
EXAMENSARBETE

CHRISTIAN ANDERSSON
JOHAN ERIKSSON
STEVE FAHLGREN

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ
Vetenskaplig handledare:  Mats Westerberg

2004:189 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 04/189 - - SE

2004:189 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Nya Förmånsrättslagens inverkan
på fi nansiärers beteende

En fallstudie i Norrbotten



Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Mats Westerberg och våra studiekamrater för goda råd och 
synpunkter under arbetets gång. Ett stort tack vill vi även rikta till de organisationer som deltagit i 
vår uppsats och då främst till de personer som vi intervjuat. Utan er hade denna uppsats inte varit 
möjlig att genomföra. Slutligen vill vi tacka Emma Linder på Västerbottens Handelskammare 
som informerade oss om detta ämne. 
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Sammanfattning 
 
Debatten kring de ändringar i förmånsrättslagen, som infördes den första januari 2004, har på 
många håll varit väldigt negativ och kritisk. Vidare handlade det nästan uteslutande om hur 
lagändringarna skulle slå hårt på företag och framförallt nyföretagandet i glesbygden. För att få 
ett lite annat perspektiv på ämnet valde vi att undersöka hur lagändringarna påverkat 
finansiärerna. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida privata och offentliga 
finansiärer i norrbotten ändrat sitt beteende vid kreditgivning till företag efter att den nya 
förmånsrättslagen trädde i kraft. Som undersyften avser vi att undersöka: skillnaderna mellan 
tätort och glesbygd, skillnaderna mellan entreprenörers och konventionella företagares 
möjligheter att erhålla kredit samt om verksamhetens art har någon betydelse. För att besvara vårt 
syfte har vi gjort fallstudier på sju stora aktörer på företagskreditmarknaden i Norrbotten. 
Resultaten vi fick fram var att debatten kan ha varit berättigad eftersom småföretag i glesbygden 
är en av de stora förlorarna, men det finns även andra förlorare och då har framförallt 
lagerintensiva företag drabbats. 



Abstract 
 
The debate surrounding changes in the Swedish law regarding priority rights, which was 

introduced 1. January 2004, has mostly been negative and critical in nature. Furthermore, the 

debate was mainly about how the changes in the law would hit businesses hard; primarily 

recently established businesses in thinly populated areas. To get a different perspective on this 

subject we chose to examine how the changes in the law had affected the financiers. The purpose 

with this essay is to examine if public and private financiers have changed their behaviour when 

granting loans to businesses in Norrbotten, Sweden, after the changes in the law took effect. 

Another purpose was to examine differences between densely populated and thinly populated 

areas, differences between entrepreneurs and conventional business owners’ possibilities to be 

granted credit and, finally, if the kind of business affects the possibility to be granted credit. For 

this purpose, we carried out case studies on seven actors on the business credit market in 

Norrbotten, Sweden. The results showed that the debate might have been justified because 

businesses in thinly populated areas are the bigger losers, but there are other losers as well; 

primarily businesses having to keep large stock.  

 



1. Inledning................................................................................................................................. 1 
1.1 Problemdiskussion ........................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................. 4 
1.3 Begreppsförklaring........................................................................................................... 4 

1.3.1 Företagshypotek ........................................................................................................ 4 
1.3.2 Förmånsrätt................................................................................................................ 4 
1.3.3 Ackord ....................................................................................................................... 4 

2 Teori ........................................................................................................................................ 5 
2.1 Gamla förmånsrättslagen.................................................................................................. 5 
2.2 Nya förmånsrättslagen...................................................................................................... 5 
2.3 Företagsrekonstruktion..................................................................................................... 7 
2.4 Agent Principal Teori ....................................................................................................... 9 
2.5 Förtroende- Risk- Kontroll............................................................................................. 10 
2.6 Entreprenörskap ............................................................................................................. 11 
2.7 Olika verksamhetsformers kapitalbehov........................................................................ 12 
2.8 Problem för företag i glesbygd....................................................................................... 12 
2.9 Objektsfinansiering ........................................................................................................ 13 

3 Metod .................................................................................................................................... 15 
3.1 Metodansats.................................................................................................................... 15 
3.2 Undersökningsansats ...................................................................................................... 15 
3.3 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 16 
3.4 Val av aktörer ................................................................................................................. 16 
3.5 Analysmetod................................................................................................................... 17 
3.6 Metodproblem ................................................................................................................ 17 

4 Empiri.................................................................................................................................... 19 
4.1 Presentation av de offentliga intervjuorganisationerna .................................................. 19 

4.1.1 ALMI Företagspartner............................................................................................. 19 
4.1.2 Norrlandsfonden...................................................................................................... 19 

4.2 ALMI.............................................................................................................................. 20 
4.3 Norrlandsfonden............................................................................................................. 21 
4.4 Föreningssparbanken...................................................................................................... 22 
4.5 Handelsbanken ............................................................................................................... 23 
4.6 Nordea ............................................................................................................................ 24 
4.6 Skandinaviska Enskilda Banken .................................................................................... 25 
4.7 Sparbanken Nord............................................................................................................ 26 

5 Analys och slutsats ................................................................................................................ 29 
5.1 Nytt förhållningssätt till utlåning ................................................................................... 29 
5.2 Skillnaden mellan privata och offentliga finansiärer ..................................................... 30 
5.3 Skillnader mellan glesbygd och tätort ............................................................................ 30 
5.4 Skillnader mellan entreprenörer och konventionella företagares möjlighet… .............. 31 
5.5 Betydelse av val av verksamhet ..................................................................................... 31 

6 Avslutande diskussion........................................................................................................... 33 
7 Referenslista .......................................................................................................................... 34 

7.1 Litteratur......................................................................................................................... 34 
7.2 Artiklar ........................................................................................................................... 35 
7.3 Riksdagsmaterial ............................................................................................................ 35 
7.4 Hemsidor ........................................................................................................................ 36 
7.5 Intervjuer ........................................................................................................................ 36 



 
 

 1 

1. Inledning 
 
I detta kapitel presenterar vi problemet med lagändringen i förmånsrättslagen som trädde i 
kraft första januari 2004. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
I början av 1990-talet gick det svenska banksystemet igenom en djup finansiell kris, den 
nådde sin kulmen 19931.  För det första passerade ekonomin från en långvarig högkonjunktur 
till en exceptionellt djup lågkonjunktur. För det andra hade prisspekulationer på 
fastighetsmarknaden gett upphov till ohållbara prisstegringar. En tredje bidragande faktor 
utgjordes av avregleringar på den svenska kreditmarknaden i mitten av 1980-talet2. 
Avregleringen ledde till en progressiv konkurrens på kreditmarknaden. Vidare mynnade detta 
ut i att bankernas, finansbolagens och bostadskreditinstitutens utlåning ökade markant3. När 
konjunkturläget försämrades och ett kraftigt prisfall uppstod på fastighetsmarknaden 
drabbades flera banker och finansbolag av stora kreditförluster4. 
 
Under finanskrisen stegrades också antalet företagskonkurser. Från 1985 till 1992 ökade 
antalet konkurser med cirka 360 %. Trots att antalet konkurser minskade under slutet av 1990-
talet är det få länder i världen som har så många konkurser, per capita och företag, som 
Sverige5. 
 
Avveckling av företag medför alltid en risk för kapitalförstörning6. Det finns därför ett behov 
av att främja rekonstruktion av företag i kris innan de hamnar på obestånd och därmed är 
konkursmässiga7. Under 1992 togs en proposition fram till ny rekonstruktionslagstiftning8. 
Förslaget mynnade ut i en lagstiftning och ett nytt insolvensrättsligt förfarande infördes 
hösten 1996, lagen om företagsrekonstruktion9. Det nya förfarandet av lagen om 
företagsrekonstruktion har som mål att skapa förutsättningar för sanering av livsdugliga 
företag och minska antalet företagskonkurser10. Det nya förfaringssättet syftar till att återställa 
livskraften hos i grunden lönsamma företag, som har hamnat i finansiell kris genom att de går 
igenom olika rekonstruktioner. Exempel på sådana kan vara finansiell rekonstruktion, en 
rekonstruktion i sak, det vill säga att företaget ändrar sin produktionsinriktning, 
marknadsföring eller tillverkning. Dessa rekonstruktionsåtgärder är till för att få ekonomisk 
balans i företaget11. 
 
Det kan noteras att den nya lagen i vissa fall inte alls kommit att leva upp till det som 
förväntades. Under perioden första september 1996 till sjuttonde maj 2000 har endast 593 
stycken ansökningar om företagsrekonstruktion gjorts. Detta kan jämföras med 25 879 

                                                 
1 Persson, Tuula, 2001, s 13. 
2 Ibid. 
3 Lennander, 2001, s 695.  
4 Perbo, 1999, s 325 ff. 
5 Folkesson, 2002, s 17. 
6 Ibid. s 122. 
7 Prop. 1995/96:5, s 54. 
8 SOU 1992:113. 
9 SFS 1996:764. 
10 SOU 1992:113, s 408 ff. 
11 Prop. 1995/96:5, s 54. 
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stycken konkurser under åren 1997 till 199912. Enligt Folkesson är den nya lagen en flopp. En 
anledning till detta skulle kunna vara att två betydelsefulla förändringar, som fanns med i 
insolvensutredningens förslag till rekonstruktionslag, inte kom med i den nya lagen13. 
 
Detta gällde dels att skatter och avgifter inte skulle ha någon förmånsrätt och dels att 
produktiva löner skulle få en bättre förmånsrätt på bekostnad av 
företagshypoteksborgenärernas förmånsrätt. Insolvensutredningens avsikt med dessa två 
ändringar var att rekonstruktionsalternativet skulle bli attraktivare än konkursalternativet14. 
Genom skatteförmånsrättens upphörande skulle ett ackord till oprioriterade få betydligt större 
effekt på gäldenärens ekonomi och den förbättrade förmånsrätten för produktiva löner skulle i 
viss mån motverka den fördel som konkurs får genom att den statliga lönegarantin då 
inträder15. 
 
Regeringen tog åt sig kritiken ovan och kom 1999 med en SOU. Det nya förslaget godkändes 
av riksdagen. Den nya lagen; Förmånsrättslagen, 2003:535, innehåller förändringar inom 
Skatteförmånsrätten, Löneförmånsrätten och Företagshypotek16.  
 
I den nya Förmånsrättslagen mister staten sin ställning som prioriterad fordringsägare vid 
skatteskuld. Det nya förfarandet är att skatteskulder hamnar i potten med oprioriterade 
fordringar vid en konkurs. Detta leder till att staten får ett incitament att hjälpa företag med 
tillfälliga betalningsproblem att rekonstruera17.  
 
Förändringarna i Löneförmånsrätten är att man sänker antalet månader för fordringar och 
lönegaranti till tre månader, och att man höjer garantibeloppet till fyra basbelopp. Enligt det 
gamla systemet blir lönefordringar ofta för höga för att det ska löna sig att gå in i en 
rekonstruktion18. 
 
Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning. Förmånsrätten gäller i 55 procent 
av värdet av en egendom som återstår sedan borgenärer med förmånsrätt har fått betalt19. 
Vidare kommer förmånsrätten inte att vara särskild utan allmän, vilket kan påverka 
innehavarens rätt att få ut sin fordran vid utmätning20. 
 
Med den nya förmånsrättslagen vill staten åstadkomma en grundligare kreditkontroll från 
kreditgivarnas sida. Andledningen till en hårdare kreditkontroll är att utlåning till företag med 
svag återbetalningsförmåga ska undvikas21. Då banklån utgör en stor del av ett företags 
finansiella kapital är det möjligt att förändringen av Förmånsrättslagen kan leda till att 
finansiärerna blir mer restriktiva22. 
 
De förändringar vi nämner ovan leder till att kreditgivare till småföretag får ett sämre 
förmånsvärde. Kreditgivarna kan då bli mer återhållsamma att ge lån. För småföretagen 

                                                 
12 Persson, Tuula, 2000, s 1 ff. 
13 Folkesson, 2002, s 122. 
14 Persson, Tuula, 2001, s 32 
15 Folkesson, 2002, s 123. 
16 Prop. 2002/03:49, s 55 ff. 
17 Ibid. s 69 ff. 
18 Ibid. s 79 ff. 
19 Lag 1970:979, § 11. 
20 Prop. 2002/03:49, s 93. 
21 Ibid. s 94. 
22 Ibid. s 92. 
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innebär det att de måste kunna påvisa bättre säkerheter än tidigare och om dessa säkerheter 
inte finns kan de bli utan lån. En småföretagare som inte kan få lån klarar då kanske inte att 
driva sin rörelse eller om det rör sig om ett företag i uppstartsfasen kanske rörelsen inte 
kommer igång. 
 
Entreprenörerna utgör en viktig del av det svenska företagandet. Det är ofta de som uppfinner 
och kommer med nya idéer. Problemet med entreprenörer är att de tillhör en kategori med 
högre risk23. Vi ser ett problem med att företagshypotek har fått sämre förmånsvärde eftersom 
detta kan leda till att entreprenörer får svårare att finansiera sina verksamheter. Kan det bli så 
att finansiärerna helt avstår från att bevilja lån till entreprenörer vilka är att se som en större 
risk än ”vanliga” företagare24? 
 
Företag i glesbygden har sedan tidigare haft det svårt att få beviljat sina lån och nu när 
finansiärernas förmånsrätt försämrats får glesbygdsföretagen det troligen ännu svårare25. Ofta 
ställer företagarna sina fastigheter som säkerhet vid lån men eftersom de är så lågt värderade 
ute i glesbygden kommer det att leda till att finansiärerna vill ha andra säkerheter. Detta kan 
leda till att företag som är lokaliserade i glesbygden inte får samma möjlighet som företag i 
tätort. Företagen som redan är verksamma i glesbygden kommer också att bli drabbade 
eftersom finansiärerna har ett år på sig att gå igenom de lån som givits innan lagändringen och 
kan därefter kräva högre säkerheter från företagen26. Kommer detta då att leda till att 
glesbygden helt kommer att utarmas från företag? Eller finns det kanske alternativa lösningar 
på problemet? 
 
Tillverkande företag har ofta ett större kapitalbehov än tjänsteföretag, men de tillverkande 
företagen har ofta maskiner och inventarier som säkerhet för sina lån27. Kan det då bli så att 
finansiärerna väljer att bara låna ut till tillverkande företag där maskinerna står som säkerhet? 
 
Ändringarna i Förmånsrättslagen kom till bland annat för att staten ville förstärka finansiärers 
incitament att ha bättre insyn i de företag de beviljade lån till28. Kan det vara så att 
finansiärerna inte har råd att lägga så pass mycket resurser på bevakning som det trots allt 
krävs? Om det blir färre nystartade företag som får lån beviljade kanske de som blir nekade 
söker finansiering på annat håll. Alternativa finansieringsmöjligheter kanske blir attraktivare? 

                                                 
23 Broomé, Elmér, Nylén, 1993, s 92-93. 
24 Ibid. 
25 Edholm, 2004-01-26. 
26 Prop. 2002/03:49, s 108 ff. 
27 Broomé, et al, 1993, s 13 ff. 
28 Prop. 2002/03:49, s 1. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida privata och offentliga finansiärer i 
norrbotten ändrat sitt beteende vid kreditgivning till företag efter att den nya 
förmånsrättslagen trädde i kraft. Som specifika undersyften avser vi att undersöka 
beteendeförändringar som påverkats av: 

• Skillnaderna mellan tätort och glesbygd 

• Skillnader mellan entreprenörers och konventionella företagares möjlighet att erhålla 
kredit 

• Om verksamhetens art har någon betydelse.  
 

1.3 Begreppsförklaring 
 

1.3.1 Företagshypotek 
 
Företagshypotek innebär en säkerhetsrätt där ett företag kan begära inskrivning 
(företagsinteckning) i lös egendom (dock ej kassa, bankmedel och liknande) i verksamheten 
till ett visst belopp. Beviset på denna inskrivning kallas företagshypoteksbrev och kan lämnas 
som säkerhet på fordran. Om en borgenär innehar företagshypotek som säkerhet har denne 
särskild förmånsrätt vilket innebär att man har rätt att få betalt för sin fordran ur den egendom 
som omfattas av hypoteket vid utmätning eller konkurs29.  
 

1.3.2 Förmånsrätt 
 
Förmånsrätt är en juridisk benämning på företrädesrätt till betalning (till borgenärerna) vid 
utmätning eller konkurs30. 
 

1.3.3 Ackord 
 
Ackord är en överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om 
nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten. Syftet med ackord är att förmå 
den skuldsatte att betala åtminstone en del av sina skulder eller att ge honom en möjlighet att 
undvika konkurs, eftersom konkurs normalt ger de flesta av fordringsägarna obetydlig 
utdelning31.

                                                 
29 Lag 1984:649 om företagshypotek, kap 1:1-3§, kap 2 1§, 5§.  
30 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2004-05-03. 
31 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2004-05-03. 



 
 

 5 

2 Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi använder oss av i denna studie. 

2.1 Gamla förmånsrättslagen 
 
Vid utbetalning ur ett konkursbo måste en viss turordning följas eftersom det inte fanns medel 
till att betala alla borgenärer. Först utgick betalning för fordringar som uppstått efter 
konkursen annars skulle ingen ha åtagit sig konkursförvaltningen. Därefter avskiljdes 
egendom som inte tillhörde konkursgäldenären. Grundläggande vid konkurser var att alla 
konkursborgenärer skulle ha lika rätt. Detta innebar att de fick betalt i förhållande till sin 
fordran. Vissa fordringar hade dock getts förmånsrätt vilket innebar att en borgenär med 
förmånsrätt skulle ha full betalning för sin fordran innan lägre prioriterade fordringsägare fick 
betalt. Fordringar med förmånsrätt var revisionsfordringar, hyra för de senaste tre månaderna, 
skattefordringar, lönefordringar och dylikt. Orsaken till att det fanns förmånsrätter var att 
tillgången till krediter som var både långvariga och billiga förutsatte vissa säkerheter. Detta 
hade lett till att så kallade oprioriterade fordringar oftast stod utan utdelning då fordringar 
med förmånsrätt redan hade tömt konkursboet. Bland oprioriterade fordringar fanns oftast 
gäldenärens leverantörer. Förmånsrätterna indelades även i två grupper, särskilda och 
allmänna. Särskilda (exempelvis panträtt och företagshypotek) gällde i viss egendom medan 
allmänna (exempelvis skattefordringar och lönefordringar) gällde hela gäldenärens egendom. 
Om en borgenär med särskild förmånsrätt ej fick full betalning för sin fordran ur den särskilda 
egendomen kunde denne göra anspråk på resterande fordran tillsammans med övriga 
oprioriterade borgenärer32. En annan viktig skillnad mellan allmän och särskild förmånsrätt 
var att särskild gällde även vid utmätning. Särskild förmånsrätt hade generellt sett företräde 
över allmän33. 
 

2.2 Nya förmånsrättslagen 
 
Ovan har vi gått igenom den gamla förmånsrättsordningen. Från 1 januari, 2004 finns en ny 
förmånsrättslag och i detta avsnitt ska vi kort gå igenom till att börja med hur lagen har vuxit 
fram samt innehållet av Proposition 2002/03:49. Slutligen kommer en kort redogörelse för 
skillnaderna mellan den gamla och den nya lagen. 
 
Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) är baserad på Insolvensutredningens 
slutbetänkande (SOU 1992:113). Denna utredning föreslog bland annat förändringar i 
förmånsrättslagstiftningen vilket skulle leda till bättre möjligheter för företags-
rekonstruktioner. Dessa förslag var att statens förmånsrätt för vissa fordringar skulle avskaffas 
samt att vissa lönefordringar skulle ges förmånsrätt framför företagshypotek. Detta ledde till 
att förmånsrättkommittén tillsattes 1995. Denna kommitté lämnade sitt huvudbetänkande 
1999 (SOU 1999:1) som innehöll ett lagförslag som sedan gick på remiss. Även i riksdagen 
uppmärksammades detta och man uppmanade regeringen att återkomma med ett lagförslag 
under hösten 2002. Detta ledde fram till proposition 2002/03:4934. 
 

                                                 
32 Håstad, 1996, s 124 ff. 
33 Riksskatteverket, www.rsv.se, 2004-05-08. 
34 Regeringens proposition 2002/03:49, s 55 f. 
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I propositionen framgår att regeringens övergripande syfte med lagen är att skapa tillväxt och 
ökad sysselsättning. En förutsättning är att det är möjligt att starta företag och att de kan växa. 
Regeringen anser också att både konkurs och rekonstruktion bör ske tidigare än vad de gör 
idag. Detta är viktigt för att skuldsättningen inte ska hinna bli så hög och för att 
företagsrekonstruktionerna ska bli mer livskraftiga. Man vill även motverka planerade 
seriekonkurser, det vill säga när ägaren sätter företaget i konkurs för att bli av med skulder 
och sedan köper ut inkråmet i verksamheten och fortsätter35. 
 
Enligt regeringen blir effekterna av kommitténs förslag ett borgenärskollektiv som är mer 
jämställt, bättre kredituppföljning och bättre kreditprövning. Man tror även att den nya lagen 
leder till en sundare konkurrens och ett bättre löneskydd. Regeringen ser dock även en risk för 
negativa effekter för mindre företag och företag i nationella stödområden och 
glesbygdsområden. Det handlar till största del om att tillgången på krediter kan minska men 
enligt kommitténs utredning antas inte reformen ha några regionalpolitiska konsekvenser. 
Eventuell kreditbrist kan motverkas genom de regionala företagsinriktade stödformer som 
finns idag menar kommittén. Man bemöter också den kritik som riktas mot att det skulle 
försämra för nyföretagandet genom att poängtera att det främst är äldre företag som använder 
sig av företagshypoteket36. 
 
Av de remissvar som har förekommit är det främsta motargumentet för genomförandet av 
ändringen av företagshypoteket att risken för att företagens finansieringskostnader kommer att 
öka genom att ”ändringen inverkar negativt på kreditgivningen”. Företagen kommer att 
tvingas till alternativa, ofta kortsiktiga och dyrare lösningar. Enligt regeringen kommer 
ändringen att innebära att negativa effekter i dagens system kan elimineras. De säger bland 
annat att ändringen kommer att ta bort den del av kreditgivningen som går till företag som 
saknar tillräcklig lönsamhet och samtidigt jämna ut skillnaderna mellan borgenärer vid 
konkurs. Bankernas kontroll av återbetalningsförmågan vid kreditgivning anses också 
förbättras av lagändringen vilket skulle leda till att krediter framförallt skulle ges till företag 
med långsiktigt goda möjligheter. Ökad kontroll påpekar kritikerna innebär ökade kostnader 
för finansbolagen. I lagförslaget framgår det att denna kostnad kommer att kompenseras i och 
med att kreditgivarna får ökad utdelning på grund av att åtgärder sätts in tidigare med den nya 
lagen. Det finns även en ökad risk för utmätningar i och med den nya lagen37. 
 
Kritik har framförts mot att kostnaderna för bankerna kommer att gå ut över kredittagarna och 
kommittén medger att det kan komma att leda till att bankerna höjer sina räntor en aning. Ett 
eventuellt höjt krav på egen insats är något som man främst ser som positivt. De säger även 
att de inte tror att bankerna kommer att kräva in alternativa säkerheter för dem som försvinner 
med minskningen av företagshypoteket. Förespråkarna hävdar att eftersom företagshypoteket 
redan har svagheter så borde man redan använda andra säkerhetsalternativ där det är möjligt. 
Dessutom påpekar man är de alternativa säkerheterna ofta är dyrare. Enligt statistik som man 
har tagit fram med anledning av förslaget kan man se att det är möjligt att utdelningen vid 
konkurs på företagsinteckning minskar med drygt en fjärdedel38. 
 
För stödområden och glesbygd kan den nya lagen komma att påverka även på längre sikt, men 
att det i dessa fall inte är främst företagshypoteket som avgör kreditgivningen. Enligt den 
analys som gjorts inför antagandet av lagen har man funnit att det är de mindre företagen som 

                                                 
35 Ibid., s 64, 66 f. 
36 Regeringens proposition 2002/03:49, s 67 ff, 94. 
37 Ibid., s 92-96. 
38 Ibid., s 95-110. 
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kommer att få störst utdelning av den nya lagen. Detta grundar man på att det är övervägande 
de företagen som behöver rekonstrueras och att det också är de mindre företagen som är i 
störst behov av företagsinteckning. Enligt regeringen kommer marknaden att anpassa sig och 
hänvisar då till hur utvecklingen har varit i Danmark och Finland. Man framhäver också att 
eventuella kostnader i början kommer ”tjänas in i takt med att reformen får avsett resultat”39. 
 
Den nya lagen skiljer sig något från propositionen men i stora drag antogs det mesta. 
Förmånsrätten för företagshypotek går från att vara en särskild till en allmän förmånsrätt. 
Detta innebär att förmånsrätten inte längre gäller vid utmätning. En annan förändring är att 
företagsinteckningen, som den nu heter, gäller i 55 % av all gäldenärens egendom efter att 
fordringsägare med högre prioritet fått betalt istället för 100 % i viss egendom40. 
 
I den gamla lagen fanns förföljelserätt vilket innebär att om näringsidkaren överlåter en 
verksamhet eller verksamhetsgren som omfattas av företagsinteckning och i vilken 
företagshypotek har upplåtits, gäller företagshypoteket också hos förvärvaren under en viss 
begränsad tid. Denna rätt har slopats i den nya förmånsrättslagen41. 
 
Den nya lagen trädde alltså i kraft första januari 2004 och kom då att gälla för 
företagsinteckning i samband med nya krediter. Däremot kommer den gamla lagen att 
fortsätta att gälla för äldre företagsinteckningar under en övergångsperiod som sträcker sig till 
första januari 2005. Därefter skall även dessa omfattas av den nya lagen. Under 
övergångsperioden får borgenären begära in kompletterande säkerheter, och om gäldenären 
inte kan ställa dessa får borgenären säga upp krediten42. 
 

2.3 Företagsrekonstruktion 
 
När ett företag tillfälligt har betalningsoförmåga är det möjligt för företaget eller dess 
borgenärer att ansöka om företagsrekonstruktion. Enligt den tidigare lagen (ackordslagen) var 
företaget tvunget att vara på obestånd (insolvent) för att få ansöka om företagsrekonstruktion, 
vilket ofta innebar att det var för sent för att rädda företaget. Under en företagsrekonstruktion 
får företaget en tid på sig, max tre månader i taget i upp till ett år, att med en rekonstruktör 
försöka upprätta en rekonstruktionsplan. En företagsrekonstruktion kan inte komma till om 
inte både företaget och borgenärerna är överens om att den skall genomföras. Borgenärerna 
får under denna tid inte kräva in sina fordringar och inte heller säga upp avtal med företaget. 
Det är också möjligt för företaget att ta nya krediter under denna tid43. Rekonstruktionsplanen 
kan exempelvis innehålla ett ackordförslag där det beroende på belopp krävs olika stor 
majoritet av borgenärernas godkännande. 
 
För att någon ska vilja låna ut pengar till ett företag som redan har skulder som det inte kan 
betala gjordes ett tillägg i förmånsrättslagen. Detta tillägg säger att den som ger kredit till 
företaget under rekonstruktionstiden erhåller ”superförmånsrätt”, alltså att de hamnar först på 
listan vid eventuell konkurs. I realiteten har dock detta tillägg inte inneburit någon större 

                                                 
39 Regeringens proposition 2002/03:49, s 113-114. 
40 Lag 1970:979, § 11. 
41 Regeringens proposition 2002/03:49, s 91-92. 
42 Lag 1970:979, § 11. 
43 Folkesson, 2002, s 129-135. 
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förändring i kreditgivarnas vilja att låna ut pengar, inte heller är detta tillägg särskilt populärt 
bland de borgenärer som har fordringar på företaget sedan tidigare44. 
 
Det finns två olika sätt att nå ekonomisk uppgörelse när man talar om företagsrekonstruktion. 
Det är underhandsackord och offentligt ackord. Det offentliga ackordet är en del av 
företagsrekonstruktionsförfarandet sedan den nya lagen kom till 199645. 
 
Den vanligaste formen är idag dividendackord, vilket innebär att viss procentuell utdelning 
erbjuds borgenärerna. Om det är ett offentligt ackord finns det en minimigräns på 25 % vid 
denna typ av ackord46. Inte alla fordringar omfattas av ett offentligt ackord, undantagen är de 
med förmånsrätt och återtagandeförbehåll47. Redovisningsmässigt behöver företaget inte 
betala skatt på den ”vinst” som uppstår i och med att företaget inte betalar in hela fordran, 
samtidigt får borgenärerna göra avdrag för sin förlust. Om företaget väntar för länge med sin 
ansökan om företagsrekonstruktion är risken stor att det inte finns några pengar kvar att dela 
ut till borgenärerna48. 
 
Persson och Tuula skriver att lagen om företagsrekonstruktion är utvecklad för att främst 
passa större företag. Men de fann i sin undersökning, som vi berättar mer om nedan, att det 
framförallt var små företag som ansökte om företagsrekonstruktion49. Skatteverket säger att 
stora företag ofta har bättre möjligheter att hitta finansiering till en rekonstruktion50. Persson 
och Tuula har även siffror på hur kostsamt det kan vara med en rekonstruktion för ett företag, 
och de påpekar att det kan vara svårt för mindre företag att klara dessa kostnader. Risken är 
också stor att borgenärerna kräver in sina krediter51. Det kan därför antas att rekonstruktionen 
är beroende av finansiärernas intresse52. 
 
Som nämns ovan är det en kostnadsfråga för företagen att starta en företagsrekonstruktion, 
men det finns även andra faktorer som kan försvåra, särskilt för mindre företag. Viss kritik har 
riktats mot lagen. Bland annat brist på säkerheter för nya krediter och en stark koppling 
mellan företaget och dess ägare. ”Ett litet företag kan helt enkelt sakna den nödvändiga 
flexibiliteten som ett större företag av naturliga skäl har"53. Det bör också tilläggas att de 
flesta företag som går i konkurs är små företag med mindre än tjugo anställda54. 
 
Idag används konkurs i de flesta fall55. Den nya företagsrekonstruktionslagen kom till för att 
det skulle bli lättare att välja rekonstruktion som alternativ istället för konkurs. Detta har dock 
enligt statistik inte blivit fallet. Vissa anser att det beror på att man inte genomförde de 
förändringar i förmånsrätten som man nu med den nya lagen om förmånsrätt kommer att 
genomföra. En studie från Handelshögskolan i Stockholm har kommit fram till att konkurs 
varken är kapitalförstörande eller gör att nya arbetstillfällen går förlorade56. 

                                                 
44 Feijen, 2000. 
45 Hellners, Mellqvist, 1997, s 159. 
46 Folkesson, 2002, s 125. 
47 Hellners, Mellqvist, 1997, s 173. 
48 Folkesson, 2002, s 125. 
49 Persson, Tuula, 2000, s 43. 
50 Riksskatteverket, www.rsv.se, 2004-05-08. 
51 Persson, Tuula, 2001, s 34. 
52 Riksskatteverket, www.rsv.se, 2004-05-08. 
53 Hellners, Mellqvist, 1997, s 46. 
54 Persson, Tuula, 2000, s 17. 
55 Persson, Tuula, 2001, s 32. 
56 Persson, Tuula, 2000, s 21. 
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I en undersökning av alla företagsrekonstruktioner från första september 1996 till 17 maj, 
2000 av Annina H. Persson och Marie Tuula kom en del intressanta saker fram om lagen om 
företagsrekonstruktion. Bland annat att endast 23,1 %, 137 stycken av de 593 företag som 
ansökte om företagsrekonstruktion, fortfarande lever. Två av anledningarna till det är så är att 
ansökan kommer för sent och att det i många av fallen fanns stora brister i ansökningarna57. 
 
I Perssons och Tuulas studie fann man att enbart 10,8 % av borgenärerna hade en aktiv del i 
företagsrekonstruktionen. Två möjliga anledningar som nämns till varför denna procentsats är 
så låg är kunskapsbrist om lagen, och tron att företagsrekonstruktion är en form av konkurs. 
Kritiker till företagsrekonstruktioner menar också att sjuka företag under rekonstruktionen 
konkurrerar med friska företag vilket kan ses som en snedvridning av konkurrensen58. 
 

2.4 Agent Principal Teori  
 
Idén med agentteorin är att överenskommelsen mellan en uppdragsgivare och en 
uppdragstagare återspeglar förhållandet mellan tillgänglig information och risksituation59. Ett 
agentförhållande existerar så fort en part, principalen, anlitar en annan part, agenten, att utföra 
någon tjänst, vilket även innebär att principalen delegerar makten att ta beslut till agenten60. 
Exempel på detta förhållningssätt är att ett företags aktieägare är principaler och verkställande 
direktör är agent61. I denna studie är finansiärerna att betrakta som principaler och 
småföretagen som agenter. 
 
I agentteorin antas att de studerade individerna, agenterna, främst handlar i eget intresse och 
att de har begränsad rationalitet. I detta fall anlitar principalen agenten för att få framtida 
ränteintäkter och förväntar sig att denne ska agera i principalens intresse. Det innebär att 
individen varken kan eller vill vara fullständigt rationell. Den begränsade individens kapacitet 
leder till, utifrån principalens perspektiv, att inte all tillgänglig information behandlas i 
beslutssituationen62. 
 
Agenten behåller och förvränger fortlöpande information, som skulle kunna vara relevant att 
sända iväg uppåt, nedåt eller horisontellt i organisationen. Av denna anledning behöver 
principalen också information för att kunna observera om agenten beter sig på önskat sätt63. 
Det föreligger en fara med en alltför decentraliserad organisation utan någon form av central 
kontroll. Det är således av stor vikt att överenskommelserna utformas med tydliga 
ersättningsplaner eller incitament så att agenten av eget intresse beter sig som principalen 
önskar64. 
 
Principalen kan utforma kontrollsystem som övervakar agentens arbetsinsats vilket ökar 
agentens nytta på bekostnad av principalernas intressen. Ett exempel på övervakningssystem 
är reviderade finansiella uttalanden. Finansiella rapporter är bundna till företagets prestation, 

                                                 
57 Ibid., s 69. 
58 Ibid., s 20. 
59 Rapp, Thorstenson, 1994, s 12.  
60 Anthony, Govindarajan, 2003. 
61 Ibid. 
62 Rapp, Thorstenson, 1994. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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granskade av tredje part som sedan skickas till ägarna. Agentteorin försöker förklara att olika 
agentförhållanden involverar olika nivåer av övervakning. Till exempel är övervakning 
effektivare om agentens arbetsuppgift är väl definierad och informationen som användes vid 
övervakandet är tillförlitlig65. 
 
En principal kan försöka att begränsa skillnader i preferenser genom att upprätta lämpliga 
kontrakt. Desto mer en agents belöning är beroende av prestationsmått ju mer stimulerar det 
till att agenten förbättrar sina mått. Det innebär att principalen bör utforma verktygen för 
prestationsmätning så att det främjar dennes intressen. När själva kontraktet motiverar 
agenten till att arbeta för principalens bästa intresse så är kontraktet att betrakta som 
optimerat66. I fallet med finansiär kontra företagare finns det tydligt utformade kontrakt och 
eftersom företagaren äger sin egen rörelse borde båda parters mål vara att företagaren skall 
lyckas. 
 
Skillnaden i preferenser mellan principal och agent, samt agentens privata information kan 
leda till att agenten ger felaktig information till principalen. Den felaktiga 
informationstolkningen är av stor betydelse och har fått namnet ”moral hazard” som betyder 
att en agent som är kontrollerad, är motiverad att ge felaktig privat information till principalen 
på grund av kontrollsystemet67. Vad gäller företagen kan de undanhålla väsentlig information 
för finansiärerna om den rådande situationen i företaget, och på så sätt erhålla krediter som de 
ej skulle erhålla om fullständig information fanns. 
 

2.5 Förtroende- Risk- Kontroll 
 
Det finns tre individuella skillnader hos beslutfattare, principalen, vilka avgör riskbeteendet; 
riskperception, riskpreferens och riskbenägenhet68. Riskperception utgår från hur 
beslutsfattaren uppfattar den risk som föreligger och beror på hur beslutsfattaren betraktar 
situationen, hur sannolikheten för risken skattas, hur risken kan kontrolleras och hur 
beslutsfattaren bedömer säkerheten i dessa sannolikheter69. Riskpreferensen kan illustreras 
med att en beslutsfattare som tycker om de utmaningar som risker innebär sannolikt kommer 
att ta större risker än andra beslutsfattare70. Riskbenägenhet definieras som beslutsfattarens 
benägenhet att antingen ta eller undvika en risk. Konsistenta mönster i riskbenägenheten 
påverkas av hur riskerna värderas och vilka risker som bedöms vara acceptabla71.  
 
Föreligger det en högre risk för principalen innebär det att principalen tvingas till ett ökat 
kontrollbehov över agenten och motsatt om risken skulle minska. Det beror på att när 
principalen har någon form av egenintresse i agentens verksamhet samtidigt som risken ökar, 
leder det indirekt till en närmare kontakt mellan parterna72. 
 

                                                 
65 Anthony, Govindarajan, 2003. 
66 Huemer, 1998, s 58. 
67 Ibid. 
68 Anderson, 1999. 
69 Ibid. 
70 Schotter, 1994, s 445. 
71 Anderson, 1999. 
72 Sanner, 1997. 
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Förtroende kan uttydas som tilltro till egenskaper, förmåga styrka eller tillförlitlighet hos 
någon eller något73. Handling är ofta baserad på förväntningar att andra ska göra saker som 
ger fördel eller åtminstone inte vara till nackdel74. Förväntningar är en väsentlig beståndsdel i 
förtroende. Förväntningar mellan parter innefattar ömsesidighet, nytta för bägge parter, 
rättvisa och rimlig fördelning i deras utbyten75. 
 
Förtroende mellan två aktörer kan förändras över tiden beroende på handling och aktörernas (i 
denna studie finansiärer) tolkning av handlingarnas konsekvenser. Aktörers egen trovärdighet 
är betydelsefull men skapas hos andra aktörer. Därför måste aktören handla med utgångspunkt 
från en uppfattning om sin trovärdighet hos viktiga andra aktörer76.  
 
Företagsstart och företagets tidiga utveckling ses som en oviss situation i aktörernas ögon. 
Ovisshet gäller marknad, där det nya företaget kan vara okänt och ha ett underläge visavi 
etablerade konkurrenter. Vidare kan ovisshet också gälla kapitalanskaffning, i de fall 
entreprenörernas egna kapital inte är tillräckligt. Det är dock meningsfullt för entreprenören 
och externa aktörer att söka minska ovisshet. Ett sätt är att utnyttja och/eller bygga 
förtroende77. 
 
Ömsesidigt beroende framställs som en kontrollaspekt i samband med förtroende i en 
samarbetssituation. Det ömsesidiga beroendet mellan parterna innebär att aktörerna är 
tvingade att agera på ett förtroendefullt sätt för att relationen ska kunna fortsätta. Genom det 
ömsesidiga beroendet kontrolleras därmed aktörernas agerande78.   
 
Bankmäns beslutsprocess vid kreditgivning har studerats och har påvisat att bankmän lägger 
relativt liten vikt vid säkerheter medan redovisningsdata och egenskaper hos den lånsökande 
entreprenaden får en större betydelse79. Ett sätt som småföretag försöker mäta resultat efter är 
med hjälp av olika sorters variabler. Då en ny företagare söker krediter i en bank baseras 
kreditbedömningen ofta på låntagarens beteende. Uppföljning och förnyade krediter baseras 
ofta på de resultat som företagaren uppnått80. 
 

2.6 Entreprenörskap  
 
Begreppet entreprenör definieras som grundare- ägare- ledare till ett nystartat företag och 
bärare av tre engagemang, vilka samtidigt ska vara karaktäristiska för personen; 
startengagemang, ägarengagemang och arbetsengagemang. Det finns tre utmärkande 
egenskaper för entreprenöriella företag; risktagande, innovation och proaktivitet. Dessa 
kännetecken utgör skillnaden mot konventionella företag som undviker risker, är sämre på 
innovation samt är reaktiva. Konventionella företag arbetar även under mer stabila och 
förutbestämbara förhållanden än entreprenöriella företag81. Entreprenörer skiljer sig från den 

                                                 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Sanner, 1997. 
78 Palander, 2002. 
79 Anderson, 1999. 
80 Rapp, Thorstenson, 1994. 
81 Covin, 1991. 
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genomsnittliga företagsledaren bland annat genom att de är mer innovativa, energiska, 
risktagande och har ett stort kontrollbehov82.  
 
Kontext är den del av omvärlden som en aktör ser som meningsfull för handlande vid någon 
specifik tidpunkt. Externa aktörer bestäms därvid genom entreprenörens kontext. 
Entreprenörskap har länge förknippats med rollen att genom utbud och efterfrågan skapa 
jämvikt på marknaden. En annan synvinkel är att entreprenören definieras som den som 
omfördelar produktionsfaktorer genom innovation och därigenom skapar en förflyttning från 
en jämvikt till en annan. Entreprenörer kan även ses som den som utnyttjar vinstmöjligheterna 
genom detaljerad kännedom om marknaden och dess aktörer. Handlandet står i fokus, 
aktörerna lär sig av erfarenhet och anpassar sitt handlande i enlighet därmed83. 
 

2.7 Olika verksamhetsformers kapitalbehov 
 
I tillverkande företag uppstår behov att investera i nya produktionsresurser eller att investera i 
produktionsresurser som ersättning för förbrukade maskiner, byggnader, eller andra resurser, 
vilket kan vara väldigt kapitalkrävande. I motsats till tillverkande företag finns tjänsteföretag, 
som definieras av tre grundläggande egenskaper; en tjänst är immateriell, en tjänst är en 
aktivitet och inte ett ting samt att produktionen och konsumtion av tjänster sker i stort sett 
samtidigt84. Detta leder till att tjänsteföretag inte behöver maskiner eller andra stora 
investeringar för sin verksamhet vilket i sin tur leder till att de flesta tjänsteföretag inte är lite 
kapitalkrävande som tillverkande företag85. Tillverkande företag är ofta lagerintensiva och 
produkterna kräver en utdragnare förädlingsprocess vilket leder till uppbundet kapital under 
en längre tid. För tillverkande företag som har ett stort investeringsbehov ställs krav på medel- 
på kapital. Det uppstår ett kapitalbehov i företaget. Kapitalbehovet kan sedan finansieras på 
olika sätt exempelvis med i företaget uppkomna vinster eller genom lån i bank. Det uppstår 
som följd av kapitalbehovet också i regel ett kreditbehov i företaget. Större delen av 
kapitalbehovet som uppstår i företagen finansieras genom leverantörs- och skattekrediter och 
lånas upp i bank eller i andra kreditgivande institut86.  
 

2.8 Problem för företag i glesbygd 
 
Företagsklimatet har hårdnat de sista åren men även lokaliseringen av var småföretagen 
etableras är av väsentlig betydelse för att kunna bedriva långsiktig verksamhet. Glesbygden 
tenderar att avbefolkas87 och med det minskar möjligheten till nyetablering av småföretag, 
anställa kompetent personal samt att det uppstår en svikande efterfråga av företagens 
produkter i närområdet. Småföretag i tätort har en benägenhet att lättare kunna anställa 
kompetent personal men framförallt har de möjlighet till en större kundstock. Tätortsföretag 
gynnas även av en bättre infrastruktur, kommunikationssystem samt närmare till slutkund. En 
annan parallell som kan dras är den rådande situationen på fastighetsmarknaden. Fastigheter 
värderas lägre i glesbygd än i tätort. Det har att göra med bland annat att när glesbygden 
avbefolkas uppstår ett för stort utbud på fastigheter som sedan inte efterfrågas i någon större 
                                                 
82 Rubenson, 1992. 
83 Sanner, 1997.  
84 Grönroos, 1983. 
85 Broomé et al, 1993. 
86 Ibid. 
87 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se, 2004-05-23. 
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utsträckning. Det omvända gäller för fastigheter i tätort när utbudet är mindre än efterfrågan 
och får till konsekvens att priserna stegras.              
 

2.9 Objektsfinansiering 
 
Factoring, eller fakturabelåning som det också kallas, innebär att leverantören "säljer" sina 
fakturafordringar till exempelvis en bank. Banken sköter det administrativa kring fakturan och 
betalar in en viss procent, max 80 %, av fakturabeloppet till leverantören. Den resterande 
delen betalar banken ut när banken har fått betalt från kunden. Factoring är ett sätt för företag 
att undvika dålig likviditet eftersom meningen är att leverantören skall få in sina pengar 
tidigare. Det skulle kunna beskrivas som ett lån med fakturan som säkerhet. För denna tjänst 
betalar leverantören en hanteringsprovision som baseras på bland annat antal kunder, 
genomsnittsfakturans storlek, olika regler för kontroll och belåning. Fakturabelåning är ett 
alternativ som kan vara svårt att motivera för företag som har få fakturor medan det för 
företag med många fakturor kan ge stordriftsfördelar88. 
 
Ett alternativ till lån är finansiell leasing, vilket innebär att företaget istället för att köpa 
tillgångar sluter ett finansiellt avtal om att hyra tillgången av ett finansbolag. I och med detta 
får finansbolaget separationsrätt vid konkurs89. En anledning för företagen att använda leasing 
är att det inte binder upp kapital. Så om ett företag inte kan på annat sätt skaffa kapital som 
har lägre ränta än leasingavtalet kan det vara ett bra alternativ vid anskaffning av en 
anläggningstillgång90. 
 
Äganderättsförbehåll innebär att säljaren vid en försäljning av egendom kvarhåller 
äganderätten till dess att köparen fullgjort sin betalningsskyldighet91. 
 

                                                 
88 Hallgren, 1996, s. 136 ff. 
89 Folkesson, 2002, s 59. 
90 Hallgren, 1996, s 144 ff. 
91 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2004-05-08. 
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                Figur 1. Sammanställning av teorierna i en figur. 

 
I figuren ovan har vi försökt sammanställa de teorier vi använder oss utav i denna uppsats. 
Lagen om företagsrekonstruktion och den gamla förmånsrättslagen placerade vi högst upp i 
figuren eftersom de står som grund för den nya förmånsrättslagen. Under den nya 
förmånsrättslagen placerade vi agentteorin och teorierna om förtroende, risk samt kontroll. 
Detta eftersom de teorierna knyter ihop den nya förmånsrättslagen med entreprenörskap, 
objektsfinansiering, glesbygdsproblem samt val av verksamhet. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga med genomförandet av denna uppsats. 
 

3.1 Metodansats 
 
Det metodsynsätt vi valde att utgå från i undersökningen var ett aktörssynsätt. Eftersom vårt 
syfte med uppsatsen var att undersöka huruvida finansiärerna ändrat sitt beteende vid 
kreditgivning till företag efter det att förmånsrättslagen förändrats ansåg vi att aktörssynsättet 
var lämpligast. Aktörssynsättet utgår från hur aktörer tolkar, bedömer och handlar i olika 
situationer92.  
 
De data vi samlade in för undersökningen var kvalitativ. En kvalitativ undersökning går på 
djupet och skapar mångsidig data93. En fördel med det kvalitativa synsättet är att den 
djupgående undersökningen ger ett datamaterial som är omfattande och detaljerat vilket ökar 
förmågan att hantera invecklade situationer och på ett rättvist sätt kunna belysa många 
nyanser94. En kvalitativ studie är mest lämpad då vi utgår från ett aktörssynsätt95.  
 
Vi har i denna uppsats tagit hjälp av teori om kontroll, förtroende och risker. Dessa teorier har 
vi sedan stöttat vår empiriska studie mot när vi intervjuat den verkställande direktören, 
kreditchefen eller den företagsansvarige hos de olika finansiärerna. Ett induktivt angreppssätt 
kännetecknas av att man studerar forskningsobjekten och därefter utifrån insamlad 
information försöker formulera en teori. Denna studie har ett induktivt angreppssätt eftersom 
vi identifierat finansiärernas beteendeförändringar och dragit slutsatser utifrån dessa. Dock är 
vissa angreppssätt deduktiva, till exempel det sätt vi jämförde den nya lagen med den gamla 
lagen på. 
 

3.2 Undersökningsansats 
 
Vi valde att använda oss av fallstudier då undersökningen går in på djupet samt är lämpat då 
ett eller ett fåtal objekt undersöks96. Fallstudier fokuserar på ett fåtal undersökningsenheter, 
inte ett brett spektra. Finessen med fallstudier är att faktorer som inte skulle bli kända vid en 
massundersökning har en större chans att komma fram vid en fallstudie97.  
 
Eftersom vi ville studera finansiärernas beteendeförändringar vid kreditgivning ansåg vi att 
fallstudier lämpade sig bra för vår undersökning. Fallstudier är ett bra sätt att gå tillväga vid 
en undersökning då den utgår från aktören som i detta fall98. Fallstudien beskriver den 
enskilde aktörens agerande vilket vi är intresserad av. Vi valde att göra fallstudier av sju olika 
finansiärer. 

                                                 
92 Lundahl, Skärvad, 1999. 
93 Jacobsen, 2002. 
94 Denscombe, 2000. 
95 Ibid. 
96 Lundahl, Skärvad, 1999. 
97 Denscombe, 2000. 
98 Wiedersheim-Paul, Eriksson, 2001. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att läsa in oss på ämnet tog vi hjälp av olika källor. Vi läste vetenskapliga böcker och 
artiklar som vi lånade på Luleå tekniska universitets bibliotek, där vi sökte på Affärsdata, 
Ebsco och Lucia. De sökord vi använde oss av var; förmånsrättslagen, förmånsrätt, 
företagsrekonstruktion, insolvensrätt, agentteori, entreprenörskap, glesbygd och 
objektsfinansiering. Eftersom Ebsco är på engelska sökte vi på de engelska översättningarna 
till sökorden ovan. Vi använde även oss av riksdagens hemsida där vi sökte efter 
propositioner och utdrag ur befintlig lagtext. 
 
För att utföra den empiriska delen i arbetet valde vi att använda oss av personliga intervjuer. 
Att vi valde intervjuer var ett ganska självklart val för oss då vi ville undersöka ett problem på 
djupet och få insikt i problemet. Personliga intervjuer är ett bra sätt att ta del av en individs 
personliga åsikter rörande ett ämne och passar bra när undersökningsenheterna är få99. Det 
finns många fördelar med personliga intervjuer, till exempel att de går relativt fort att 
genomföra, det är lätt att följa upp frågorna och kroppsspråket hos aktören går att tyda100. 
 
Till intervjuerna utformade vi en intervjuguide (bilaga) vilken vi utgick ifrån vid intervjun. 
Denna utformade vi så att den skulle besvara vårt syfte och göra analysen möjlig. Med en 
intervjuguide har intervjuaren en lista över de ämnen som ska tas upp och är samtidigt beredd 
på att flexibelt följa upp med frågor och låta aktören tala fritt101. Under intervjuerna med 
aktörerna valde vi att använda bandspelare när vi fick lov. Detta för att undvika att relevant 
information skulle gå förlorad. Intervjudialogen blir också livligare då intervjuaren inte 
riskerar att missa information då denna antecknar102. 
 

3.4 Val av aktörer 
 
Vi resonerade att de lämpligaste aktörerna att intervjua för att kunna besvara vårt syfte med 
uppsatsen var olika finansiärer. Detta eftersom Handelskammaren i Skellefteå kontaktade oss 
innan arbetet och förklarade att de gör en liknande studie fast utifrån företagarnas perspektiv. 
För att få en så bred bild som möjligt valde vi att undersöka flera olika typer av finansiärer. Vi 
valde då de största lokala finansiärerna eftersom vi antog att det är de som har hand om de 
flesta företagen i norrbotten. Dessa var ALMI företagspartner, Föreningssparbanken, 
Handelsbanken, Nordea, Norrlandsfonden, Skandinaviska Enskilda Banken och Sparbanken 
Nord. Vi tänkte även intervjua Länsförsäkringar Bank men efter samtal med dem fick vi reda 
på att de inte reflekterat över lagändringen alls eftersom de knappt har några företagskunder. 
Vi valde då att utesluta dem från undersökningen eftersom de inte trodde sig kunna bidraga 
till studien. 
  

                                                 
99 Jacobsen, 2002. 
100 Wiedersheim-Paul, Eriksson, 2001. 
101 Denscombe, 2000. 
102 Ibid. 
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3.5 Analysmetod 
 
När vi sammanställde empirin identifierade vi olika teman utifrån intervjuguiden. Vi försökte 
framförallt finna intressanta skillnader och likheter bland aktörerna. När vi ansåg oss ha funnit 
de viktigaste sambanden sammanställde vi dessa i två olika teman samt att vi kopplade 
analysen till uppsatsens syfte. 
 

3.6 Metodproblem 
 
Vid förfarandet av en uppsats finns olika metodproblem och ett av dessa är att det kan vara 
svårt att få till ett möte med aktörerna vid personliga intervjuer. Vi hade inga speciella 
problem med detta eftersom vi tog kontakt med alla aktörer i ett tidigt skede av 
uppsatsskrivandet. Att använda sig av en bandspelare vid intervjuer kan leda till att aktören 
känner sig hämmad och att en inspelning inte tar med kroppsspråk och miner103. Vi anser att 
fördelarna med att använda bandspelare uppväger detta. Vid två av intervjuerna fick vi inte 
lov att använda bandspelare. Möjligheten att vi missat något relevant i de intervjuerna ökar 
därmed, vi har dock minskat denna möjlighet då vi var flera som gjorde anteckningar och 
sammanställde intervjuerna direkt efter intervjutillfällena. För att minska möjligheten att vi 
tolkat någon information fel, skickade vi ut sammanställningen till respektive aktör där de 
fick möjlighet att korrigera eventuella fel. Feedbacken vi fick från aktörerna resulterade i 
vissa förtydliganden. 
 
I alla studier är det viktigt att uppnå en hög validitet. Detta begrepp har olika betydelse i 
kvalitativa och kvantitativa studier. I en kvalitativ studie uppnås god validitet genom att med 
syfte att förstå ett socialt fenomen undersöka olika personers verklighetsuppfattning baserat 
på ett specifikt problemområde. Detta betyder att förståelsen av fenomen uppnår validitet om 
aktören är en del av problemområdet, och om denne ges frihet att tala på ett ostrukturerat och 
öppet sätt angående sin kunskap på området. Validitet uppnås därför genom att samla in 
information genom semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda aktörer104. Våra 
intervjuer inleddes med en helt öppen fråga där de fick tala fritt om hur förändringen i 
förmånsrättslagen påverkat dem. Detta resulterade i att vi fick ett bra underlag för den 
fortsatta intervjun och kunde ställa följdfrågor utifrån våran intervjuguide där det behövdes.  
 
Ett problem med fallstudier som ofta ifrågasätts av utomstående är om generaliseringar utifrån 
fallstudier är tillämpliga eller inte. Detta är olika från fall till fall men om författare väljer att 
generalisera utifrån fallstudier bör en argumentation finnas för detta105. Resultaten i en 
kvalitativ studie kan inte generaliseras i den mening att resultaten är generella för en hel 
population. Resultaten i en kvalitativ studie har för avsikt att bli generella i avseende mot 
teorin, inte mot någon population. Det finns en skillnad mellan analytisk generalisering och 
statistisk generalisering, analytisk generalisering är relevant i kvalitativa studier. Konceptet 
betyder att analytisk förståelse görs möjlig som ett resultat av studien genom att lyfta det 
empiriska materialet till en generell nivå, där analyser av människors beteende möjliggörs 

                                                 
103 Denscombe, 2000. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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med syfte att förstå deras motivationskällor. Detta förfarande blir möjligt genom att strategiskt 
välja aktörer som är relevanta för studien och inte statistiskt dragna stickprov106.  
 
Vi hade ovanstående aspekter i åtanke när vi valde vilka vi skulle intervjua och hur 
intervjuerna skulle struktureras. Vi valde därför att intervjua ledningen hos de olika 
finansiärerna. När vi tog kontakt med aktörerna fick de själva bestämma vem i organisationen 
som var mest lämplig för oss att intervjua. Vilket antagligen resulterat i att vi intervjuat de 
mest insatta personerna. Vi anser att resultatet från denna undersökning är generaliserbart för 
norrbotten eftersom vi intervjuat, vad vi anser som, hela populationen med stora finansiärer i 
norrbotten och därmed borde få en bra helhetsbild. Under intervjuerna har vi fått känslan att 
det möjligen går att generalisera på hela Norrland. 
 

                                                 
106 Yin, 1989. 
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4 Empiri 
 
Vi har valt att strukturera empirin på så sätt att vi börjar med att presentera de två offentliga 
finansiärerna ALMI Företagspartner och Norrlandsfonden. Efter presentationen presenterar vi 
det empiriska materialet. Vi väljer att inte presentera bankerna eftersom vi antar att gemene 
man känner till dessa finansiärer. 
 

4.1 Presentation av de offentliga intervjuorganisationerna 
 

4.1.1 ALMI Företagspartner 
 
ALMI är en organisation som ägs av stat, landsting och kommuner. Deras uppgift är att skapa 
tillväxt i näringslivet. ALMI består av det statsägda moderföretaget som äger 51 % av de 
regionala bolagen. Deras lån har en något högre ränta, eftersom de ska ses som ett 
komplement till marknaden, det vill säga de går bara in med finansiering när det inte går att 
täcka kapitalbehovet enbart med den ordinarie kapitalmarknaden. De har också ett krav på att 
deras lån endast får täcka max 50 % av kapitalbehovet. 250 000 kronor är maximibeloppet för 
deras företagarlån. ALMI tar ut säkerheter i företagsinteckning, överhypotek i 
företagsinteckning samt borgen och för ALMI är det viktigaste företagets affärsidé och 
inriktning. ALMI har andra funktioner än att bara ge stöd till företag, de ger rådgivning och 
kan även fungera som en länk mellan ett företag och andra möjliga finansiärer, exempelvis 
om någon behöver externt ägarkapital107. 
 

4.1.2 Norrlandsfonden 
 
Norrlandsfonden erbjuder lån för nyetablering, utveckling och expansion till främst små och 
medelstora företag med tillverkande eller tjänsteproducerande affärsinriktning. Lånen ger 
möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar.  
 
Som kompletterande finansiär kan Norrlandsfonden ge liv till bra affärsidéer och 
investeringar. Är förutsättningarna de rätta, tar de risker tillsammans med de andra 
finansiärerna. Givetvis ställer de stora krav på låntagaren och affärsidén. 
 
Finansieringen av en investering baseras på en samverkan mellan låntagarens eget kapital, 
bank och andra finansiärer. Norrlandsfondens andel motsvarar ofta cirka 25% av den totala 
finansieringen. Norrlandsfonden har ett nära samarbete med ALMI, banker, länsstyrelser, 
kommunala näringslivsbolag, riskkapitalbolag med flera. 
 
Norrlandsfonden är särskilt intresserad av företag som investerar i ny teknik eller i nya 
affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Verksamheten omfattar samtliga län i Norrland. 
Deras huvudkontor ligger i Luleå, men de har också kontor i Sundsvall108. 
 

                                                 
107 ALMI Företagspartner, http://www.almi.se, 2004-05-08.  
108 Norrlandsfonden, http://www.norrlandsfonden.se, 2004-05-08. 
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4.2 ALMI 
 
Gösta Åström är VD på ALMI Företagspartner Norrbotten. Åström anser inte att ändringarna 
i förmånsrättslagen har lett till några större negativa förändringar för ALMI eftersom ALMI är 
en statlig riskfinansiär och vid utmätning eller konkurs får ALMI ytterst sällan ta del av 
kakan. Åström förklarade att när ett företag vill införskaffa kapital till en investering får högst 
hälften av det kapitalet komma från offentligt håll enligt direktiv från EU. Exempel på 
offentligt kapital är ALMI och Norrlandsfonden samt alla statliga bidrag. Den andra halvan av 
kapitalet måste därför komma från annat håll och då är bankerna ett vanligt alternativ. 
Eftersom lagändringen lett till att bankerna fått försämrat förmånsvärde är bankerna aningen 
försiktigare än tidigare och vill därför oftare än tidigare dela på krediten med andra 
finansiärer, till exempel ALMI. Det största problemet som Åström ser det är att det kan vara 
svårare att få tag i den privata finansieringen efter lagändringen. Åström ser det inte som 
något negativt att ALMI får en större roll på kreditmarknaden. 
 
I beslutet om att ändra förmånsrättslagstiftningen stod att man skulle utvärdera effekterna, 
Åström är övertygad om att regeringen kommer att tillse att det går att bedriva företagande i 
Sverige även i framtiden varför det är onödigt att ödsla tid på att oroa sig i onödan. Några 
anpassningar till den nya lagen som han redan sett är att Vattenfall har avsatt hundra miljoner 
för att borga privata entreprenörers, vilka är aktiva i norrlands inland, lån. En annan aktör som 
kommit med en liknande lösning är Övre norrlands kreditgarantiförening och där har cirka 
tusen företag gått samman med ungefär tio miljoner kronor för att på så sätt kunna borga för 
mångdubbelt större summor. Andra alternativ som Åström tror kommer att komma starkt är 
factoring och leasing. Alla dessa fyra lösningar är sätt att stärka företagens säkerheter så att de 
ska bli beviljade lån i bankerna och på så sätt komma åt det privata kapitalet bättre. 
 
Åström berättar att när ALMI ska besluta om de ska bevilja en kredit bedömer de personen 
som individ och affärsidéns återbetalningsförmåga på lånet. Som säkerhet brukar de i 
normalfallet ta företagsinteckning men eftersom de kommer efter banken ser de sällan några 
pengar vid utmätning. Alternativt brukar de kräva tio procent borgen och det är främst för att 
ge ett incitament för att företagaren ska ge järnet. Åström förklarar att ALMI rekommenderar 
lite större företag att bilda aktiebolag om de inte redan är det. Vidare framkom det av Åström 
att ALMI inte går igenom befintliga krediter under övergångsperioden, inte oroar sig för 
förändringarna i förföljelserätten samt inte sett några ändringar med kreditförluster eftersom 
de ändå inte får utdelning vid en konkurs. När det gäller rekonstruktioner berättar Åström att 
det är sällan förekommande men när det är frågan om en rekonstruktion drar de sitt strå till 
stacken som alla andra finansiärer. 
 
Som avslutning tror Åström att ALMI och bankerna kommer att skilja sig mer efter 
lagändringen eftersom bankerna kommer att hålla sig undan från risktagande i än större 
utsträckning nu. Åström säger att ”lagändringen är trots alt inte så farlig så länge alla 
spelare vet vilka regler som råder, därför får inte reglerna ändras för ofta”. Åström anser att 
det är för tidigt att säga vilka lagen gynnat och missgynnat men han tror att småföretag som 
verkar i glesbygden kan vara lite av en förlorare eftersom de haft det svårt sen tidigare. 
 
Slutligen säger Åström att ”man måste inse att det finns kapital lite överallt och inte bara 
fokusera på det man ser just nu utan det dyker upp nya möjligheter hela tiden”.  
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4.3 Norrlandsfonden 
 
Jan-Olov Johansson arbetar som företagsanalytiker på Norrlandsfonden i Luleå. Johansson 
säger att de inte märkt av några större förändringar eftersom det inte gått speciellt lång tid 
sedan lagändringen trädde i kraft. Norrlandsfonden gör ingen översyn av de gamla krediter 
som de gett innan lagen förändrats, men Johansson säger att han märkt att bankerna går 
igenom sin kundstock. Han menar att Norrlandsfonden inte haft någon anledning att göra 
någon översyn av det slaget eftersom deras säkerheter, i regel, alltid är av den karaktären att 
de inte försvarar några realvärden vid en obeståndssituation. Anledningen till att de tar ut 
säkerheter i bolagen som de är med och finansierar är att de inte ska bli helt satta på läktaren 
om det inträffar någonting utan får vara med vid rekonstruktionsförhandlingarna och då vara 
en öppen och neutral spelare. 
 
Johansson säger att Norrlandsfondens kreditgivningshantering inte påverkats av lagändringen. 
Han märker dock att bankerna styr mot objektsfinansiering och då behövs inte 
Norrlandsfondens kapital lika mycket i den delen utan Norrlandsfonden får investera i mer 
mjuka delar, till exempel, rörelsekapital istället. Detta kapital är mer riskbetingat än kapital 
som investeras i diverse objekt där själva objektet kan säkras, men Johansson säger att ”vi är 
vana vid att ta denna risk och det är därför vi finns överhuvudtaget”. Norrlandsfondens mål 
är att hålla kapitalet nominellt intakt och de försöker att täcka sina risker genom att få en 
balansgång mellan bra och dåliga kunder. Johansson säger att så fort det var klart att 
lagändringen skulle genomföras så påbörjades utbildning och informationsmöten bokades in 
för att diskussionen skulle komma igång inom verksamheten. Det som diskuterades var hur 
läget skulle förändras för dem själva och då mest hur efterfrågan på deras riskkapital skulle 
komma att förändras.  
 
Johansson tycker att det kommersiella värdet på lokaler i tätorterna är ganska högt om man 
jämför med glesbygden och det gör det svårare för ett glesbygdsföretag när det gäller lån från 
banker, men även stiftelser som Norrlandsfonden är restriktiva när det gäller kreditgivning till 
företag där marknadens storlek och osäkerhet kan svikta. Johansson tycker att det är synd att 
det är så men det är den bistra verklighet vi lever i, tyvärr. Johansson säger att 
”Norrlandsfonden finansierar inte lokal handel och agenturverksamhet, där det inte 
förväntas den sortens pengar som vi lånar ut”. Johansson säger att den största delen av deras 
kunder är tillverkande företag men de försöker även att ge krediter till rena kunskapsföretag 
där det är svårt att säkerställa säkerheter. 
 
Norrlandsfonden har enligt Johansson inte märkt av ändringarna med förföljelserätten och han 
tror inte att någon kommer att göra det på ännu ett tag. Johansson säger att Norrlandsfonden 
är mycket aktiva till att ta initiativ till underhandsrekonstruktion. De har en nära uppföljning 
på kunderna och de använder sig av både interna uppföljningssystem och exempelvis 
kundbevakning via Upplysningscentralen. Norrlandsfonden följer upp hela sin kundstock 
kontinuerligt och därför är Norrlandsfonden oftast de första att reagera och agera när det 
gäller obeståndssituationer. De har goda erfarenheter av underhandsrekonstruktioner om man 
kommer in och kan agera tidigt. Antalet underhandsrekonstruktioner och konkurser uppskattar 
han till en till två per vecka för Norrlandsfonden i förhållande till cirka 400 företag totalt i 
kundstocken. 
 
Johansson anser att nyföretagandet i glesbygden är en av dem som förlorar på lagändringen. 
Hela det nya systemets uppbyggnad gör det svårt att få krediter i glesbygden även om 
förutsättningar är goda enligt Johansson. Han tror också att krediter av Norrlandsfondens 
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karaktär kommer att efterfrågas allt mer. Norrlandsfonden ställer ofta kravet att man ska 
förstärka bolagets styrelse och då främst att kanske tillsätta någon styrelsemedlem som har 
erfarenhet av expansion. Detta gör Norrlandsfonden för att de varken kan eller får sitta i 
styrelsen själva. Slutligen säger Johansson att det behövs mer tid för att kunna utvärdera om 
lagen får de konsekvenser som förutspåtts. 
 

4.4 Föreningssparbanken 
 
Staffan Bergdahl arbetar som chef för företagssektorn på Föreningssparbanken i Luleå. Den 
grundläggande säkerheten banken har till en kredit är företagets tillgångar enligt Bergdahl. 
Den inteckning som de har i företagets tillgångar har i och med förändringen i 
förmånsrättslagen försvagats. Förändringen har flera olika delar, dels har nivån på värdet 
begränsats och dels har den särskilda förmånsrätten före konkurs försvunnit och bankerna är 
nu jämställda med övriga fordringsägare, vilket Bergdahl tror kommer att påverka 
kronofogdemyndigheten mycket i och med att fördelningen vid utmätningen förändrats när 
alla är jämställda. Detta, säger Bergdahl, leder till att banken måste vara mer aktiva innan dess 
att konkursen är ett faktum. Förändringen påverkar både de befintliga och nya engagemangen 
och eftersom det finns tidsramar att följa har det påskyndat insolvenshanteringen men 
förändringen har ändå inte varit särskilt dramatisk menar Bergdahl. Till grund för deras 
risktagande så kalkylerar Föreningssparbanken med vilken säkerhetstäckningsgrad de har och 
den del av krediten som inte är täckt med säkerheter kallas för blancokrediter. Efter 
lagändringen har deras blancoandel i kreditstocken ökat. Vidare har de då fått vidta olika 
åtgärder beroende på hur engagemangen ser ut. Nu försöker de hitta nya säkerheter i form av 
till exempel objektsfinansiering. Bergdahl säger ”jag tror att kreativiteten kommer att vara 
stor i banksektorn när det gäller att hitta nya kreditprodukter där man kommer närmare 
panten”. Kreditgivning består av flera delar där det viktigaste, för Föreningssparbanken, är 
enligt Bergdahl att bedöma risken för obestånd. Näst viktigast är att bedöma risken vid 
obestånd. Vid det första steget gäller det att bedöma den framtida återbetalningsförmågan och 
vid det andra är säkerheter det viktigaste. 
 
Bergdahl säger att de inför lagändringen har haft flera informations- och diskussionstillfällen 
vad gäller lagändringen, både internt och externt. Vidare förklarar han att de för tillfället går 
igenom krediter givna före lagändringen. Resultatet har hittills varit att en del kreditupplägg 
har förändrats, till exempel att amorteringstakten har ändrats eller att kompletterande 
säkerheter tagits. Dock har inga befintliga engagemang sagts upp. Bergdahl förklarar att 
Föreningssparbanken redan före lagändringen ökat sitt samarbete med sina kunder och därför 
har inte lagändringen lett till att det krävs mer resurser.  
 
Bergdahl har inte märkt av någon större skillnad i kreditförluster efter det att lagen trätt i 
kraft. Däremot tror han att förändringen av förföljelserätten kommer att påverka mer än 
förändringen av procentsatsen i förmånsrätten, i alla fall långsiktigt, men just nu märker de 
inga förändringar, vilket troligtvis bygger på att det inte finns så många som är medvetna om 
denna förändring. När medvetenheten om detta ökar ställs det mycket högre krav på banken, 
vad gäller säkerställning av tillgångar i bolaget innan det går så långt som konkurs.  
 
Det finns en ambition från alla fordringsägare att styra mot rekonstruktion när det behövs men 
det är väldigt ovanligt att en rekonstruktion genomförs. Bergdahl har hört från olika 
konkursförvaltare att de tidsramar som finns i förmånsrätten när det gäller att snabba på 
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rekonstruktionsprocessen inte riktigt räcker till och det leder till problem vid handläggningen 
av ett sådant ärende. 
 
Bergdahl tror att större krav kan komma att ställas på företagen i glesbygden eftersom 
marknaden är lite mindre där men i det stora hela kommer lagerintensiva företag drabbas mer 
än företag som är lokaliserade i glesbygden. En vanlig typ av investering i glesbygden är att 
de efter att ha investerat i till exempel maskiner så fanns det möjlighet att få bidrag från 
länsstyrelsen eller NUTEK. Förutsättningen var att företaget ägde maskinerna och att de var 
finansierade via banklån och inte via factoring eller leasing. I och med att objektsfinansiering 
nu ökar så befarade man att det skulle bli svårare för glesbygdsföretag att få dessa bidrag efter 
lagändringen. NUTEK har emellertid löst detta problem så det är möjligt att få den typen av 
investeringsbidrag även om finansieringslösningarna är förändrade. Eftersom detta nu är löst 
tror Bergdahl inte att lagändringen kommer att påverka företagen i glesbygden mer än 
företagen i tätorterna. Han säger att det inte finns någon större skillnad vid kreditgivning till 
tjänsteföretag eller tillverkningsföretag, möjligtvis att det kanske ställs lite högre krav på egen 
insats vid kapitalkrävande investeringar. 
 
Bergdahl kan tänka sig att möjligheterna för andra fordringsägare, till exempel, leverantörer 
kommer att öka. Han tror att arbetssättet kommer att förändras vilken ökar leverantörernas 
möjlighet att få betalt för sina fordringar men om det verkligen kommer att bli så är svårt att 
förutse. Föreningssparbankens fokus har legat på hur lagändringen har påverkat dem själva 
och för dem så gäller det att komma närmare panten för att kunna säkerställa att de får betalt 
om det skulle bli utmätning. Bergdahl säger att ”man måste låta det gå en tid nu för att 
verkligen utreda om förändringarna blivit så stora som man kanske trodde, banken kanske 
förlorar på det kortsiktigt men det kanske går jämt upp i slutändan”. Bergdahl tycker att 
banken funnit bra lösningar på de problem som uppstått hittills men det är svårt att säga hur 
det kommer att bli. 
 

4.5 Handelsbanken 
 
Ulrika Olausson arbetar som företagsansvarig på Handelsbanken i Luleå. Olausson säger att i 
det stora hela så har lagförändringen inte lett till några skillnader i deras sätt att arbeta. Hon 
tror dock att det kan bli problem för nystartade bolag eftersom banken kan komma att kräva 
större kontantinsats från företagaren. Olausson säger att de får mindre värde på 
företagsinteckningen men än har inte de inte sett hur mycket som förändras. Det som 
Olausson kan konstatera sedan tidigare är att värderingen som görs på ett företagshypotek är 
utifrån ett obestånd för företaget, det vill säga, vad de kan tänkas få i värsta fall. Olausson 
säger att ”det är i väldigt få fall som vi får ut någonting alls och eftersom vi nu får värdera 
det ännu lägre så är utgångsläget sämre för oss, rent säkerhetsmässigt”. Olausson tror dock 
inte att det i slutändan kommer att vara någon speciell skillnad. 
 
För att förbereda sig inför lagändringen säger Olausson att de anställda fått både information 
och utbildning, internt och externt, inför lagändringen. De har då jämfört de gamla och nya 
reglerna och hur de kan tänkas påverka dem i framtiden.  
 
Objektsfinansiering har blivit mycket vanligare den senaste tiden säger Olausson. De har mer 
och mer börjat med denna typ av säkerheter eftersom företagshypotek har gått från särskild 
till allmän förmånsrätt, vilket betyder att de kanske inte får något vid en konkurs då de som 
har särskild förmånsrätt kanske tömt företaget på dess tillgångar. Hon tror att 
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objektsfinansiering och fakturabelåning kommer att bli ännu vanligare, framför allt i 
engagemang med fastighetsfinansiering, i inlandet än vad det är i tätorterna eftersom värdena 
på fastigheter ofta är väldigt låga i glesbygden. 
 
Handelsbanken är en väldigt decentraliserad organisation där varje kontor är en egen 
resultatenhet och tar besluten själva menar Olausson. Utbyte av information sker när det 
behövs men något större samarbete finns det inte mellan kontoren. Det spelar ingen roll vilken 
typ av verksamhet, tjänste- eller tillverkningsföretag, låntagaren valt när kreditgivaren 
beslutar om lån. Detta eftersom det är möjligt att ta fakturor i pant om det till exempel inte 
finns några maskiner att tillgå. Olausson tycker att pant på fakturor ofta är mer attraktiva än 
pant på maskiner eftersom andrahandsvärdet på maskiner ofta kan variera. Olausson menar att 
förtroendet man får från företagsledningen spelar stor roll om krediten beviljas eller ej när det 
gäller entreprenörskap då risken kanske är lite högre men hon säger också att den typen av 
högriskfinansieringar är ovanliga på Handelsbanken.  
 
Handelsbanken jobbar i detta nu med att gå igenom befintliga krediter för att undersöka om 
några förändringar krävs. Olausson säger att än så länge har det inte skett några förändringar. 
 
Enligt Olausson har Handelsbanken inte lagt ner mer resurser för övervakning av sina kunder. 
Den ökade övervakning som den nya lagen kanske kräver ligger helt i linje med den 
övervakningsfilosofi som banken infört tidigare enligt Olausson. Alla bankens kunder har sin 
egen rådgivare på banken och rådgivaren har ansvar att följa upp hur det går för de företag 
som finns i dennes kundstock. När det gäller förändringen i förföljelserätten så har 
Handelsbanken inte vidtagit några extra åtgärder än så länge eftersom de anser att de har så 
pass bra koll på sina kunder att det förmodligen inte kommer att orsaka några problem.  
 
Olausson säger att hon inte märkt någon skillnad i antalet företagsrekonstruktioner nu efter 
lagändringen. Antalet rekonstruktioner har alltid varit lågt, historiskt sett. Hon tycker dock att 
det ska bli spännande att se om antalet kommer att öka i och med lagändringen. 
Olausson tycker att den stora förloraren i och med lagändringen är kunderna. Det finns en stor 
möjlighet att det blir svårare för dem att få lån. Eftersom de inte haft något konkret fall än så 
är det svårt att säga hur kreditgivarna påverkas. ”Kvotdelen har minskat men fler poster 
räknas nu in i begreppet företagsinteckning, såsom kassa och postgiro men om kreditgivaren 
får mer eller mindre vid en konkurs är svårt att förutse” säger Olausson.  
 
Den största skillnaden som Olausson kan se just nu är att det går mer mot handpanter än 
företagshypotek och att större kontantinsatser kan komma att krävas vid nystartade företag 
men det är svårt att göra någon utvärdering såhär tätt inpå lagändringen. I det stora hela säger 
hon att det inte skett några större förändringar. 
 

4.6 Nordea 
 
Markus Lundqvist jobbar som kreditchef på företagssidan på Nordea i Luleå. Lundqvist 
inledde med att berätta att Nordea inte märkt av några större förändringar sen lagändringen 
trädde i kraft. Han utvecklade med att förklara att det ännu är för tidigt att kunna dra några 
långtgående slutsatser.  
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Inför lagändringen förberedde sig Nordea genom att utbilda alla på företagssidan om 
innebörden av förändringen. Vidare var de på ett seminarium i Piteå med några 
konkursförvaltare.  
 
Nordea kommer att ställa större krav på ägarkretsen, och sannolikt kommer fler finansiärer 
förutom bank att medverka jämfört med innan lagförändringen. Lundqvist har under en längre 
tid sett att objektsfinansiering har ökat och därför är det ingen dramatisk skillnad sedan 
årsskiftet. De verksamheter som saknar maskiner och inventarier eller fakturor som de kan 
objektsfinansiera kan få problem på grund av att kraven ökar på denna typ av finansiering 
eftersom lämnad säkerhet genom företagsinteckning inte har samma värde som tidigare enligt 
Lundqvist. Vidare säger han att Nordea inte har något riskvilligt kapital och därför får 
entreprenörer finna kapital på annat håll. Lundqvist tror att företag i glesbygden som haft det 
svårt redan innan lagändringen nu kan få det extra svårt. 
 
Lundqvist säger att Nordea inte har lagt ner några ökade resurser för att gå igenom befintliga 
lån utan att de redan jobbar så pass nära kunderna att lagändringen inte påverkat deras närhet 
till kunderna. Hittills har det inte varit någon kredit som blivit uppsagd och Lundqvist betonar 
att det är kassaflödet som är viktigast och inte säkerheter. Lundqvist ser ingen effekt än så 
länge vad gäller rekonstruktioner utan de är som förut sällan förekommande.  
 
Som det är nu ser inte Lundqvist några vinnare av lagändringen, möjligen att leverantörerna 
skulle kunna vara vinnare men det är för tidigt för att han ska våga svara säkert. Slutligen 
sammanfattar Lundqvist det hela med att det är för tidigt att se några tydliga effekter av 
lagändringen men att säkerheten har minskat och om investeringar eller rörelsekapital inte kan 
finansieras via objektsfinansiering medför den nya lagen att kraven ökar eftersom värdet av 
erhållen säkerhet i företagsinteckning minskat, om detta kommer att vara ett problem återstår 
väl att se, men självklart blir det ett problem om bolaget inte lyckas lösa kapitalbehovet och 
hämmas i sin utveckling. Lundqvist säger att banken därför gärna tar med till exempel 
Norrlandsfonden som medfinansiär vid kreditgivning. 
   

4.6 Skandinaviska Enskilda Banken 
 
Anders Viklund arbetar som företagsmarknadschef på Skandinaviska Enskilda Banken AB i 
Luleå. Han har lång erfarenhet av kreditgivning till företag. Viklund anser att de viktigaste 
konsekvenserna med förändringen i förmånsrättslagen är att det krävs mer bevakning från 
bankens sida och att de får lägre utdelning vid konkurser. Viklund säger att enligt en 
oberoende undersökning som lagförslagskommittén beställt fick bankerna förut cirka 45 % 
täckning för sina lån vid en konkurs och nu prognostiseras de få 33 %. Leverantörer fick 
tidigare cirka: 3 % mot 7 % nu. Viklund menar också att en viktig skillnad är att den nya 
förmånsrättslagen nu innebär att tillgångsmassan som omfattas av det nya 
företagshypoteksbrevet kan bli större än i det gamla systemet, beroende på att det innefattar 
samtliga tillgångar i företaget exkluderat det som är speciellt pantsatt. Det "gamla" 
företagshypoteksbrevet innefattade i huvudsak maskiner/inventarier, varulager samt 
kundfordringar - nu kommer även exempelvis bank- och postgirotillgodohavanden att 
inrymmas i företagshypoteksbrevet. 
 
Enligt Viklund använder SEB sig av ett analysbaserat kreditgivningssystem vilket leder till att 
de analyserar företagen som söker lån mer ingående för att försöka komma fram till om 
företaget har till exempel en dokumenterad återbetalningsförmåga, bra tillväxt och lönsamhet. 
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Två förändringar som lagen medfört är att tillfälliga krediter till företag med en negativ 
lönsamhet samt för nystartade företag. Bankerna kommer eventuellt att ställa krav på större 
motprestationer än tidigare för att bevilja dessa exempel på krediter, exempelvis måste kanske 
företagets ägare ställa säkerheter, gå in med egen insats alternativt tar banken ut en högre 
riskmarginal i sin prissättning. SEB har idag en analysbaserad kreditgivning och grundar sig 
på motpartens återbetalningsförmåga, och kommer att göra så även i framtiden, vilket bland 
annat har inneburit att företagsrådgivarna i banken har fått en enklare utbildning i 
lagändringen. 
 
Viklund säger att finansiärerna kan ta direkta säkerheter bland företagets tillgångar, 
exempelvis pantbrev i fastighet eller egendom som objektsfinansieras till exempel tryckpress 
som leasas. Fastigheter i sig tas inte som säkerhet vid företagshypotek. Han tror att andra 
finansiärer lägger större vikt vid säkerheter än vad SEB gör. Viklund tycker att det är 
viktigare att analysera trovärdigheten i de siffror som företaget presenterar. Viklund säger att 
eftersom de använder sig av ett analysbaserat kreditgivningssystem så finns det ingen skillnad 
i kreditgivningshanteringen av tjänsteföretag och tillverkningsföretag. Han säger också att 
antalet högriskentreprenörer är väldigt lågt eftersom banker inte sysslar med högriskkapital 
utan låter andra finansiärer sköta detta. Viklund säger att SEB:s marknadsandel avseende 
finansiering till företag i Norrbottens glesbygd är lågt, främst på grund av att banken ej har 
några kontor där - idag har SEB kontor i Boden, Gällivare, Luleå och Piteå i Norrbotten. 
Cheferna på respektive kontor avgör själv vilka företag de vill söka upp i sin 
sekundärmarknad, ibland i samråd med närliggande kontor. 
 
Viklund säger att man redan nu är så gott som färdig med genomgången av befintliga lån 
eftersom det finns en tidsfrist på detta. Han säger att det inte skett några omprövningar av 
gamla lån. 
 
Viklund förklarar att de inte ökat sina resurser för bevakning utan de använder sig av 
Upplysningscentralens information om vem som fått betalningsanmärkning, precis som 
tidigare. Han tror också att lagförändringen kommer att leda till att alternativa 
finansieringslösningar kommer att tillämpas allt mer, till exempel, factoring och leasing. 
 
Viklund föredrar samförståndslösningar mellan inblandade intressenter framför vanliga 
rekonstruktioner eftersom de är enklare och billigare att genomföra. Han tycker att det krävs 
en förändring av företagsrekonstruktionslagen för att den ska bli ett attraktivt alternativ. 
 
Viklund anser att vinnarna när det gäller lagändringen är först och främst är staten men även 
leverantörer och till viss del även kunderna. Leverantörerna och kunderna kan också komma 
att bli förlorare säger Viklund. Detta grundar han på att det eventuellt finns mindre kapital 
kvar att utdela i konkursboet till leverantörerna och när det gäller kunderna är en möjlig 
konsekvens att det ställs större krav för att erhålla finansiering. Även om Viklund i det stora 
hela är nöjd med lagen skulle han vilja avskaffa statens återvinningsrätt och möjligtvis justera 
kvotdelarna lite.  
 

4.7 Sparbanken Nord 
 
Ove Marklund arbetar som kredit- och finanschef på Sparbanken Nord i Piteå. Marklund 
anser att den viktigaste förändringen i lagstiftningen är att företagsinteckningen bara gäller i 
55 % av den nya egendomsmassan som då är något utökad och att företagsinteckningen 
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numera är allmän förmånsrätt och inte särskild. Detta kommer enligt Marklund att ha en 
avgörande betydelse framöver eftersom den allmänna förmånsrätten bara utgår i samband 
med konkurs och i den särskilda så var företagsinteckningen ett skydd mot utmätning från 
kronofogden. En fråga som Marklund ställer sig är hur kronofogden kommer att hantera 
utmätningsärenden i igångvarande verksamhet. Om kronofogden följer lagstiftningen så är det 
så att den som inte har fått betalt för sin fordran har möjlighet att begära ett 
betalningsföreläggande och om motparten inte kan eller vill bestrida så kommer ett utslag och 
med det utslaget kan man begära att man mäter i bolagets egendom. Man kan då tänka sig att 
man mäter en egendom som egentligen är den stora intäktskällan för bolaget. I värsta fall så 
kan det bli så att den här lagstiftningen blir konkursdrivande menar Marklund. Men han 
påpekar också att det inte går att säga om det verkligen kommer att bli så eftersom lagen inte 
hunnit verka ordentligt än. Konsekvensen av lagändringen för finansiärerna är att de måste 
titta över de engagemang som finns och titta på i vilka fall man kan gå över till fakturakredit, 
äganderättsförbehåll eller leasing. Detta är ett arbete som idag pågår inom bankerna enligt 
Marklund. Han tror att dessa alternativa finansieringsformer kommer att öka markant i 
framtiden.  
 
Marklund menar att kreditbedömningshanteringen har förändrats en del sedan lagstiftningen 
trädde i kraft. Ett exempel som han tar upp är när ett företag ska byta ägare, i det gamla 
regelverket så är det så att om man säljer aktier i ett bolag så har de aktierna inget 
belåningsvärde i banksystemets regelverk men man kan ändå ta in dem som tilläggspant och 
då kunde man ju sälja ut inkråmet, till exempel varulager och maskiner, och få ett 
företagshypoteksbrev på hela det värdet. Det är fortfarande en dålig säkerhet eftersom man 
kanske bakat in goodwill i värdet men det var i alla fall möjligt att ta hela delen av 
säkerhetsmassan. I det nya regelverket för nya företagsinteckningen gäller samma obefintliga 
belåningsvärde på aktieposten men företagsinteckningen gäller bara i 55 % av värdet, alltså 
saknas 45 %. Detta gör enligt Marklund att banken kräver in högre egeninsats eller 
komplettering med externa säkerheter, som till exempel pantbrev, borgen eller privata 
fastigheter. Marklund påpekar dock att vid bedömning av ett kreditärende är det mjukvaran, 
alltså företagsledaren, verkställande ledningen och affärsidén som är det viktigaste och 
därefter kommer man in på säkerhetsbedömningar. Marklund säger ”att om man inte är nöjd 
med vem som äger företaget, vem som driver företaget och affärsidén då skall man sluta 
utreda ärendet”. Om banken inte tror på ägaren, ledningen eller affärsidén så påpekas detta 
till den som söker krediten men kredit kan ges ändå om säkerheten är fullgod. När det gäller 
kreditgivning till glesbygdsföretag kontra tätortsföretag säger Marklund att det finns en viss 
skillnad när det gäller värdering och pant i fast egendom. Detta är ett problem som fanns 
redan innan den nya lagen trädde i kraft och eftersom produktionskostnaden är mycket större 
än marknadsvärdet i glesbygden så är det så att det inte lönar sig att starta ett företag på 
glesbygden om man själv måste bygga lokalerna. Marklund menar att lagstiftningen inte gör 
någon skillnad när det gäller företagsinteckningens värde, om det är glesbygd eller tätort, så 
därför görs samma bedömning som tidigare, alltså kravet på ägare, företagsledning och 
affärsidé.  
 
Sparbanken Nord började redan 2002 misstänka att den här lagförändringen skulle komma 
och när den senare anslogs 2003 började man anpassa sin kreditgivning efter den nya 
lagstiftningen. I slutet på 2003 ändrade banken i sitt datasystem, normen för hur de beräknar 
belåningsvärde på företagsinteckningen, trots att det finns övergångsregler att använda sig av. 
Utbildning har getts i hur lagstiftningen lyder i sin fullständiga version och vilka 
konsekvenser den leder till.  
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Företagets val av verksamhet spelar en ganska stor roll när det gäller kreditgivning säger 
Marklund. Han menar att maskininvesteringar kan finansieras med äganderättsförbehåll, 
kundfordringar kan belånas via factoring men när det gäller varulagerfinansiering så finns det 
idag ingen riktigt bra lösning. Detta gör det svårare för ett handelsföretag, som ofta är väldigt 
lagerintensiva, att få kredit säger Marklund. 
 
Marklund säger att alla företagsengagemang av betydelse, där säkerheten utgörs av 
företagsinteckning eller där lönsamheten kanske sviktar, gås igenom just nu för att undersöka 
om förändringar måste ske. Deras mål är att lösa detta tillsammans med företagaren istället för 
att kanske driva det så långt som konkurs. Marklund menar att det inte finns några vinnare i 
en konkurssituation. 
 
Marklund säger att ”om man ska bedöma lagstiftningen som sådan så är de flesta faktiskt 
förlorare utom staten”. Marklund menar att när man bestämde sig för att göra utredningen om 
att förändra förmånsrättslagstiftningen så gjorde man det med utgångspunkt ifrån att man 
skulle försöka jämställa företagsrekonstruktion med konkurs. Han säger också att 
företagsrekonstruktionslagen inte haft de genomslag som man förutspådde och att i 99 fall av 
100 så är företagsrekonstruktion inget alternativ till konkurs. Enligt Marklund så var det sagt 
att lagstiftningen skulle ge en möjlighet för oprioriterade fordringsägare att få utdelning vid 
konkursen, alltså vara mer jämställda med dem som har prioriterade fordringar. Marklund 
menar att det rent formellt går att skapa detta genom att säga att 55 % av boets behållning, 
efter det att förvaltaren fått betalt ska gå till prioriterade fordringsägare och 45 % gå till 
oprioriterade fordringsägare. I själva verket är det inte så lätt eftersom resterande fordringar 
från banksystemet hamnar bland de oprioriterade fordringarna och då kan utgöra en 
procentuellt stor del av dessa enligt Marklund. Vidare så kanske företaget har ett antal 
anställda som har lyft lönegaranti vilken i den nya lagen har bättre förmånsvärde än 
oprioriterade fordringar. Enligt Marklund kan detta leda till att oprioriterade fordringsägare 
som lagen från början skulle gynna egentligen får lägre utdelning vid konkurs. 
 
Marklund säger att ändringarna i förföljelserätten troligen inte har någon större praktiskt 
betydelse eftersom bankerna redan innan lagändringen sällan fick ut några pengar vid sådana 
situationer då de som sysslar med sådana transaktioner oftast hinner skingra pengarna i flera 
led innan de åker fast. Återigen påpekar Marklund att det gäller att bevilja kredit till rätt 
personer. 
 
Marklund säger att Sparbanken Nord lägger ner mer resurser för att gå igenom äldre krediter 
under övergångsperioden. Vidare säger han att minskningen från säkerhet i 100 % av 
tillgångarna till 55 % återigen leder till att vem som driver företaget väldigt viktigt. Sen måste 
banken hålla en tätare kommunikation med sina kunder och där tycker Marklund att 
lagstiftaren har prickat rätt, men det blir också kostnadsdrivande. 
 
Slutligen säger Marklund, ”kom ihåg att goda affärsidéer med kompetent folk bakom, finner 
alltid kapital”.  
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5 Analys och slutsats 
 
Vi har under arbetet med denna uppsats funnit vissa teman vilka vi ska försöka redovisa på ett 
strukturerat sätt i denna analys. Vi börjar med att analysera våra teman och syften under varje 
rubrik för att avsluta med de slutsatser vi kommit fram till. Temana vi identifierat är:  
 

• Nytt förhållningssätt till utlåning 
 

• Skillnaden mellan privata och offentliga finansiärer. 
 
Vi ska även titta närmare på våra undersyften i denna analys och slutsats vilka är: 

• Skillnaderna mellan tätort och glesbygd 

• Skillnader mellan entreprenörers och konventionella företagares möjlighet att få lån  

• Om verksamhetens art har någon betydelse.  
 

5.1 Nytt förhållningssätt till utlåning 
 
Den stora majoriteten av finansiärerna har inte ändrat sitt beteende vid kreditgivning på grund 
av ändringarna i förmånsrättslagen. Anledningen till att det inte blivit några stora förändringar 
för finansiärerna är att säkerheterna, vilka är den största förändringen i lagreformen enligt 
många av aktörerna, inte kommer först vid en kreditbedömning. Det är mycket viktigare att 
titta på personen som driver företaget och företagets affärsidé. Om finansiärernas förtroende 
för låntagarna är stort leder detta till att finansiärernas risk reduceras och kontrollbehovet 
minskar i enlighet med avsnitten om risk och kontroll i agent- principalteorin.  
 
Försämringen för finansiärerna när företagshypoteket ombildades till företagsinteckningen har 
lett till att finansiärernas risk ökat. För att undvika denna ökade risk måste finansiärerna 
förändra sitt beteende vad gäller säkerhetsaspekten vid kreditgivning. Denna förändring har 
visat sig på flera olika sätt och inte enbart hos finansiärerna. Bankerna har i stor utsträckning 
ökat sin kreditgivning där de tar objekt som säkerhet, så kallad objektsfinansiering. De 
objektsfinansieringsprodukter som bankerna sysslar med är factoring, leasing och 
äganderättsförbehåll. Några av aktörerna som vi intervjuat tror att det kan komma att 
utvecklas fler produkter kring objektsfinansieringen inom en snar framtid, till exempel Staffan 
Bergdahl på Föreningssparbanken säger ”jag tror att kreativiteten kommer att vara stor i 
banksektorn när det gäller att hitta nya kreditprodukter där man kommer närmare panten”. 
 
Ett sätt för bankerna att ytterligare förbättra sin säkerhet är genom att kräva mer i borgen. För 
att möta detta krav på ökad borgen har Vattenfall avsatt hundra miljoner kronor i en fond som 
borgar för nyföretagande i norrlands inland. Vidare har cirka tusen företag gått ihop i Övre 
norrlands kreditgarantiförening för att även där kunna borga för de företag som är 
medlemmar. 
 
Bankernas förlust av särskild förmånsrätt vid utmätning innan konkurs har lett till att 
bankerna torde behöva ha bättre kontroll på sina kunder, detta stöds av teorin i referensramen. 
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Ytterligare en aspekt som torde leda till att bankerna måste öka sina resurser är att bankerna 
under ett års tid från det att lagändringen genomfördes har rätt att kräva in ökade säkerheter 
eller på annat sätt omförhandla krediten. I värsta fall har bankerna rätt att säga upp krediter 
givna före första januari 2004. Alla banker utom Sparbanken Nord ansåg sig dock ha avsatt 
tillräckliga resurser redan innan lagändringen för att klara av den ökade kontrollen samt att gå 
igenom äldre krediter, vilket vi anser är lite underligt då Sparbanken Nord redan innan 
lagändringen lämnade kredit med de krav som lagändringen kom att medföra. Möjliga 
anledningar till att de övriga bankerna inte ökat sina resurser kan vara att de har blivit så 
restriktiva med att bevilja nya krediter att de kan flytta över resurser från kreditgivning till 
kontroll. En annan anledning kan vara att de andra bankerna inte ser lika mörka moln i 
horisonten.  
 

5.2 Skillnaden mellan privata och offentliga finansiärer 
 
Enligt EU direktiv får maximalt 50 % av en kredit bestå av offentligt kapital. Av våra aktörer 
är ALMI och Norrlandsfonden offentliga organisationer och därmed är de begränsade av EU 
direktivet. ALMI och Norrlandsfonden fick innan lagändringen sällan erhålla någon egendom 
vid konkursförfaranden på grund av att de hade sämre förmånsrätt än bankerna. Detta har lett 
till att lagändringen inte påverkar ALMI och Norrlandsfonden i lika stor utsträckning som 
våra övriga aktörer. Eftersom bankernas risk har ökat vill bankerna i större utsträckning 
samarbeta med ALMI och Norrlandsfonden vid krediter för att på så sätt sprida risken. Vidare 
tar bankerna objekt som säkerhet och detta leder till att ALMI och Norrlandsfonden i större 
utsträckning får finansiera mjukare kapital med högre risk, till exempel rörelsekapital. 
 
Vi ser möjliga problem med att ALMI och Norrlandsfonden inte ska klara av den ökade 
efterfrågan på deras produkter samtidigt som de ska hålla samma kvalité som tidigare utan att 
behöva öka sina resurser allt för mycket. Vidare kan det bli så att bankerna skyfflar över sina 
sämsta krediter på ALMI och Norrlandsfonden så att de gör större förluster. Kan det vara så 
att ALMI och Norrlandsfonden tar sig an sämre krediter än tidigare för att på så sätt rätta till 
Statens misstag i lagändringen? 
 

5.3 Skillnader mellan glesbygd och tätort 
 
Eftersom alla aktörer vi intervjuat är belägna i norrbotten har de mer eller mindre kontakt med 
företag i glesbygden. SEB har dock mindre utlåning till utpräglade glesbygdsföretag än de 
andra bankerna eftersom de bara har fyra kontor på lokalt sett lite större orter. På grund av de 
minskade säkerheterna som bankerna erhåller på fastigheter, vilket har diskuterats i 
referensramen, och därmed den ökade risken sedan lagändringen har detta enligt flera aktörer 
drabbat just företag i glesbygden och då framförallt nyetableringen. För företag verksamma i 
glesbygd finns det möjlighet att få olika bidrag vid etablering och investeringar. Ett exempel 
på ett sånt bidrag kommer från NUTEK. Före lagändringen krävdes det att företaget köpte de 
maskiner som NUTEK gav bidrag för och det skulle därmed inte gå att lämna objektet som 
pant eller köpa maskinen med äganderättsförbehåll. Som ett svar på lagändringen har nu 
NUTEK förändrat sina regler vid bidragsgivning så att det fungerar även efter lagändringen. 
Vidare förändringar som har tillkommit efter lagändringen till företagen i glesbygdens favör 
är Vattenfalls borgensfond och Övre norrlands kreditgarantiförening.  
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Något som vi ser som märkligt är att nästan alla aktörer påstår att de inte ändrat sitt beteende 
vid kreditgivning till glesbygdföretag och trots det säger de att företag i glesbygden är en av 
de stora förlorarna efter lagändringen. 
 

5.4 Skillnader mellan entreprenörer och konventionella företagares 
möjlighet att erhålla lån 
 
Entreprenörer är en grupp företagare som för finansiärerna innebär en högre risk än 
konventionella företagare, vilket har beskrivits i teorikapitlet, och eftersom lagändringen har 
lett till att säkerheter i de flesta fall har minskat har risken i denna grupp blivit ännu större för 
finansiärerna. Denna högre risk leder till att bankerna är väldigt återhållsamma med att bevilja 
krediter. För att entreprenörer skall få kredit i bankerna måste de nästan alltid vara kända som 
en bra kund, som banken kan lita på, sedan tidigare. Detta styrks i referensramen vilken säger 
att egenskaper hos den lånsökande entreprenaden är den viktigaste påverkansfaktorn ifall 
entreprenaden skall bli beviljad kredit. Det vill säga att den entreprenör som banken har 
förtroende för har större chans att bli beviljad kredit. Eftersom entreprenörer utgör en högre 
riskgrupp måste finansiärerna ha bättre kontroll på entreprenörerna. ALMI och 
Norrlandsfonden som redan innan lagen sällan erhöll någon del i konkursboets egendom har 
därför inte blivit påverkade speciellt mycket vad gäller kreditgivning till entreprenörer. Detta 
samtidigt som ALMI och Norrlandsfonden har som uppgift att stå för lite mer riskvilligt 
kapital än bankerna, leder till att ALMI och Norrlandsfonden är de av våra aktörer som är 
mest inriktade på kreditgivning till entreprenörer. Eftersom det offentliga kapitalet får stå för 
maximalt 50 % av en kredit hjälper ALMI och Norrlandsfonden entreprenörerna att erhålla 
privata krediter. Ytterligare en hjälp på vägen är att om entreprenörerna är verksamma i 
norrland kan de få hjälp av Vattenfalls borgensfond eller Övre norrlands kreditgarantiförening 
och på så sätt ännu lättare erhålla privata krediter.   
 
Slutsatsen vi drar är att skillnaderna för entreprenörer på grund av lagändringen inte är så 
omfattande som vi trodde att de skulle vara, tack vare ovan nämnda metoder för att motverka 
förlusten av säkerhet som lagändringen medförde. 
 

5.5 Betydelse av val av verksamhet 
 
När vi pratar om val av verksamhet menar vi på vilket sätt lagändringen påverkat olika typer 
av verksamhet. Eftersom bankerna har ökat sin andel objektsfinansiering efter lagändringen 
påverkar det olika verksamheter på olika sätt. Tillverkande företag har objekt som banken kan 
ta som säkerhet i form av maskiner och inventarier. Vad gäller tjänsteföretag kan bankerna ta 
fakturorna som säkerhet. Detta leder till att skillnaden mellan tillverkande- och tjänsteföretag 
inte är speciellt stor. Handelsbanken säger dock att fakturor ofta är bättre för dem eftersom 
maskiner kan vara svårare att erlägga likvid för. Problem på grund av lagändringen kommer 
när företag saknar objekt för bankerna att ta som säkerhet. Detta gäller främst lagerintensiva 
företag, till exempel handelsföretag. För lagerintensiva företag finns det ännu ingen 
kreditprodukt som kan ersätta företagshypoteket tillräckligt omfattande. Våra aktörer tror 
dock att kreativiteten på kreditmarknaden kommer att vara omfattande och därför borde det 
förr eller senare uppstå en produkt som passar även lagerintensiva företag, men så som det ser 
ut nu är lagerintensiva företag till och med en större förlorare än företag i glesbygden. 
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Slutsatserna vi drar är att i värsta fall kan lagändringen påverka framförallt tillverkande 
företag så pass negativt att själva lagförändringen blir konkursdrivande. Med det menar vi att 
eftersom finansiärerna saknar förmånsrätt vid insolvenshantering, det vill säga utmätning, före 
konkurs kan företagets viktigaste maskiner utmätas och på så sätt kan företaget inte driva sin 
rörelse vidare. Detta är ett problem som främst kan drabba äldre företag där det gamla 
företagshypoteksbrevet används frekvent. Även i detta fall är objektsfinansiering ett skydd för 
finansiärerna genom att maskinerna blir oantastbara vid en utmätning. I detta fall bidrar 
objektsfinansieringen även med ett skydd för företagaren som får behålla sin maskin och 
därmed kan driva sin rörelse vidare. En annan slutsats vi drar är att finansiärernas sökande 
efter nya kreditprodukter är till för att bland annat kunna tillämpa objektsfinansiering på 
lagerintensiva verksamheter. Om en sådan produkt lanseras skulle det innebära att 
lagerintensiva verksamheter trots allt inte är en förlorare på grund av lagändringen. 
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6 Avslutande diskussion 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka huruvida förändringen i förmånsrättslagen 
förändrade finansiärernas beteende vid kreditgivning till företag. Flertalet av de vi intervjuade 
menade att de inte förändrat någonting i sitt beteende vid kreditgivning på grund av lagen. Vi 
tycker att detta verkar konstigt eftersom de sa att de stora förlorarna av lagändringen är 
nyföretagare i glesbygden men om deras beteende inte förändrats, varför finns det då 
förlorare? Sparbanken Nord var de enda som medgav att förändringen av lagen gjort att deras 
sätt att arbeta ändrats och att mer resurser har använts för att kunna anpassa sig till den nya 
lagen. Att det inte var fler finansiärer som sa detta kan kanske bero på att de alltid varit 
restriktiva vid kreditgivning eller att de inte riktigt förstått alla delar i den nya lagen. Viklund 
på SEB sa att den nya lagen innehåller politik och juridik på hög nivå och därför kan det ta tid 
innan alla riktigt är med på vad som gäller och inte gäller. Det var till exempel bara SEB som 
trodde att avskaffningen av förföljelserätten kunde medföra kraftigt negativa konsekvenser 
längre fram medan alla andra var ganska likgiltiga till denna förändring. Även om vi 
intervjuade den person hos finansiärerna som tycktes vara bäst insatt på vad lagändringen 
hade för konsekvenser kände vi att kunskapen om lagen hos de olika finansiärerna varierade 
kraftigt. Då lagförändringen är väldigt omfattande och invecklad kan detta göra att det tar 
ganska lång tid innan alla delar hunnits utvärderas vilket kan ha gjort att olika finansiärer har 
fokuserat på olika saker och därmed inte är helt insatta i allt vad lagen innebär.  
 
Vi menar att det kan vara svårt att i detta skede utvärdera hela lagändringen och dess 
konsekvenser på kreditmarknaden eftersom alla inte hunnit sätta sig in i problemen än och 
debatten fokuserat på allt negativt och därmed utelämnat de positiva aspekterna. Detta har nog 
att göra med att de positiva delarna är ganska få för finansiärer och företag utan lagändringen 
gynnar nog mest staten. Vi menar att staten måste utvärdera sin lagändring och förändra lagen 
så att näringslivet inte blir de stora förlorarna. Vi får ju hoppas att det som Gösta Åström på 
ALMI påstod att det inte var statens avsikt att göra det svårare för finansiärerna eller 
företagarna. 
 
Vi tycker att det kan vara lämpligt att om några år undersöka detta område igen eller kanske 
när en ny lagändring kommit till stånd för att då utreda vilka konsekvenser lagen fått eller 
vilka konsekvenser den nya lagen kommer att få. 
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Bilaga Intervjuguide 
 

Inledning 
 
• Den intervjuade får tala fritt om förändringen av förmånsrättslagen. 

 

Kreditgivning, bakgrund 
 

• Skillnader i kreditbedömning före och efter. 
 

• Har ni fått någon utbildning/information inför förändringen? 
 

Processen 
 

• Kräver ni andra säkerheter nu? 
 
• Hur påverkar företagets val av verksamhet kreditgivningen, till exempel tillverkande 

eller tjänsteföretag? 
 

• Hur behandlas entreprenörskap, det vill säga högriskföretag, jämfört med företag med 
lite mindre risk? 

 
• Finns det någon skillnad på hur ni behandlar företag i glesbygd och tätort? Har ni 

samarbeten kontoren emellan vid kreditgivningsbeslut? 
 

Befintliga lån 
 

• Hur behandlar ni de lån som tagits innan lagändringen under övergångsperioden? 
 

Ekonomiska förändringar 
 

• Har ni ökat era resurser för att kontrollera de företag som ni beviljat kredit?  
 
• Ser ni objektsfinansiering som ett attraktivare alternativ jämfört med traditionella 

säkerheter? 
 

Rekonstruktioner 
 

• Ett incitament med lagstiftningen har varit att öka antalet rekonstruktioner. Hur ser ni 
på det? 

 



Avslutning 
 

• Vilka anser ni är vinnare respektive förlorare efter förändringen av förmånsrättslagen? 
 

• Intervjupersonen får fritt sammanfatta ämnet. 
 




