
Inför ditt möte med banken

små och
medelstora
tips5



Finansieringen är en viktig del av din  
exportsatsning. Oavsett om du är ett  
nystartat bolag eller har en etablerad  
verksamhet som ska ta nästa steg så  
behöver du förbereda dig innan du träffar 
banken. För att du ska lyckas måste banken 
både tro på din idé och på dig som person. 
Var därför beredd på att banken kommer 
att ställa många frågor om din verksamhet 
och din satsning. Ju mer du i förväg tänker 
igenom dina svar, desto större chans har 
du att lyckas.

Tänk på: 
Du måste kunna förklara hur du ska tjäna 
pengar och hur du ska klara återbetalningen 
av lånet.

Kom väl förberedd  
till banken så ökar  
dina chanser 

Tips: 
Har du en fungerande befintlig verksamhet?  
Berätta då för banken hur den nya satsningen 
kommer att påverka företaget. Det krävs ofta 
mer av den befintliga verksamheten när det  
finns ett ben till. 



Banken  
behöver förstå  
din affärsidé

Det här vill banken veta:
l    Vad är det du ska göra och varför  

kommer just du att lyckas?
l   Hur ser möjligheterna ut?
l   Vilka är dina kunder?
l   Finns några avtal med kunder?
l   Vad skiljer dig från konkurrenterna?
l   Vad är dina styrkor och svagheter?
l   Vad finns det för risker?
l   Om du ska exportera – till vilka länder?
l   Hur ser budgeten ut?
l    Likviditetsflödet – när har du kostnader 

och när har du intäkter?
l   Hur tänker du framåt?

Oavsett om du ska låna pengar till en ny 
exportsatsning, en ny maskin eller för att 
bygga en webbsida måste banken förstå ditt 
företag och vad du ska göra. Ju tydligare 
du presenterar din verksamhet och din 
affärsidé för bankens företagsrådgivare, 
desto lättare är det för banken att bevilja 
lånet. Var så konkret och enkel som möjligt 
och tänk på att mottagaren på banken inte 
är lika insatt i din verksamhet och bransch 
som du är. Ett tips är att du inför mötet 
tränar på att presentera din idé.

Tips 2:
Skriv gärna ner din affärsidé och vad du ska göra i 
en kort affärsplan. Det underlättar för banken att ha 
det dokumenterat. På Almi.se kan du läsa mer om 
vad en affärsplan ska innehålla. 

Tips 1:
Måla inte bara upp vilka möjligheter som 
finns, utan beskriv även risker och hot. 
Det visar att du noga har tänkt igenom 
din satsning.
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https://www.almi.se/kunskapsbanken/affarsplan/?gclid=Cj0KCQjwzozsBRCNARIsAEM9kBNZ6icGVHi6stVdqnP1QeTRPDL-rWqTGNtLC-5sqEYxO2XBAClcQPQaAofnEALw_wcB


Hur ska din satsning bära sig finansiellt? Din 
budget är något som banken tittar noga på. Det 
är bra om du gör en prognos för de kommande 
tre till fem åren. Det är lätt att överskatta hur 
snabbt investeringen blir lönsam och banken ser 
snabbt om det är en glädjekalkyl. Därför är det 
viktigt att du är realistisk. Var hellre lite försiktig 
och överträffar du dina prognoser blir alla glada. 
En bra idé är att ta fram två olika budgetar – en 
”worst case” och en ”best case”. Var konkret och 
utgå från vad du vet i dag. Undvik för många 
”om” och ”när”. 

Gör en realistisk budget

Tips:
Vill du ha hjälp att ta fram 
en budget finns flera ställen 
att vända sig till. Almi är 
ett exempel. Du får också 
tips om hur du tar fram en 
budget på verksamt.se

Gör en prognos för de  
kommande 3 –5 åren.

Var realistisk och  
undvik glädjekalkyler.

Ta gärna fram två olika  
budgetar – en ”worst case” 

och en ”best case”.
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När du gör en budget:

https://www.verksamt.se/fundera/skapa-en-affarsplan/gor-en-budget


Är ditt bolag etablerat och du har en  
finansiell historik med positiva  resultat 
ökar givetvis dina möjligheter att 
få ja från banken. Svårast är det för 
 nystartade bolag utan finansiell   
historik eller om du har en verksamhet 
utan ett  stabilt  kassaflöde. Det kan  
också vara en  utmaning när affärsidén  
är ny och  innovativ och det därmed  
saknas information om marknad,  
kunder och  konkurrenter. En lösning  
kan då vara att du, utöver banken,  
får hjälp av fler  finansiärer. Även vi  
på EKN kan vara en del av lösningen,  
då vi kan dela risken med banken.  
Det underlättar också om du kan visa  
att du har ett avtal med en kund.

Det här kan du göra:
l     Visa banken om du har avtal eller en  

orderbok som säkrar framtida intäkter.
l    Ta in flera finansiärer utöver banken.
l     Öka dina möjligheter att få lån genom  

att EKN delar risken med banken.

Exempel på andra finansiärer:
l     Almi är ett bra komplement till banken.  

Läs mer på Almi.se
l     Det finns en rad olika regionala stöd som  

du kan söka. Läs mer om de olika stöden  
på verksamt.se

Ofta  
krävs fler 
finansiärer 
än banken
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https://www.almi.se/
https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/regional-finansiering


Exempel på säkerheter:
l   Varulager.
l  Inventarier.
l   Fastigheter.
l   Kundfordringar.
l   Personlig borgen.

Banken ska tro på företagets förmåga att 
betala tillbaka lånet. Därför kommer den  
att ställa frågor om ditt företag och dig  
som person. Vad har du för utbildning,  
erfarenheter, referenser och privatekonomi? 
Finns det fler delägare i företaget än du? 
Förutom förtroendet vill banken ha  
säkerheter att ta till om det trots allt inte 
går som planerat. En fråga du ska fundera 
på innan mötet är vad du har för säkerheter 
för lånet och vilka risker du är beredd att  
ta personligen.

Vilken  
säkerhet 
har du för 
lånet?
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Ge inte upp. Börja med att ta reda på varför 
du fick avslag. Kanske finns det saker du kan 
åtgärda? Kan du skruva på din affärsidé? 
Kan du tänka dig ett mindre lånebelopp? 
Kanske behöver du ytterligare säkerheter? 
Prata med banken och se hur ni tillsammans 
kan finna en lösning. Prata också med andra 
långivare, som t ex Almi. Glöm inte heller 
bort att EKN kan gå in och dela risken 
med banken, vilket ökar dina möjligheter. 
En vanlig anledning till att du får avslag 
är att kassaflödet i bolaget inte håller. 
Kanske behöver du riskkapital för att få  
igång verksamheten?

Tänk på:
Har du ett utvecklingsbolag som inte  
tjänar pengar ska du fundera över om  
det är bankfinansiering du behöver.  
Kanske är riskkapital ett bättre alternativ?

Håll en löpande dialog
Hör inte bara av dig till banken när du 
behöver låna pengar, utan håll en löpande 
dialog så banken lär känna ditt företag.  
Skapa också en relation med andra  
finansiärer. När en affärsmöjlighet kommer 
är det ofta bråttom att skala upp och  
leverera och då är det en fördel om du 
snabbt kan ordna finansieringen. 
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Vad gör jag om 
banken säger nej?



Exportkreditnämnden 
Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm 
Tel 08–788 00 00 | www.ekn.se

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags  
internationalisering. Vi ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens  
risk – och försäkrar dig mot risken att inte få betalt i din exportaffär.

Hör gärna av dig, vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och det är enkelt att kontakta oss här.

 

https://www.ekn.se/globalkonkurrenskraft/#iwant-to-know

