 
Borås. Sin nuvarande tjänst har Philipsson haft i tre år. Tidigare har Philipsson arbetat på både 
Swedbank och Handelsbanken i över 20 år. 
 
Kreditprövning 
I och med att lagen ändrades och bankens säkerhetsmassa försämrades kraftigt valde banken 
att se efter andra lösningar och finansieringsformer för att komma till rätta med problemet. 
Förändringen skedde emellertid successivt. Philipsson poängterar dock att banken inte enbart 
arbetar med säkerhetsbelåning. De använder sig av en mix av vad man tror om affärsidén och 
återbetalningsförmågan, snarare än säkerheterna. Regelverket för kreditgivning säger 
dessutom att en bank ska låna ut pengar mot betryggande säkerheter och inte vara 
riskkapitalbolag. Därför ser banken även till de säkerheter som företagen kan erbjuda, enligt 
Philipsson. Återbetalningsförmågans betydelse har inte ökat på grund av den nya lagen. ”Det 
är det som är det viktigaste, men det tycker jag att det alltid har varit.” Dock menar Philipsson 
att kreditprövningen är väldigt individuell. Kredituppföljningen har heller inte förändrats på 
grund av lagändringen. 
 
Finansieringsformer 
Valet av finansieringsformer efter 2004 beror på vilken typ av verksamhet företagen bedriver. 
För tillverkande företag används leasing och avbetalning ofta, jämfört med reverslån tidigare. 
Den stora fördelen med det för banken är att de får direktpant i egendomen. ”Sedan om man 
väljer leasing eller avbetalning beror snarare på hur bolaget ser på det, om de vill ha det i 
balansräkningen eller inte.” För företagen innebär det dock ingen större skillnad om de väljer 
ett vanligt lån eller en avbetalning för att finansiera en investering. Avbetalning är också en 
relativt flexibel finansieringsform. En fördel som de alternativa finansieringsformerna har 
jämfört med företagsinteckningen, som Philipsson nämner, är att företagen inte behöver betala 
stämpelskatt på inteckningens belopp.  
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För framför allt växande företag har användningen av factoring ökat, eftersom finansieringen 
då växer i takt med att faktureringen ökar. Om kunderna ser fördelarna med factoring är 
individuellt beroende på hur hanteringen av fakturorna går till. De som redan har bra rutiner 
ser kanske inte lika många fördelar. En fördel som Philipsson dock nämner är att en faktura 
som är överlåten till Danske Bank får högre prioritet hos företagens kunder. Philipsson menar 
även att vissa företag kan tjäna på factoring med en administrativ tjänst, eftersom 
fakturahanteringen annars kan vara än mer kostsamt för företagen. Det beror exempelvis på 
ökade räntekostnader i och med att kunderna betalar långsammare annars.   
 
Förr hade leasing och avbetalning negativ klang, men den finns inte längre anser Philipsson. 
”Vi har våra egna finansbolag och sätter våra egna villkor, så det behöver inte vara någon 
skillnad mot ett vanligt lån.” All kontakt med kunderna sker fortfarande från det lokala 
bankkontoret även om det rör sig om till exempel leasing.  
 
Philipsson tror att ett eventuellt återställande av företagsinteckningens värde som säkerhet inte 
kommer att innebära några större förändringar för bankens val av finansieringsformer. Kanske 
kommer leasing, avbetalning och factoring inte användas i riktigt samma utsträckning som 
idag. 
 
Säkerheter 
Någon större förändring i användandet av kompletterande säkerheter har inte skett, enligt 
Philipsson. Det har enbart använts i något enstaka fall då företagen har gått dåligt och då kan 
borgen bli aktuellt. Användandet av borgen kan ha ökat något efter 2004. Philipsson menar 
dock att ”tror vi inte riktigt att det ser bra ut och att vi behöver en jättestor borgen direkt, då 
kanske vi inte ska gå in i det”.   
 
Betalningsproblem 
Philipsson kan inte uttala sig om bankens inställning till företagsrekonstruktioner förändrats i 
och med företagsinteckningens minskade värde som säkerhet. Kontoret har inte varit med om 
en enda företagsrekonstruktion sedan lagen trädde i kraft. ”Företagsrekonstruktioner fungerar 
inte så bra i praktiken som det kan låta.” Kontoret har heller inte varit med om många 
konkurser sedan lagändringen.  

4.3 Länsförsäkringar Bank 

Länsförsäkringar Bank bildades 1996 och är idag en fullsortimentsbank med mer än 100 
kontor i Sverige och är därmed Sveriges sjätte största bank. Främst riktar sig banken till 
privatpersoner och lantbruk, men har under senare år utvecklat verksamheten till att även 
bemöta företagskunder (Länsförsäkringar Banks årsredovisning, 2007).  

4.3.1 Intervju, Lena Johansson. 2008-04-23  

Lena Johansson har arbetat i bankvärlden i nästan 20 år och för Länsförsäkringar Bank i snart 
åtta år. Johansson arbetar nu som bankrådgivare till företag och lantbrukare. På kontoret i 
Borås är Johansson ensam företagsrådgivare. 
 
Kreditprövning 
Johansson anser att återbetalningsförmågans betydelse har ökat. Det är det första som banken 
bedömer vid en kreditprövning idag. Tidigare när det gällde lantbruk var säkerheter viktigare, 
än idag efter lagändringen. Idag bedömer banken först personen som sådan, dennes beteende 
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och begär en kreditupplysning. Därefter granskar banken företagets återbetalningsförmåga 
och eventuella säkerheter.  
 
Johansson kan inte bedöma om det blivit svårare för företag att erhålla krediter, eftersom 
banken först har riktat in sig på företag efter att lagen ändrades. Lantbrukare har dock inte fått 
det svårare, men det beror snarare på konjunkturen. ”Skogen och marken har ju ökat så i 
värde så att de har fått en liten fördel.” 
 
När det gäller kredituppföljning har inte Länsförsäkringar Bank arbetat med företag 
tillräckligt länge för att kunna bedöma om det påverkats av lagändringen.  
 
Finansieringsformer 
Länsförsäkringars dotterbolag Wasakredit hanterar bankens alternativa finansieringsformer 
(leasing och avbetalning). De används ofta vid finansiering av maskiner eftersom de endast 
kan utgöra en del av säkerhetsmassan genom en företagsinteckning. Därför har användandet 
av alternativa finansieringsformer ökat. 
 
En fördel som Johansson nämner med leasing och avbetalning är att krediterna blir mer 
specifika och därmed mer tydliga både för företagen och för banken. Avbetalningsplaner kan 
försvinna i den stora massan om säkerheten ligger i en företagsinteckning. Vid ett 
avbetalningsköp har företaget större insyn i när objektet kommer att betalas av. 
Finansieringsformerna behöver heller inte innebära någon nackdel för företagen ”men visst, 
de hade kanske haft något bättre villkor om det hade legat i en företagsinteckning”.  
 
Säkerheter 
Företagsinteckningens minskade värde innebär ”givetvis en skillnad, eftersom det då krävs 
andra säkerheter i stället”. Vilka typer av säkerheter som används istället varierar och beror på 
hur företaget är konstruerat exempelvis fastighetsinteckningar vid lantbruk.  
 
Betalningsproblem 
Johansson har ännu inte hunnit behövt ta ställning till om banken velat delta i någon 
företagsrekonstruktion. Johansson menar att banken har ”tuffa kriterier från början”. ”Det är 
svårt att svara på hur vi skulle hantera det.” Johansson menar att har man ”tagit ett beslut en 
gång då lämnar man ju inte bara kunderna när det börjar kärva”. Länsförsäkringars policy är 
att alltid hjälpa kunden på bästa sätt. 

4.4 Handelsbanken 

Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet och kallar sig därför för 
universalbank. Totalt finns 461 kontor i Sverige och banken är största aktören på 
företagsmarknaden sett till marknadsandelar. Handelsbanken är verksam i sammanlagt 21 
länder, vilket gör att det är Nordens mest internationella bank (Handelsbankens 
årsredovisning, 2007). 

4.4.1 Intervju, Christina Ljung. 2008-05-02 

Christina Ljung har arbetat för Handelsbanken sedan 1976 i olika befattningar och med 
krediter sedan 1984. Numera är Ljung chef för företagsgruppen samt ställföreträdande 
kontorschef på Handelsbanken, Stora Torget i Borås. 
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Kreditprövning 
Ljung menar att Handelsbanken var något mer säkerhetsfokuserad innan bankkrisen under 
början av 1990-talet. Sedan dess har återbetalningsförmågan blivit viktigare vid 
kreditprövning. Däremot har Handelsbankens kreditprövningsprocess angående affärsidé, 
återbetalningsförmåga och företagsledare varit den samma innan som efter lagändringen 
2004. Skillnaden är ”mer en slutkläm när man ska sätta värdet på säkerheten”. Är delarna i 
kreditprövningsprocessen bra ”kan man då titta på hur säkerhetsbilden ser ut”. ”Ser de bitarna 
inte bra ut spelar det ingen roll hur många säkerheter vi har. För oss som bank är kassaflödet 
väldigt centralt.” Anledningen är att banken inte får låna ut pengar med risk, enligt 
bankregelverket ska banken vara i princip 100 procent säker på att få tillbaka pengarna. 
Gällande kredituppföljningen är arbetssättet det samma enda sedan Ljung började arbeta med 
krediter. 
 
Enligt Ljungs uppfattning har det generellt sett inte blivit svårare för företag att erhålla 
krediter idag, än innan lagändringen. Tillverkande företag är exempelvis tacksamma att 
finansiera eftersom det ofta går att få direktpant i finansieringen.     
 
Finansieringsformer 
Om företag vill investera i maskiner eller inventarier försöker Handelsbanken ”att få ett 
kreditupplägg i form av leasing eller avbetalning som ligger i dotterbolaget Handelsbanken 
Finans”. På så sätt får banken säkerhet med 100 procent i objektet istället för 55 procent via 
företagsinteckningen. Finansieringsformen fakturabelåning har också ökat. Fakturabelåning 
förekommer i två former inom Handelsbanken, som fakturakredit eller fakturakontokredit. 
Fakturakredit är en fullservicetjänst, med bland annat fakturering, kundreskontra och 
kravhantering. Företagen betalar då ett styckpris per faktura. Det ger banken full insyn i 
företagens kundreskontra. Fakturakontokredit är en enklare variant som innebär att företagen 
enbart talar om hur många fakturor som skickats ut och till vilket värde de uppgår. De kan 
sedan belånas. Kunden sköter då själv all administration och banken har ingen insyn i 
företagens kundreskontra. För tjänsten betalar företagen en fast månadsavgift. ”Risken ligger i 
båda fallen hos företagen”, enligt Ljung.     
 
Ljung menar även att det kan vara bra att företag använder de nämnda finansieringsformerna i 
förebyggande syfte, även om de har god likviditet för att själva göra investeringen. ”Använd 
säkerheterna när finansieringen görs, även om kassan just då tillåter självfinansiering. Då är 
det bättre att de har en buffert för andra finansieringar som kanske inte är lika lätta att 
självfinansiera.” Om företagen känner sig tveksamma till leasing tycker Ljung att avbetalning 
är ett bra alternativ. Det beror på att det påminner om ett reverslån, som går att betala av 
snabbare än leasing.    
 
För kunden innebär det inte någon skillnad vad det avser kontakterna med banken för de 
alternativa finansieringsformerna eftersom kontakten med banken sker på samma sätt som vid 
den tidigare vanligare finansieringsformen reverslån. Ljung menar även att det inte är någon 
skillnad i räntekostnad för företag med dessa finansieringsformer, eftersom banken finansierar 
lånet på samma sätt oavsett om det rör sig om exempelvis reverslån eller leasing. Skillnaden 
ligger i att posterna belastar resultat- respektive balansräkningen på olika sätt.  
 
Ljung poängterar även att ”bankerna var mycket aktiva i samband med remissförfarandet att 
tala om hur det kommer att se ut”. Leasing, avbetalning och fakturakredit fanns ju redan före 
2004. Så det är ingenting vi har kommit på nu.” Det är bara användningen av det som har 
ökat. 
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Säkerheter 
Förändringen i lagen som medfört att företagsinteckningens värde som säkerhet minskat, har 
påverkat Handelsbankens sätt att tänka för att säkerställa engagemangen. ”Exempelvis kan 
fakturorna direktbelånas i en fakturakredit för att gå runt företagsinteckningen.” På så sätt 
bryts tillgångsmassan ut ur företagsinteckningen. Är det fråga om en maskininvestering 
finansieras den ofta i form av leasing eller avbetalning med direkt pant i objektet.  
 
I många fall får ägare dessutom gå i borgen för företagen. Borgen som säkerhet är vanligt i 
koncerner och även i form av personlig borgen från ägaren, enligt Ljung. För mindre och 
nystartade företag har användningen av borgen ökat. ”Den viktigaste delen med borgen är att 
den som skrivit på ska upplysa banken om att det börjar gå snett.”  
 
Ljung menar att alternativa säkerhetsformer har blivit vanligare, men trots det uppskattar 
Ljung att företagsinteckningen används som säkerhet för 40 till 50 procent av krediterna. 
Intresset har dock svalnat något till fördel för direktpant i objektet i form av leasing och 
avbetalning. Panträtt i fast egendom är väldigt vanligt om företaget äger sin egen fastighet.   
 
Betalningsproblem 
Precis som bankerna påpekade, redan innan lagen ändrades, så har den inte medfört de 
positiva effekter för leverantörerna som lagstiftarna hoppades på eftersom bankerna inte 
arbetar så som de trodde. Lagstiftarna önskade att fordringsägarna skulle få ökade möjligheter 
till utdelning i konkurser istället för att bankerna skulle få allt. Så blev dock inte fallet, 
eftersom bankerna gått runt lagstiftningen och skapat tjänster som gör att leverantörerna inte 
kommer åt tillgångsmassan.  
 
Bankens inställning till företagsrekonstruktioner har inte förändrats i och med lagändringen. 
”Vår erfarenhet är att det är svårt att komma ur det bra.” Banken har deltagit i ett par 
företagsrekonstruktioner men är inte helt nöjda. ”Det kanske hade varit bättre med en konkurs 
helt enkelt.” Om lagändringen lett till flera företagsrekonstruktioner kan Ljung inte svara på.  
 
Om antalet konkurser minskat eller ökat på grund av den nya lagen är heller inte möjligt att 
avgöra, menar Ljung, eftersom både den svenska och utländska ekonomin varit stark under 
perioden. Handelsbankens kontor på Stora Torget i Borås har inte varit med tillräckligt många 
konkurser för att kunna avgöra om det finns ett samband med lagändringen, säger Ljung. 

4.4.2 Intervju, Thomas Bogsjö. 2008-05-06 

Thomas Bogsjö är kontorschef på Handelsbankens kontor i Viared, Borås. Bogsjö har arbetat 
i bank i 25 år och de senaste nio åren som kontorschef. Kontoret i Viared öppnades 2006, 
tidigare var Bogsjö chef för kontoret i Norrby. 
 
Kreditprövning 
Bogsjö menar att en av de största skillnaderna sedan lagen ändrades är att banken ”har ett 
betydligt större fokus på balansräkningen”. Banken vill ha balans mellan skulden och den 
tillgångsmassa som finns. Bogsjö tror inte att det har gjort att banken blivit försiktigare i 
kreditgivningen. Däremot har ökat fokus på balansräkningen lett till att man kunnat konstatera 
”att viss finansiering inte gått att genomföra utan större insats från ägarna eller bolaget självt.”  
 
När lagen ändrades valde banken att göra en inventering av alla företagskunder, för att se hur 
finansieringen såg ut. Det var dock inte många av de befintliga engagemangen som lades om. 
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Många av dem hade enbart företagsinteckningen som säkerhet och banken började då att till 
exempel finansiera kundfordringarna genom fakturabelåning. Lagändringen har dock inte 
inneburit ett förändrat fokus på återbetalningsförmåga menar Bogsjö. ”Det är alltid nummer 
ett.” ”Vi har till skillnad från många av våra konkurrenter, väldigt sällan objektsfinansierat” 
utan istället har vi lånat ut till personen. Banken har aldrig fokuserat på säkerheterna i första 
hand, utan återbetalningsförmågan har varit viktigast.    
 
Finansieringsformer 
Banken såg över hur de kunde säkerställa sin utlåning både till nya kunder och befintliga 
engagemang i den mån det var möjligt när lagen ändrades. Efter lagändringen har banken 
framförallt valt att använda fakturabelåning, leasing och avbetalning som finansieringsformer. 
”I och med att vi har rätt i panten direkt behöver vi inte dela med oss.”  
 
Enligt Bogsjö har en del kunder haft förutfattade meningar om leasing. De har trott att leasing 
är ett dyrare finansieringsalternativ. Så är dock inte fallet, anser Bogsjö, eftersom priset 
egentligen är det samma det är bara en annan sorts finansieringsform. Bogsjö menar vidare att 
kunderna ibland anser att kostnaderna överstiger nyttan med fakturabelåning eftersom det 
innebär mer komplicerade rutiner. Det håller Bogsjö med om, eftersom kunderna måste 
rapportera in och hämta information. ”Det kan vara svårt att se vad man vinner på det, att man 
får en effektivare hantering av kundreskontran.” Så är ofta fallet vid mindre företag, eftersom 
de kan sakna den typen av kunskap. Leasing, avbetalning och fakturabelåning har inneburit 
mer arbete för banken, framförallt med att diskutera finansieringsformerna med kunderna. Det 
har dock även medfört en positiv aspekt för banken. ”Det har gett oss större kunskap om 
kunderna.” Ett eventuellt återställande, helt eller delvis, av företagsinteckningens värde som 
säkerhet kommer inte att förändra bankens sätt att arbeta med finansieringsformerna, enligt 
Bogsjö.  
 
Säkerheter 
Enligt Bogsjö har användandet av kompletterande säkerheter inte ökat på grund av 
lagändringen.  
 
Betalningsproblem 
Huruvida bankens inställning till företagsrekonstruktioner förändrats i och med lagändringen 
anser sig Bogsjö inte kunna svara på. ”Vi har nog en väldigt ljum inställning till 
rekonstruktioner överhuvudtaget.” Ofta har det visat sig att rekonstruktioner inte hjälper. ”Jag 
har inte varit med i ett enda fall under den här tiden.” På grund av rådande högkonjunktur har 
banken inte heller varit med om så många konkurser.   

4.5 Swedbank Sjuhärad 

Swedbank Sjuhärad är en fristående bank, men ägs till viss del av Swedbank (Swedbank 
Sjuhärads årsredovisning, 2007). Swedbank erbjuder ett fullständigt utbud av finansiella 
tjänster till bland annat företag och har 459 kontor i Sverige (Swedbanks årsredovisning, 
2007). Banken har 4.1 miljoner privatkunder och 395 000 företag och organisationer som 
kunder. Swedbank Sjuhärad hade 38 procent av marknadsandelarna på den lokala 
företagsmarknaden 2007 (Swedbank Sjuhärads årsredovisning, 2007). 
Intervjurespondenternas svar speglar förhållandet i Swedbank Sjuhärad och inte Swedbank 
som helhet.   

 37



 

4.5.1 Intervju, Peder Wiland. 2008-04-18 

Peder Wiland är företagsrådigvare med affärsansvar för finans på Swedbank Sjuhärad i Borås. 
Wiland har arbetat med företag i cirka 20 år och i nuvarande roll i över tio år.  
 
Kreditprövning 
Wiland menar att noggrannheten i kreditprövningen var väl fungerande redan innan 
lagändringen och Wiland anser att den är minst lika noggrann idag. Det kan vara så att 
lagstiftaren underskattat bankerna, enligt Wiland. Dock har man nog blivit försiktigare, vilket 
kan ha fått konsekvensen att en del dåliga affärsidéer inte har fått finansiering. På så sätt 
kanske ett av lagens syften uppnåtts menar Wiland. Det kan emellertid även ha gett effekten 
att en del bra affärsidéer inte har fått finansiering. För de företag som ligger på marginalen till 
att erhålla krediter kan det ha blivit lite svårare att få dem beviljade. Ett litet antal företag 
kanske har fått avslag men det är ingen betydande förändring, anser Wiland. 
 
I kreditprövningen fokuserar banken inte ”i första hand på säkerheter utan det är affärsidén, 
återbetalningsförmågan, resultatprognoser, management med mera” som är viktigast. När 
säkerheterna inte längre har samma värde är det klart att det blir viktigare att fokusera på 
verksamheten. Wiland menar även att banken har haft en bra kredituppföljning hela tiden 
även om den så klart alltid kan förbättras.     
 
Finansieringsformer 
Den största förändringen, som Wiland anser att den nya lagen fört med sig, är att banken 
använder sig av mer alternativa finansieringsformer än innan. ”Om jag ska yxa till det så tog 
man en checkkredit och ett lån och så hade man en företagsinteckning som säkerhet, 
eventuellt kompletterat med personlig borgen innan förändringen.” Idag har det blivit 
vanligare med objektsfinansiering genom exempelvis leasing och avbetalning, speciellt i 
tillverkande företag. Även fakturabelåning (factoring) används mer i viss mån. 
 
Skillnaden mellan avbetalning och vanliga banklån för företag är så liten att de knappast 
märker den. Mellan banklån och leasing är det däremot viss skillnad. För bankens del spelar 
det mindre roll om kreditformen är leasing eller avbetalning. Avbetalning brukar förespråkas i 
första hand, men om företag önskar leasing så går det också. ”När det gäller tillverkande 
företag är både leasing och avbetalning vanligt, även om avbetalning är vanligare.” 
 
Vid sidan av de mer traditionella säkerheterna har finansieringsformen factoring, som innebär 
att banken har säkerhet i fakturor, ökat. Hur upplägget för fakturabelåningen görs kan variera. 
Banken kan bland annat skriva in vissa villkor i avtalet med företagen, till exempel att de 
förbehåller sig rätten att införa fakturabelåning om företagen inte kan uppvisa en viss soliditet 
eller en viss lönsamhet. Vid fakturabelåning kan man också belåna hela kundstocken, så 
kallad stockbelåning, eller ”belåna faktura för faktura”. Wiland menar att fakturaköp inte 
används i banken. Företagen får alltid stå för risken för fakturorna. 
 
Säkerheter 
Andra säkerheter är förutom företagsinteckning, precis som tidigare, fastigheter, fast egendom 
och personlig borgen eller moderbolagsborgen om det är en koncern. Användandet av dem 
har kanske inte ökat dramatiskt, men en viss omfördelning från företagshypoteket till andra 
former av säkerheter har dock skett. Företagsinteckning är emellertid vanligast. ”Man får inte 
glömma att fördelen med företagsinteckningen är att den gäller allt.” Vid en konkurs finns det 
ofta inte mycket att hämta i alla fall. ”Det är ju viktigare då, som lagstiftaren var ute efter, att 
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uppföljningen är tätare.” Om banken är med där och upptäcker eventuella problem kan 
banken vidta åtgärder och på så vis spara pengar. ”Kan man göra det innan ett obestånd så 
sparar man mycket pengar jämfört med om man börjar agera efter ett obestånd.”   
 
Betalningsproblem 
Vid konkurser och obestånd agerar banken något annorlunda efter lagändringen. Något fler 
företag har föreslagits ansöka om företagsrekonstruktion jämfört med tidigare. Ackord 
förekom dock även innan lagändringen. Bankens inställning till företagsrekonstruktioner är 
idag, efter lagändringen, något mer positiv.  
 
Wiland är positiv till det nya lagförslaget som syftar till att återställa företagsinteckningens 
värde vid kreditgivning. Wiland anser att ”det borde vara positivt för de flesta”. Många 
företag är också leverantörer, men den allmänna uppfattningen är att bankerna tar hela 
överskottet i en konkurs och leverantörerna får ingen utdelning. Wiland menar dock att 
leverantörer också måste kunna finansiera sina verksamheter och att det då är lättare för dem 
att betala sina fakturor och därmed mindre risk att de går i konkurs. Därför borde en 
återsällning vara positiv för alla.   

4.5.2 Intervju, Göran Sundelius. 2008-05-05 

Göran Sundelius arbetar som kreditchef på Swedbank Sjuhärad och har så gjort sedan 2003. 
Sundelius har tidigare bland annat arbetat för Swedbank och är utbildad civilekonom samt har 
en jur. kand.  
  
Kreditprövning 
Den nya förmånsrättslagen innebar en halvering av belåningsvärdet för företagshypotek. ”På 
pappret var det en ganska stor förändring.” Sundelius menar att man dock måste ställa sig 
frågan om banken belånar utifrån säkerheter eller utifrån vad de tror om företagens 
överlevnad och framtida återbetalningsförmåga. Enligt Sundelius är då den viktigaste frågan: 
”om företagaren har förmågan att driva business”. ”Du kan ha hur fina säkerheter du vill, men 
kan du ändå inte driva business kommer du till slut att hamna i en situation där du går back.” 
Det påverkar i sin tur krediterna och är därför den viktigaste frågan vid kreditprövning, enligt 
Sundelius. Hur banken ser på företagens framtida återbetalningsförmåga samt hur det ser ut i 
branschen som företagen befinner sig i är viktiga faktorer. Lagändringen har inte inneburit en 
förändrad syn på återbetalningsförmågans betydelse vid kreditprövning. Den har alltid varit 
viktig, enligt Sundelius. Swedbank Sjuhärad har heller inte förändrat sina rutiner för 
kredituppföljningen på grund av lagändringen.  
 
Lagändringen medförde att Swedbank Sjuhärad utförde en genomgång av sin kreditportfölj. 
Swedbank Sjuhärad har över 400 företagsengagemang på 0,5 miljoner eller mer och i 85 till 
90 procent av dem valde man att inte vidta någon åtgärd trots den nya förmånsrättslagen. 
Enligt Sundelius kan man, i varje fall inom Swedbank Sjuhärad, inte dra slutsatsen att 
lagändringen inneburit att nystartade företag fått det svårare att få krediter. Inte heller har 
tillverkande och växande företag fått det svårare.  
 
Finansieringsformer 
Företagsinteckningens försämrade värde som säkerhet har lett till att banken i större grad 
väljer att ”ta pant i själva objektet”. För att göra det väljer banken finansieringsformerna 
leasing, avbetalning eller fakturabelåning. Att lägga om finansieringen av till exempel 
maskiner från vanliga lån till avbetalningsköp är en komplicerad process och genomfördes 
endast i ett fåtal fall, enligt Sundelius. Företagaren påverkas inte till exempel av avbetalning i 
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någon större utsträckning. Företagare slipper betala stämpelskatt för företagsinteckningen 
men får ”möjligtvis betala en något högre ränta, men ganska marginellt”. All kontakt sköts 
fortfarande på det lokala bankkontoret och kunderna märker knappt att Swedbanks 
finansbolag är inblandat. 
 
Sundelius tror att det kan vara möjligt att andra banker redan innan lagändringen använde sig 
av factoring i större utsträckning. ”Vi gjorde inte det, så det här var startskottet.” Factoring 
kan ske på två sätt dels genom stockbelåning och dels genom factoring. Factoring tillför 
företagen mervärde eftersom det innefattar en administrativ tjänst, menar Sundelius. 
Företagarna kan på så sätt spara resurser samt få en effektivare fakturahantering. Den 
administrativa tjänsten ger Swedbank Sjuhärad insyn i företagens kundreskontra. Även om 
företagsinteckningens värde som säkerhet återställs kommer Swedbank Sjuhärad att använda 
sig av de alternativa finansieringsformerna, enligt Sundelius.    
 
Säkerheter 
Lagändringen innebar endast att Swedbank Sjuhärad krävde en tilläggssäkerhet i två till tre 
procent av engagemangen. Det skedde då genom borgen eller kapitaltillskott. Att så skedde 
behöver dock, enligt Sundelius, inte bero på lagändringen i alla fallen. Behovet av en 
tilläggssäkerhet beror på att banken ifrågasatt företagets återbetalningsförmåga. 
 
Betalningsproblem 
Om lagändringen lett till flera företagsrekonstruktioner och förändrad inställning till det har 
inte prövats menar Sundelius, eftersom det varit högkonjunktur i Sverige enda sedan 
lagändringen. Swedbank Sjuhärad har inte varit med om några företagsrekonstruktioner under 
tiden. ”Konkurs är ett misslyckande för alla parter. Vi vill helst inte ha några konkurser 
eftersom det är ett sätt att förstöra pengar.” Sett ur bankens perspektiv är de gärna med på 
rekonstruktioner. I och med lagändringen har antalet fordringsägare ökat och det tror 
Sundelius eventuellt kan ha ökat förutsättningarna för rekonstruktioner, dock är det inte 
prövat om så är fallet i praktiken.  

4.6 Ackordscentralen 

Ackordscentralen är ett konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa företag med 
lönsamhets- eller betalningsproblem (www.ackordscentralen.se). De har en rikstäckande 
organisation, där kontoret i Borås är en del. I Ackordscentralens verksamhet hanteras bland 
annat obeståndsärenden så som de olika delar som ingår vid arbetet som 
företagsrekonstruktörer och konkurshandläggare (Ibid.). 

4.6.1 Intervju, Bengt Olson och Anette Johansson. 2008-04-22  

Anette Johansson är utbildad civilekonom och arbetar som konkurshandläggare och är 
redovisningsansvarig för konkursbona på Ackordscentralen. Johansson handlägger dessutom 
likvidationsärenden. Johansson har varit anställd sedan 1992. 
 
Bengt Olson är jurist och har arbetat på Ackordscentralen sedan 1990, i Borås från 1996. 
Olson arbetar som konkursförvaltare, med jordbrukskonkurser som specialitet, men är även 
rekonstruktör och arbetar med allmän affärsjuridik. 
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Finansieringsformer 
”Lagen medförde en hel del nya produkter från bankernas sida. De gick ju över från 
traditionell kreditgivning med företagsinteckning som säkerhet ” ”… till så kallad 
objektsfinansiering.” (Olson) Framförallt har bankerna använt leasing och avbetalningsköp, 
men även factoring. ”Sparbanken har tagit fram någonting helt nytt som man kallar för 
stockbelåning.” (Olson) Det innebär att hela kundstocken belånas. Johansson menar att så fort 
stora maskiner är inblandande använder bankerna ofta avbetalningsköp, men leasing 
förekommer också. Även kundfordringar är ofta belånade eller sålda. Olson och Johansson 
menar att de nya reglerna har gjort det besvärligare för Ackordscentralen eftersom de inte vet 
vad som ingår i konkurserna.   
 
Olson menar att bankerna saknar personal och kapacitet att ta hand om egendomen. Det 
medför att de ofta vill ha ”hjälp med indrivningen av kundfordringar och omhändertagande av 
maskiner och leasingegendom.” Johansson anser att vissa banker lyckats bättre än andra med 
hanteringen av kundfordringar. Det varierar mycket hur bankerna sköter fakturabelåning och 
pantsättning av fakturor. Vissa banker litar så mycket på företagen att de endast behöver 
skicka en fil med fakturanummer och belopp utan underlag till bankerna.  
 
Olson tror att de finansieringsformer som ökat i popularitet efter lagändringen har resulterat i 
ökade kostnader för företagen. Johansson anser också att belåning av kundfordringar kan 
innebära mycket merarbete för företagen, eftersom det ”är ett krångligt system”. Hur bra 
underlag företagen får varierar mycket mellan bankerna. Det innebär även merarbete för 
Ackordscentralen om företag drabbas av betalningsproblem.   
 
Säkerheter 
Olson säger att företagsinteckning fortfarande finns med som grund men att de inte har 
samma värde. I och med lagändringen började bankerna använda sig av leasing, avbetalning 
och pansatta kundfordringar i större utsträckning, menar Johansson. De förekom förut också, 
”men då kanske det kom två konkurser på ett år med det. Nu är det nästan tvärtom, att det 
kommer två konkurser per år som inte har det.” (Johansson)  
 
Johansson anser att bankernas användande av alternativa finansieringsformer med säkerhet 
direkt i objektet, beror på att de vill känna sig säkra. ”Bankerna vill säkra upp sin verksamhet 
så därför krävs leasing, borgen, inteckningar och så vidare.” (Johansson) Det har inneburit att 
det har blivit svårare att få krediter hos bankerna eftersom de blivit försiktigare. 
Företagsinteckningen som säkerhet är framför allt viktig för små och nystartade företag. 
 
Johansson menar att bankerna förlorar i slutänden i de fall där företag går i konkurs, där det 
inte har varit möjligt att ta säkerhet i form av leasing och fakturabelåning, eftersom 55 procent 
inte räcker till full utdelning. Olson menar att det framför allt gäller för icke producerande 
företag. ”Bankerna är de verkliga vinnarna om det gamla systemet återtas. Det kan ju dels 
köra på det gamla systemet och det nya. Så det blir nog upp till företagarna att de sätter lite 
tufft emot.” (Olson)   
 
Lagstiftarnas förhoppning att återbetalningsförmågan skulle öka i betydelse vid kreditgivning, 
har enligt Olson inte uppfyllts på grund av bankernas beroende av säkerheter. Johansson tror 
inte heller att lagstiftarna tänkts sig den här utvecklingen med användandet av alternativa 
finansieringsformer med säkerhet direkt i objekten. ”De hade nog tänkt sig att bankerna skulle 
nöja sig med de här 55 procenten och mer acceptera företagsrekonstruktioner. Men i och med 
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att bankarna har säkerheter och därmed sitter på läktaren har de ingen anledning att delta. 
Man försökte väl till varje pris undvika vad som hände i början på 1990-talet” (Olson)   
 
Betalningsproblem 
Det förändrade valet av finansieringsformer har lett till att konkurserna har blivit svårare att 
hantera för Ackordscentralen, tycker Johansson. När det till exempel ingår leasade maskiner i 
en konkurs ska de säljas eller lämnas tillbaka. Det innebär merarbete när de ska säljas separat 
eller ingå i en försäljning av hela företaget, eftersom alla tillgångar inte längre ingår i 
konkursboet.  
 
Lagändringen har, enligt Ackordscentralen, inte lett till någon förändrad inställning till 
företagsrekonstruktioner från bankernas sida. Antalet konkurser har varit ganska lågt i flera 
år, men det beror inte på att det genomförts fler rekonstruktioner utan på högkonjunkturen. 
”Det har ingenting med lagändringen att göra.” (Johansson) ”Man kan säga att bankerna av 
tradition varit väldigt negativa till rekonstruktioner.” (Olson) ”Fungerar inte 
kärnverksamheten så spelar det ingen roll om det är 55 eller 100 procent” (Olson) som de får 
ut vid en konkurs. Bankerna vet vad de får ut vid en konkurs och tar hellre det än att chansa. 
Johansson menar också att lagen inte lett till fler rekonstruktioner. Antalet rekonstruktioner 
har legat på samma nivå under flera år. Det var en konkursvåg i Sverige mellan 1991 – 1994 
då femton till tjugotusen företag gick i konkurs varje år. Idag ligger antalet mellan sex och 
sjutusen per år. 
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5 Analys 

I analyskapitlet redogörs för den empiriska undersökningen kopplat till den teoretiska 
referensramen. Vi inleder kapitlet med en beskrivning av tillvägagångssättet. Efter varje 
avsnitt i analysen följer en kort sammanfattning av det viktigaste som framkommit.  

5.1 Tillvägagångssätt 

Strukturen som återfinns i empirikapitlet ligger även till grund för den som presenteras i det 
här kapitlet, för att underlätta för läsaren. Uppdelningen i analysen sker utifrån den teoretiska 
referensramens fyra centrala begrepp, precis som föregående kapitel. I analysen har vi jämfört 
de svar som gavs från intervjuerna inom samma bank samt intervjusvaren mellan de olika 
bankerna och Ackordscentralen. Precis som i empirikapitlet kommer inte intervjun med 
Ackordscentralen att behandlas under avsnittet som berör kreditprövning. Genom jämförelsen 
har skillnader och likheter i bankernas agerande angående de fyra centrala begreppen 
identifieras och lyfts fram i analysen. Därefter har det empiriska materialet vävts samman 
med den teoretiska referensramen. Avslutningsvis i varje avsnitt ges en kort sammanfattning 
av det viktigaste som framkommit i analysen. Tillvägagångssättet vid analysen beskrivs mer 
ingående i avsnitt 3.5 och illustreras i avsnittet genom figur 5.  

5.2 Kreditprövning 

Bankerna i Sverige är skyldiga att genomföra en kreditprövning oavsett om företagen kan 
presentera säkerheter för krediten eller ej (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). Samtliga banker 
har varit eniga, förutom Länsförsäkringar Bank i viss mån, när det gäller hur kreditprövningen 
påverkats av lagändringen, som syftade till att förbättra återbetalningsförmågans betydelse vid 
kreditgivning samt öka fokus på kredituppföljning. I propositionen (2002/03:49) framställs att 
företagsinteckningens minskade värde ska leda till ökat fokus på återbetalningsförmåga 
istället för säkerheter. Ett sätt att bedöma företags återbetalningsförmåga är genom en 
kassaflödesanalys (Falkman, et al, 1998). En jämförelse av återbetalningsförmåga över flera 
perioder kan, enligt Broomé, Elmér och Nylén (1998), ge bankerna en uppfattning om hur 
företagen agerat vid olika tidpunkter. Bankerna är överens om att återbetalningsförmågan 
traditionellt sett alltid har varit viktigt vid kreditgivning. Anledningen till 
återbetalningsförmågans betydelse har även att göra med att kreditgivningen regleras av lagen 
om bank- och finansieringsrörelse, menar båda respondenterna för Älvsborgs Provinsbank 
samt Ljung på Handelsbanken. Regelverket som styr kreditgivning är lagen om bank- och 
finansieringsrörelse (SFS 2004:297). I lagen sägs bland annat att ett kreditinstitut endast får 
bevilja en kredit om förpliktelserna förväntas bli fullgjorda.    
 
Johansson på Länsförsäkringar Bank anser dock att återbetalningsförmågans fokus har ökat i 
betydelse jämfört med säkerheter efter 2004. De övriga bankerna anser däremot att affärsidén 
och återbetalningsförmågan är de centrala delarna inom kreditprövningen och att så har varit 
fallet åtminstone sedan bankkrisen på 1990-talet. Även Nilsson (2005) anser att god 
återbetalningsförmåga ofta har större betydelse än säkerheter. Flera av respondenterna tror att 
bankkrisen ledde till missuppfattningen att bankerna fokuserade på säkerheter i högre grad än 
återbetalningsförmågan.  
 
Ljung på Handelsbanken menar att skillnaden efter lagändringen är slutklämmen i 
kreditprövningen, då banken värderar de säkerheter företagen kan presentera. Bankerna är 
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enstämmiga om att säkerheterna aldrig bedöms i första hand vid kreditgivning. Bankernas 
agerande stämmer överens med en viktig princip vid kreditgivning, enligt Tegin (1997), 
nämligen att aldrig bevilja krediter med fullgoda säkerheter om det är sannolikt att gäldenären 
kommer att drabbas av fallissemang. Anledningen till det är bland annat att det kostar både tid 
och pengar för bankerna att avveckla engagemang. 
 
Ett av lagändringens syften var att kredituppföljningen skulle förbättras i och med 
företagsinteckningens minskade värde som säkerhet (Prop. 2002/03:49). Ingen av bankerna 
anser att kredituppföljningen har varit i behov av en förbättring, eller att så har skett på grund 
av lagändringen. Enligt ITPS har dock kreditprövningen och kredituppföljningen förbättras 
efter att lagen ändrades (SOU 2007:71).  
 
Enligt Regeringen skulle lagändringen resultera i att olönsamma företag som dock kan 
presentera säkerheter, inte skulle erhålla krediter lika lätt efter lagändringen (Ibid.).  
Möjligheterna att erhålla krediter efter lagändringen råder det dock något delade meningar 
om, även om respondenterna är överens om att det i stort sätt inte har haft någon direkt 
inverkan. Vissa av respondenterna anser att lagändringen inte har haft någon inverkan alls, 
medan andra menar att det påverkat företagens möjligheter väldigt marginellt. ITPS har dock 
kommit fram till att företagsinteckningens värde bör stärkas för att underlätta för företagen att 
erhålla krediter, något som Riksdagen instämmer i (Dir. 2007:13). 
 
Sammanfattning 
Det som framkommit i analysen avseende hur bankernas kreditprövning påverkats av 
lagändringen är följande: 
 

 Återbetalningsförmågan har alltid varit viktigast. 
 Återbetalningsförmågan och affärsidén är viktigare än säkerheter vid kreditgivning. 
 Kredituppföljningen har inte förändrats. 
 Möjligtvis har det marginellt blivit svårare för växande och tillverkande företag att få 

krediter. 

5.3 Finansieringsformer 

Samtliga banker har ökat användandet av framför allt leasing och avbetalning. Även factoring 
har till viss del blivit vanligare som finansieringsform, hos samtliga banker utom 
Länsförsäkringar Bank. Valet av finansieringsformer anser bankerna är den största 
förändringen som kom till stånd vid kreditgivning efter lagändringen. Även Johansson och 
Olson på Ackordscentralen anser att användandet av alternativa finansieringsformer har ökat. 
Fördelen som bankerna nämner med de alternativa finansieringsformerna är att det ger 
direktpant i objektet. Vid leasing av lös egendom har kreditgivare separationsrätt, vilket 
medför att egendomen kan återtas exempelvis vid konkurs (Tegin, 1997). Kreditgivares 
säkerhet vid avbetalning utgörs av ett ägarrättsförbehåll, som innebär att kreditgivare under 
vissa villkor kan återta den finansierade egendomen. Vid factoring pantsätts och överlåts 
fakturorna till kreditgivare och genom denuntiation uppstår sakrättsligt skydd.   
 
Enligt Philipsson på Älvsborgs Provinsbank beror valet av finansieringsform på vilken typ av 
verksamhet företaget bedriver. Avbetalning används främst för att finansiera exempelvis 
maskiner men även leasing förekommer, enligt Ljung på Handelsbanken, Johansson på 
Länsförsäkringar Bank samt Johansson och Olson på Ackordscentralen. Factoring används 
oftast för växande företag, enligt Philipsson på Älvsborgs Provinsbank. Något som även 
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stämmer överens med när Martinsson (2002) anser att factoring är lämpligt, nämligen för 
företag som är i behov av rörelsekapital, men inte har några säkerheter att presentera.  
 
Enligt bankerna är det väldigt liten skillnad mellan avbetalning och vanliga reverslån. 
Skillnaden mellan leasing och avbetalning är främst hur de påverkar resultat- och 
balansräkningen, enligt Ljung på Handelsbanken. Vid leasing får företagen högre soliditet 
jämfört med avbetalning på grund av att egendomen inte ingår i tillgångarna (Tegin, 1997). På 
grund av att företagen blir juridiska ägare till objektet som finansieras med avbetalning vilket 
innebär att de måste bokföra och göra avskrivningar på tillgången. Det innebär, enligt Tegin, 
(1997) att företagen ges större möjlighet till resultatreglering jämfört med leasing. 
Avbetalning är en mer flexibel finansieringsform än leasing, menar även Philipsson på 
Älvsborgs Provinsbank. Tegin (1997) menar att avbetalning är mer flexibelt eftersom avtalet 
är möjligt att bryta i förtid för företagen om egendomen exempelvis behöver bytas ut.  
 
Johansson på Länsförsäkringar Bank nämner, precis som Tegin (1997) att det även kan vara 
en fördel för både banken och företagen att avbetalning och leasing är specifika 
finansieringsformer och lättare att hålla isär från övriga tillgångar. Bankerna anser att de 
”nya” finansieringsformerna inte är dyrare än ett vanligt reverslån sammankopplat med en 
företagsinteckning som säkerhet. Sundelius på Swedbank Sjuhärad menar dock att det 
möjligtvis kan innebära en marginell ränteskillnad till nackdel för företagen. Företagen slipper 
däremot att betala stämpelskatt som förekommer i samband med företagsinteckningen, något 
som även Tegin (1997) nämner som en fördel. Johanson och Olson på Ackordscentralen anser 
dock att de nya finansieringsformerna har medfört ökade kostnader för företagen. 
 
Från intervjuerna framkom att framförallt leasing, men till viss del även avbetalning, förr har 
haft en negativ klang. Det är en uppfattning som, enligt Alkmark på Älvsborgs Provinsbank, 
kan bero på att de olika finansieringsformer förr brukade användas för företag som hade svag 
lönsamhet. Bankerna är dock eniga om att den uppfattningen har försvunnit.  
 
Factoring förekommer i två former i Handelsbanken, Swedbank Sjuhärad och Älvsborgs 
Provinsbank. En av formerna som de erbjuder innehåller en administrativ tjänst som kan 
innebära ett mervärde för företagen menar exempelvis Sundelius på Swedbank Sjuhärad. 
Även Martinsson (2002) anser att den administrativa tjänsten kan innebära en fördel för 
företagen om de är i behov av en sådan tjänst. Det är framförallt gällande för företag med 
dålig fakturahantering. Dock anser Bogsjö på Handelsbanken att det kan vara svårt att för 
företagen att se fördelarna med factoring. Ibland kan till och med kostnaden överstiga nyttan. 
Johansson och Olson på Ackordscentralen menar att factoring ofta medför merarbete för 
företagen i och med dess komplicerade rutiner. En ny eventuell lagändring kommer inte att 
påverka bankernas val av finansieringsformer i någon större utsträckning, menar Bogsjö på 
Handelsbanken, Sundelius på Swedbank Sjuhärad och Philipsson på Älvsborgs Provinsbank.  
  
Sammanfattning 
Det som framkommit i analysen kring kreditgivning avseende finansieringsformer är följande: 
 

 Framförallt leasing och avbetalning har blivit vanligare finansieringsformer. 
 Användandet av factoring har även ökat. 
 Finansieringsformerna innebär direktpant i objekten. 
 Skillnaderna mellan avbetalning och reverslån är små för företagen. 
 Vare sig leasing eller avbetalning är dyrare finansieringsformer för företagen. 
 Factoring kan uppfattas som komplicerat för företagen, men kan ge ett mervärde.  
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5.4 Säkerheter 

Innan lagen ändrades innebar företagshypoteket en särskild förmånsrätt i 100 procent av vissa 
tillgångar i den lösa egendomen, medan företagsinteckningen innebär en allmän förmånsrätt i 
55 procent av alla tillgångar (Adlercreutz, 2004). Hur det har påverkat bankernas användande 
av kompletterande säkerheter råder det något delade meningar om bland respondenterna. 
Respondenterna på Swedbank Sjuhärad anger att användandet av kompletterande säkerheter 
har ökat något. Enligt Sundelius har Swedbank Sjuhärad valt att använda sig av 
kompletterande tilläggssäkerheter i två till tre procent av bankens befintliga engagemang. De 
har utgjorts av ägarborgen eller i form av kapitaltillskott. Det är dock inte säkert att 
förändringen beror på lagändringen.  
 
Inom Handelsbanken råder det delade meningar om användandet av kompletterande 
säkerheter har ökat. Enligt Bogsjö har användandet inte ökat på kontoret i Viared, medan 
Ljung menar att ägarborgen samt fastighetsinteckning har blivit vanligare vid kontoret på 
Stora Torget.  
 
Johansson på Länsförsäkringar Bank anser att användandet av kompletterande säkerheter har 
ökat, i form av exempelvis fastighetsinteckningar. Även vid Älvsborgs Provinsbank har 
användandet av ägarborgen ökat i viss mån på grund av lagändringen.  
 
Johansson och Olson på Ackordscentralen är samstämmiga om att bankerna har valt att 
använda andra säkerheter än företagsinteckningen i större utsträckning sedan lagen ändrades. 
Bankerna har, enligt Johansson och Olson, valt att använda sig av alternativa 
finansieringsformer som innebär säkerhet direkt i objektet, något som även framgår av 
bankerna i föregående avsnitt. Enligt Johansson och Olson har bankernas val av 
finansieringsformer lett till att det blivit svårare att få krediter, eftersom bankerna blivit 
försiktigare. En anledning till det kan vara att de alternativa finansieringsformerna kräver att 
företagen har kundfordringar som kan belånas eller att de ska investera i egendom som är 
möjlig att använda vid leasing eller avbetalning (Tegin, 1997). Bankerna har valt andra 
finansieringsformer för att säkra upp sina verksamheter, något som lagstiftarna inte hade med 
i beräkningen när den nya lagen utformades, tror Johansson och Olson på Ackordscentralen.        
 
Sammanfattning 
Det som framkommit i analysen kring kreditgivning avseende säkerheter är följande: 
 

 Direktpant i objekten är en form av säkerhet som blivit mycket vanligare. 
 Kompletterande säkerheter har ökat något i användning hos vissa banker.  

5.5 Betalningsproblem 

Förmånsrättskommittén hade förhoppningen att företagsrekonstruktion skulle bli ett mer 
realistiskt alternativ till konkurs (Prop. 2002/03:49). Edström, Lundén och Svensson (1999) 
menar att det kan vara svårt för gäldenärer att nå en uppgörelse med borgenärer vid 
betalningsproblem och att företagsrekonstruktioner ska underlätta det. Det är dock tydligt att 
Handelsbanken samt Älvsborgs Provinsbank inte har så positiva erfarenheter av 
företagsrekonstruktioner och att deras inställning till dem är svag. Att en rekonstruktion 
genomförs ligger däremot, enligt Edström, Lundén och Svensson (1999), i första hand i 
företagens intresse, men på längre sikt även i borgenärernas intresse. Ljung och Bogsjö på 

 46



 

Handelsbanken samt Alkmark på Älvsborgs Provinsbank anser trots det, att konkurser kan 
vara ett bättre rekonstruktionsmedel än företagsrekonstruktioner.  
 
Företagsrekonstruktioner syftar till att återställa lönsamheten i företag med betalningsproblem 
(Ibid.). Förmånsrättskommitténs förhoppning var att bankerna skulle fokusera mer på att 
undersöka om företagens verksamhet är ekonomiskt hållbara än de gjorde innan lagändringen 
(Prop. 2002/03:49). Företagsrekonstruktioner löser dock ofta inte orsaken till 
betalningsproblemen, vilket medför att de sällan fungerar särskilt väl, menar Ljung och 
Bogsjö på Handelsbanken samt Alkmark på Älvsborgs Provinsbank. Enligt Johansson och 
Olson på Ackordscentralen är bankerna av tradition negativt inställda till 
företagsrekonstruktioner. Det beror, enligt Johansson och Olson, på att det inte spelar någon 
roll om bankerna får ut 55 eller 100 procent vid en konkurs om ändå inte kärnverksamheten 
fungerar efter en rekonstruktion. Lagstiftaren trodde dock att rekonstruktioner skulle framstå 
som ett bättre alternativ än konkurs för kreditgivarna, eftersom de skulle få sämre förmånsrätt 
vid företagsinteckning (Prop. 2002/03:49). Förmånsrättskommittén trodde innan lagen 
ändrades att bankerna skulle se till företagens framtida lönsamhet istället för att ta hänsyn till 
hur en rekonstruktion skulle påverka deras utdelning vid en konkurs. Så är dock inte fallet 
eftersom bankerna anser att en rekonstruktion inte löser problem med kärnverksamheten för 
företag.  
 
Johansson på Länsförsäkringar Bank anger att banken ännu inte har blivit tvungna att ta 
ställning till om de velat delta i någon rekonstruktion. Respondenterna på Swedbank Sjuhärad 
är mer positiva än de övriga bankerna till företagsrekonstruktioner. Dock är deras 
uppfattningar om lagens inverkan något tvetydig, då Wiland menar att banken gett förslag om 
rekonstruktioner till fler företag, medan Sundelius säger att antalet rekonstruktioner inte har 
ökat. Det behöver dock, enligt oss, inte betyda att det genomförts fler rekonstruktioner i 
praktiken, även om banken gett fler förslag till det. Bankens inställning till rekonstruktioner 
som verktyg för att lösa betalningsproblem är däremot positiv. Wiland menar även att 
inställningen kanske blivit något positivare medan Sundelius inte anser att det går att dra 
några slutsatser om den förändrats. Fler fordringsägare borde, enligt Sundelius, åtminstone i 
teorin kunna öka förutsättningarna för företagsrekonstruktioner. Det är även något som 
lagstiftaren hade förhoppningar om skulle uppnås genom ett mer jämställt borgenärskollektiv 
(Ibid.).  
 
Ljung och Bogsjö på Handelsbanken samt Alkmark på Älvsborgs Provinsbank, som alla har 
en något ljum inställning till företagsrekonstruktioner, menar att deras respektive banker 
genom valet av finansieringsformer får utdelning vid konkurser trots företagsinteckningens 
försämrade värde som säkerhet. Det leder till att oprioriterade borgenärer ändå inte får 
utdelning vid konkurser menar Ljung, Bogsjö och Alkmark, trots att lagändringen skulle 
resultera i en rättvisare fördelning av den lösa egendomen vid konkurser (Prop. 2002/03:49). 
 
Samtliga respondenter har varit entydiga i att det är svårt att svara på om lagändringen 
påverkat bankernas inställning till företagsrekonstruktioner och konkurser eftersom Sverige 
sedan lagen infördes befunnits sig i en högkonjunktur. Det medför även att det är svårt att 
uppskatta om det blivit fler rekonstruktioner i förhållande till konkurser, menar 
respondenterna. Johansson och Olson på Ackordscentralen anser heller inte att lagändringen 
förändrat bankernas inställning till företagsrekonstruktioner. Regeringen trodde i och med 
lagändringen att företagsrekonstruktion skulle bli ett attraktivare alternativ till konkurs för 
kreditgivarna. Anledningen till det var att företagsinteckningen inte innebär att alla 
egendomar i form av lös egendom tillfaller kreditgivarna, som de tidigare gjort när 
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företagshypoteket utgjort säkerhet (Prop. 2002/03:49). Johansson på Ackordscentralen tror 
dock att lagstiftaren inte förutsåg att bankerna skulle använda sig av alternativa 
finansieringsformer i den utsträckning de har gjort. Olson menar att det har lett till att 
bankerna inte har någon anledning att delta i företagsrekonstruktioner, eftersom de har 
säkerhet i objekten istället.  
 
Sammanfattning 
Det som framkommit i analysen kring betalningsproblem är följande: 
 

 Bankernas inställning till företagsrekonstruktioner har inte förändrats. 
 Handelsbanken samt Älvsborgs Provinsbank har mer negativ inställning till 

företagsrekonstruktioner än Swedbank Sjuhärad. 
 Viss kritik mot företagsrekonstruktioner som verktyg för att återställa lönsamheten i 

företagen från bankerna. 
 Svårt att avgöra lagändringens konsekvenser på grund av rådande högkonjunktur. 
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6 Slutsatser 

Slutsatserna som studien har mynnat ut i presenteras i kapitlet och frågeställningarna 
besvaras. I kapitlet redovisar vi uppsatsens bidrag, för en avslutande diskussion samt ger 
avslutningsvis förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Syftet med uppsatsen var att tolka förändringen av förmånsrättslagen och analysera dess 
inverkan på kreditgivning till tillverkande och växande företag. Vi hade även för avsikt att 
jämföra om det förekommer några skillnader mellan hur storbankers och mindre bankers 
kreditgivning till nämnda kategori företag har påverkats av lagändringen. Vidare ämnade vi 
även att analysera huruvida lagändringen har uppnått sitt syfte att skapa en positivare 
inställning till företagsrekonstruktioner hos banker. I anknytning till syftet formulerades två 
frågeställningar, som vi nu har för avsikt att besvara. För tydlighetens skull återges frågorna 
nedan. 
 

• Hur har den nya förmånsrättslagen påverkat bankers kreditgivning till 
tillverkande och växande företag? 

 
Ett av lagändringens syften var att återbetalningsförmåga samt kredituppföljning skulle få 
ökad betydelse vid kreditgivning. Av vår studie kan vi dra slutsatsen att det inte har blivit så. 
Anledningen är bland annat att återbetalningsförmåga, enligt bankerna, åtminstone sedan 
bankkrisen på 1990-talet, varit den viktigaste delen vid kreditprövning. Bankerna har heller 
inte ansett att det har funnits behov att förbättra kredituppföljningen.  
 
En invändning som var tydlig i media när den nya förmånsrättslagen infördes var att den 
skulle medföra problem för företag att erhålla krediter från banker. Så anser även riksdagen 
att fallet har blivit i utredningen om en ny förmånsrättslag. För den grupp företag som varit 
föremål för vår studie kan vi dra slutsatsen att deras möjlighet att få krediter bara påverkats 
marginellt, om ens det. 
 
I och med företagsinteckningens försämrade värde som säkerhet har bankerna valt att ta 
direktpant i objekten för att även efter lagändringen erhålla god utdelning vid konkurs. 
Direktpant i objekten kan ske genom att använda leasing och avbetalning som 
finansieringsformer, vilket samtliga banker har gjort i större utsträckning. Även användningen 
av factoring som finansieringsform har ökat sedan lagen infördes, i alla banker utom 
Länsförsäkringar Bank. Bankerna är eniga om att de troligen inte skulle ändra valet av 
finansieringsformer om förslaget till att återställa företagsinteckningens värde skulle införas. 
 
Bankernas användning av kompletterande säkerheter har endast ökat i liten utsträckning på 
grund av lagändringen. Vi tror att det beror på att finansieringsformerna som blivit vanligare 
innebär att bankerna får säkerhet i objekten och behovet av kompletterande säkerheter därför 
inte har blivit så stort. 
 

• Vilken inverkan har lagändringen haft på bankers inställning till 
företagsrekonstruktioner? 

 
Lagstiftarens förhoppning var att lagändringen skulle medföra att bankernas inställning till 
företagsrekonstruktioner skulle bli bättre. De vi har kommit fram till i studien är att bankerna 
inte har ändrat sin inställning till företagsrekonstruktioner. Vad som också är tydligt är det är 
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svårt att utröna vad den nya lagen har fått för inverkan på bankernas inställning, eftersom det 
sedan lagen infördes har varit högkonjunktur i Sverige. Samtliga banker samt 
Ackordscentralen har, på grund av högkonjunkturen, varit entydiga om att det är svårt att 
svara på om lagändringen påverkat bankernas inställning till företagsrekonstruktioner.  
 
Handelsbanken samt Älvsborgs Provinsbank har något mer negativ inställning till 
företagsrekonstruktioner än Swedbank Sjuhärad. Handelsbankens och Älvsborgs 
Provinsbanks inställning grundar sig i att de är kritiska till företagsrekonstruktion som 
hjälpmedel för att återställa lönsamheten i företag. Det beror på att företagsrekonstruktioner 
inte råder bot på problem i kärnverksamheterna.  
 
Då bankerna har valt att ta pant i objekten får de, trots den nya lagen, ändå utdelning i 
konkurserna eftersom de objekt som finansieras med leasing inte ingår i de tillgångar som 
ingår i företagsinteckningen. Dessutom ger pant direkt i objekten en hundraprocentig säkerhet 
i egendomen som finansieras. Vi, liksom Johansson och Olson på Ackordscentralen, tror att 
lagstiftaren inte hade räknat med vilka konsekvenser de förändrade valet av 
finansieringsformer skulle få vid konkurser. Vi tror att det kan göra att bankernas inställning 
till rekonstruktioner heller inte behövt förändras i så stor grad som lagstiftaren trott att de 
skulle göra i och med den nya förmånsrättslagen.  

6.1 Uppsatsens bidrag 

 Lagändringen har inte lett till ett ökat fokus på återbetalningsförmåga eller 
kredituppföljning vid kreditgivning. 

 Den tydligaste konsekvens som lagändringen medfört för kreditgivning är att 
bankernas val av finansieringsformer har förändrats. 

 Bankernas inställning till företagsrekonstruktioner har inte förändrats. 
 Svårt att avgöra lagändringens påverkan på företagsrekonstruktioner på grund av 

rådande högkonjunktur. 

6.2 Avslutande diskussion 

I studien har vi kunnat konstatera att Johansson på Länsförsäkringar Bank har haft en något 
annorlunda bild av lagändringens konsekvenser än övriga respondenter. Det kan förklaras 
med att Länsförsäkringar Bank inte vänt sig mot företag innan lagändringen, utan endast i 
cirka två år.  
 
I studien har två saker förundrat oss, det ena är att vi anser att det är något underligt att 
lagstiftaren haft en så annorlunda bild av vilken betydelse återbetalningsförmågan haft vid 
kreditgivning innan lagändringen. Det kan eventuellt förklaras med att förtroendet för 
bankerna förbrukades under bankkrisen på 1990-talet. Det verkar som att den största 
förändringen vid återbetalningsförmågans fokus skedde efter bankkrisen. Vi tycker att det är 
konstigt att lagstiftaren haft en så annorlunda bild av verkligheten mot den vi sett i studien.  
 
Det andra som förvånat oss något under studien är att Riksdagen nu diskuterar att stärka 
företagsinteckningens värde som säkerhet. Syftet att den skulle medföra att bankernas 
inställning till företagsrekonstruktioner skulle förbättras efter lagändringen har egentligen inte 
hunnit prövas eftersom det råder en högkonjunktur i Sverige fortfarande.   
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har endast riktat sig till en viss grupp företag. Det skulle givetvis kunnat vara 
intressant att studera företag där de alternativa finansieringsformer som vi kommit fram till 
har blivit vanligare, inte kan användas, exempelvis företag med stora varulager så som 
detaljhandeln. 
 
Vi har valt ett bankperspektiv i vår studie, men att utvidga studien och även genomföra den 
utifrån företagens perspektiv skulle kunna vara av intresse anser vi. Det skulle säkert kunna 
medföra andra synvinklar på hur kreditgivningen påverkats av lagändringen. 
 
Ett nytt förslag till en lagändring är under utredning, som vi beskrivit i den teoretiska 
referensramen. När den nya lagen införs skapas nya förutsättningar för att genomföra en 
liknande studie som vi presenterat, över vilka konsekvenser den innebär. 
 
En liknande studie under en lågkonjunktur skulle även, enligt oss, vara intressant. 

 

 51



 

Källförteckning 
Ackordscentralen (2008). Allt som behövs vid rekonstruktion. Tillgänglig:  
 <http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=172> (08-05-03). 
Ackordscentralen (2008). ”Det är lättare att prata med Ackordscentralen”. Tillgänglig:  
 <www.ackordscentralen.se> (08-05-03). 
Adlercreutz, Axel (2004). Finansieringsformers rättsliga reglering. Lund: Studentlitteratur 
Agell, Anders & Malmström, Åke (2005). Civilrätt. Malmö: Liber AB 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
 kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. Lund:  
 Studentlitteratur 
Andrén, Niclas, Eriksson, Tore & Hansson, Sigurd (2003). Finansiering. Malmö: Liber AB 

Barton, Sidney L. & Matthew, Charles H. (1989). Small firm financing: Implications 
from a strategic management perspective. Journal of Small Business Management, 
18(1): 1-7. 

Bergström, Claes (1999). Förmånsrätten och kreditmarknaden. Ekonomisk debatt, vol. 27:6,  
 ss. 295-297. 
Broomé, Per, Elmér, Leif & Nylén, Bertil (1998). Kreditgivning till företag. Lund:  
 Studentlitteratur 
Bruns, Volker (2004). Who receives bank loans? A study of lending officers´assessment of  
 loan to growing small and medium-sized enterprises. JIBS Research Reports  
 No.2001-1, Jönköping 
Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
Carlson, Mikael (2004). Att arbeta med företagsanalys – analysmetoder för att upptäcka  
 varningssignaler och styra mot uppställda mål. Malmö: Liber AB 
Danske Banks årsöversikt 2007 
Danske Bank (2008). Historian om hur Öst-Götha-Bank utvecklades till 12 fristående  
 provinsbanker, och sedemera blev en del av Danske Bank. Tillgänglig:  
 <www.danskebank.se/ombanken> (08-05-04). 
Edström, Mikael, Lundén, Björn & Svensson, Ulf (1999). Konkurs & Ackord. Uddevalla:  
 Mediaprint 
Eriksson, Lars Thorsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001). Att utreda, forska och rapportera.  
 Malmö: Liber ekonomi 
Falkman, Henric (2002). Bankrörelse – risker och riskhantering i banker. Stockholm:  
 Nordstedts Juridik AB 
Falkman, Pär, Lumsden, Marie, Marton Jan & Pauli, Stefan (1998). Finansieringsanalys – en 
  introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar. Lund:  
 Studentlitteratur 
Finansinspektionen (2004). Ny lag om bank- och finansieringsrörelse – hur företagen   
 påverkas. Tillgänglig:  

<www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2004/Ny_bankl
ag_040603.pdf> (08-04-05). 

Flores, Juan & Lucas, Dan (2005). Grönstedt gnetar hellre än köper dyrt. Dagens nyheter,  
 6 november. 
Folkesson, Enar (2006). Företaget i ekonomisk kris: en inblick i insolvensjuridiken. Malmö:  
 Thomson Fakta AB 
Förmånsrättslag (SFS 1970:979) 
Haga, Stefan & Wallgren, Maria (2008). Den nya förmånsrättslagen – Hur påverkar den  
 Handelsbankens kreditgivning? Opublicerad förstudie. Borås: Högskolan. 

 52

http://www.ackordscentralen.se/
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2004/Ny_banklag_040603.pdf
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2004/Ny_banklag_040603.pdf


 

Handelsbankens årsredovisning 2007 
Hartman, Jan (1998). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund:  
 Studentlitteratur 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och  
 kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur   
Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför : om metodval i företagsekonomi och andra  
 samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 
Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra  
 vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur  
Justitiedepartementet (1999). Nya förmånsrättsregler. Stockholm: Justitiedepartementet  
 (SOU 1999:1) 
Justitiedepartementet (2003). Nya förmånsrättsregler. Stockholm: Justitiedepartementet  
 (Prop. 2002/03:49) 
Justitiedepartementet (2007). En starkare företagsinteckning. Stockholm:  
 Justitiedepartementet (Dir. 2007:13) 
Justitiedepartementet (2007). En starkare företagsinteckning. Stockholm:  
 Justitiedepartementet (SOU 2007:71) 
Lag (SFS 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
Lag (SFS 1984:649) om företagshypotek 
Lag (SFS 2003:528) om företagsinteckning 
Lag (SFS 1996:764) om företagsrekonstruktion 
Lundén, Björn & Svensson, Ulf (1995). Obestånd: Hur du undviker och hanterar obestånd,  
 ackord och konkurs. Uddevalla: Mediaprint 
Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2007 
Martinson, Claes (2002). Kreditsäkerhet i fakturafordringar – en förmögenhetsrättslig studie.  
 Uppsala: Iustus 
Melin, Stefan (2000). Juridikens begrepp. Uppsala: Iustus  
Myers, Stewart. C.(1984). The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3):575- 
 592. 
Nationalencyklopedin (2008). Tillgänglig:  
 <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228993&i_word=konkurs> (08- 
 04-01). 
Nationalencyklopedin (2008).Tillgänglig:  
 <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=165945&i_word=exekution>  
 (08-05-04). 
Nilsson, Christian, (2005).  Frågor och svar till företag.  Tillgänglig:  
 <www.bankforeningen.se/upload/fr%C3%A5gor_och_svar_f%C3%B6retag.pdf>  
 (08-04-06). 
Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar, Nilsson, Karl-Olof & Reiner, Jonas (2003).  
 Företaget i kris: Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör  
 tänka på. Stockholm: Jure CLN AB 
Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra  
 och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
Sigbladh, Roland, Lundén, Björn & Stenberg, Vidar (1999). Kreditbedömning. Hur du  
 undviker kundförluster när du säljer mot faktura eller lämnar andra former av  
 kredit. Näsviken: Björn Lundén information AB 
Sköldberg, Kaj (1991). Reformer på vridscen. Organisations förändringar i kommun och  
 landsting. Lund: Studentlitteratur 
Swedbanks årsredovisning 2007 
Tegin, Åke (1997). Kredithandboken. Stockholm: Nordstedts Juridik AB 

 53

http://www.bankforeningen.se/upload/fr%C3%A5gor_och_svar_f%C3%B6retag.pdf


 

Wahlin, Erik (2006). Företagarförbundet applåderar. Svenska Dagbladet, 31 mars. 
Winborg, Joakim, & Landström, Hans. (1997). Financial bootstrapping in small businesses –  
 A resource-based view on small business finance. Frontiers of Entrepreneurship  
 Research, 17: 471-484.
 

 54



 

Bilaga 1 Intervjuguide: Bank 
Introduktion 
 
Presentation av uppsatsen och dess frågeställningar samt avgränsningar för respondenterna. 
 
Kan du kort berätta om din bakgrund och din nuvarande tjänst? 
 
Kreditprövning 
 
Vilka är de största skillnaderna efter lagändringen för kreditgivning? 
 
Hur har återbetalningsförmågans betydelse vid kreditprövning ökat? 
 
Hur har betydelsen av den finansiella motståndskraften hos företagen förändrats vid 
kreditprövningen? 
 
Hur har bankens syn på återbetalningsförmåga jämfört med säkerheter vid kreditprövning 
påverkats av lagändringen? 
 
Hur har bankens kredituppföljning påverkats av lagändringen? 
 
Har tillverkande och växande företag fått svårare att få krediter hos banken? 
 
Finansieringsformer 
 
Har valet av finansieringsformer förändrats? 
 
Vilka fördelar ser banken med de eventuella andra finansieringsformerna? 
 
Vilken påverkan har den eventuella förändringen på banken respektive företagen? 
 
Säkerheter 
 
Hur har användandet av säkerheter påverkats av lagändringen? 
 
Hur ser banken på företagshypoteket jämfört mot företagsinteckningen som säkerhet? 
 
Betalningsproblem 
 
Har bankens inställning till företagsrekonstruktioner och konkurser förändrats? 
 
Har lagändringen påverkat antalet företag som går i konkurs eller drabbas av 
betalningsproblem? 
 
Har antalet företagsrekonstruktioner ökat? 

 I



 

Bilaga 2 Intervjuguide: Ackordscentralen 
Introduktion 
 
Presentation av uppsatsen och dess frågeställningar samt avgränsningar för respondenterna 
 
Kan du kort berätta om din bakgrund och din nuvarande tjänst? 
 
Vilka är de största effekterna av lagändringen? 
 
Finansieringsformer 
 
Har bankernas val av finansieringsformer förändrats? 
 
Vilka för- eller nackdelar ser ni med de förändrade finansieringsformerna? 
 
Vilken påverkan har den eventuella förändringen haft för bankerna respektive företagen? 
 
Säkerheter 
 
Har användandet av säkerheter påverkats av lagändringen? 
 
Betalningsproblem 
 
Har bankernas inställning till företagsrekonstruktioner och konkurser förändrats? 
 
Hur ser ni på bankernas arbetssätt efter lagändringen? 
 
Har ert sätt att arbeta påverkats av lagändringen? 
 
Vilken inställning har ni till lagändringen och dess syften? 
 
Har lagändringen påverkat antalet företag som går i konkurs eller drabbas av 
betalningsproblem? 
 
Har antalet företagsrekonstruktioner ökat? 

 II



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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