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Sammanfattning 
Bankers verksamhet handlar till stor del om att tillhandahålla krediter till småföretag. 
Kreditbedömning är en komplicerad företeelse, en fortgående process med syftet att 
bedöma framtida återbetalningsförmåga. Denna bedömning är till stora delar subjektiv, 
eftersom framtiden inte med säkerhet går att fastställa och leder ibland till mindre bra 
kreditbeslut. Problemet är att bankernas förmånsrätt - när företag går i konkurs - har 
försämrats i och med att en ny lag om förmånsrätt och företagsinteckning har trätt 
ikraft. Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för bankernas 
kreditbedömningsprocess i samband med kreditgivning till småföretag, i och med att de 
inte längre har samma förmånliga säkerhet som tidigare. 
 
Vi har använt oss av fallstudier som metod för att samla in data och undersökningen har 
genomförts genom två personliga intervjuer med kreditgivare på två banker. Insamlad 
empiri har jämförts med teori på området och analyserats. Vi har i vår analys och 
slutsats kommit fram till att den tredimensionella kreditbedömningsmodellen behöver 
revideras och det resulterade i att en diamantformad analysmodell växte fram.  Enligt 
vår diamantformade analysmodell har kreditbedömningsprocessen förändrats en aning, 
främst när det handlar om att bevilja krediter vid nyföretagande. Detta beror bland annat 
på att kreditbedömningsprocessen till stor del karaktäriseras av relationer, där 
bedömning av framtida återbetalningsförmåga försvåras om parterna inte har någon 
etablerad affärsrelation. Slutsatsen är att våra undersökta banker fortsätter att arbeta mot 
affärer med relationer, för att skaffa sig insyn i det kreditsökande företaget och få 
möjlighet att ställa krav på företagets ekonomi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 
  
Abstract 
 
The business of banks largely deals with providing credit to small businesses. Credit 
assessments are a complicated matter, an on-going process aimed at estimating future 
repayment capability. This estimate is largely subjective, due to the uncertainty of the 
company’s future and this often leads to less positive credit approval. The problem is 
that banks’ priority to funds has deteriorated – when small business end up in 
bankruptcy - since new legislation dealing with priority and floating charge came into 
force. The aim of this paper is to create an understanding of banks’ credit -assessment 
procedure when approving loans to small businesses, now that they no longer have the 
same favourable security as previously enjoyed. 

Case studies were used as a method of collecting data and our investigations were 
carried out through two personal interviews with lending-officers in charge of granting 
credit to small businesses. The collected information has been compared to theory 
within the area and then analysed. Through our analysis we have reached the 
conclusion that the three-dimensional credit-assessment-model requires updating and 
from our results we arrived at a diamond-shaped model for analysis. According to our 
diamond-shaped model for analysis the process of credit assessment was slightly 
altered, mainly when dealing with granting credit to new businesses. Among other 
things, the process of credit assessment is largely characterised by business 
relationships, where the judgement of future repayment capabilities deteriorated if the 
parties involved had no established business relationship. Our conclusion is that the 
investigated banks still continue working with businesses where a professional 
relationship exists, in order to acquire insight into the company applying for credit and 
to have the possibility of making demands on the company’s economy. 
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 Inledning  
  
1 Inledning  
 

I detta kapitel ges en beskrivning av den bakgrund och problemdiskussion som ligger 
till grund för uppsatsens problemformulering. Uppsatsens syfte och avgränsningar 

presenteras. 

 
Tillväxt kräver investeringar och investeringar innebär risker. Men vem tar riskerna? 
Snabba omställningar och förändringar i samhället ökar riskerna och eftersom det 
kommer att råda brist på riskvilligt kapital - det vill säga kapital till det som är nytt och 
oprövat - så behöver Sverige öka tillgången på denna typ av kapital.1 De företag som 
nybildas och växer i allt större utsträckning är idé-, konsult- och serviceföretag. Dessa 
företag saknar i stor utsträckning kapital och fasta tillgångar, vilket innebär att de kan ha 
svårigheter med att lämna den säkerhet som banken kräver vid  företagsfinansiering.2  
 
Förändringarna på marknaden innebär att det ofta går upp och ner för dessa företag. 
Värderingen av företaget kan öka avsevärt om det går bra, men om det går dåligt för 
företaget tappar företagsinteckningen i näringsverksamheten sitt värde. Bankens 
förluster kan bli betydande även om normalt driftkapital och finansiering av 
kundkrediter – i form av checkkredit - är den kredit som banken ställt upp med.3  
 
På grund av den globala ekonomins framväxt har bankerna konfronterats med och 
genomgått stora förändringar, konkurrensen har hårdnat inom banksektorn, vilket har 
resulterat i mindre räntemarginaler på krediter.4 För bankernas del innebär den 
föränderliga samhällsstrukturen större utmaningar även om de är försiktiga och 
noggranna i sin kreditgivning.5 Den risk som benämns som ”kreditrisk” har sin grund i 
att bankerna aldrig med säkerhet kan veta om en beviljad kredit kommer att återbetalas i 
sin helhet. Denna osäkerhet har sin grund i att det inte går att förutsäga den samhälls- 
och företagsekonomiska utvecklingen.6  
 
Frågan är om bankens förtroende för företagaren har fått en allt större roll?7 Kunskap 
om kunden anses som en förutsättning för effektiv kredithantering, där syftet är att välja 
och bevaka kreditkunder utan kreditförluster och att som bank inte avslå potentiellt 
kreditvärdiga kunder. Men bankerna har tvingats minska sina spenderade resurser på 
individuella kunder, vilket har lett till mindre interaktion med kreditkunderna. 
Bankernas kredithantering av mindre företag har påverkats negativt av denna utveckling 
eftersom banktjänstemän upplever att tillgången på värdefull information har 
begränsats, vilket resulterar i felaktiga beslut och som visar sig i kreditförluster för 
banken.8 
 
Skillnader i risk har alltså ökat mellan olika typer av företag och räntespridningen måste 
också öka om banken ska kunna få täckning för den risk som tas. Tendensen är att all 

                                                 
1 Forslund, B, m fl., (2003). Bank, kund och samhälle i globaliseringens tid, Ekerlids förlag: Falun, s, 32  
2 Ibid s, 44 f  
3 Ibid s, 45 
4 Kling Svensson, K., (1999). Credit Intelligence in Banks, Team Offset & Media: Malmö, s, 2 
5 Forslund, (2003) s, 44 
6 Furered, U, (1994). Bankernas risktagande, Studentlitteratur: Lund, s, 45 
7 Forslund, (2003) s, 45 
8 Kling Svensson, (1999) s, 2 
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kreditgivning till företag blir räntesatt relativt lika, oberoende av hur stora riskerna är.9  
Korsförsäljning – merförsäljning av tjänster - från bankens sida ger en uppenbar 
förklaring till det fenomen att den låneränta som används inte enbart reflekterar risken.10  
 
Den nya förmånsrättslagen som gäller från och med 2004-01-01, leder till att bankernas 
kreditgivning till företag påverkas i den riktningen att deras risktagande ökar ytterligare 
på grund av att de inte längre har samma förmånliga säkerhet som tidigare när företag 
går i konkurs. Samtidigt med den nya förmånsrättslagen ersattes också lagen om 
företagshypotek - omfattade pantsatta delar av företagets lösa egendom - som säkerhet, 
med lagen om företagsinteckning – som idag omfattar företagets totala värde av både 
fast och lös egendom - vid företagskrediter. Vilket ytterligare ökar bankens risktagande 
vid kreditgivning till företag.11  

1.1 Problemdiskussion 
 
När företag går i konkurs är det förmånsrättslagen som styr i vilken ordning 
borgenärerna - det vill säga långivarna - ska få betalt för sina fordringar. Det finns olika 
typer av säkerheter som kan användas vid kreditgivning. Säkerheterna styrs via 
förmånsrätten, som också avgör värdet på dessa. Lagstiftningen spelar därför en 
avgörande roll vid kreditgivning till företag. De nya reglerna för bankerna när det gäller 
förmånsrätt vid konkurs, som började gälla 2004-01-0112, är också en anpassning till 
lagstiftningen i andra EU-länder.13  
 
Bakomliggande orsaker till den nya förmånsrättslagen samt till den nya lagen om 
företagsinteckning från regeringens sida, är att antalet konkurser ska minska samt att 
arbetstillfällen ska räddas.14 Den nya förmånsrättslagen ska göra det lättare för företag 
att genomföra företagsrekonstruktioner istället för att gå i konkurs - det vill säga banken 
ska på ett tidigare stadium kunna bedöma företags återbetalningsförmåga för att 
nödvändiga omstruktureringar eventuellt ska kunna vidtas – i syfte att rädda livsdugliga 
företag från konkurs.15 Tidigare lade banken ofta beslag på allt som fanns i konkursboet 
eftersom företagshypotek som säkerhet hade mycket hög prioritet när konkursboets 
tillgångar skulle fördelas.16 Bankernas tidigare starka ställning anses ha drivit fram 
konkurser istället för rekonstruktioner, men tanken är att bankerna ska leva på räntor 
från goda företag, inte på att realisera tillgångar i konkurser.17 
 

                                                 
9 Forslund, (2003) s, 45  
10 Machauer, A Weber, M., (1998). Bank behavior based on internal credit rating of borrowers, Journal of 
banking & Finance: Volume 22 Pages 1355-1383 
11 Österholm, Curt., (2003). Den nya förmånsrätten – störst förändring för stat och banker, Balans, 
nummer 12, s 17  
12 Ekonomisk debatt, (1999). Förmånsrätten och kreditmarknaden, Avilable: 
http://www.ne.su.se/ed/pdf/27-6-led.pdf  
13 Upsala Nya Tidning, (2003-12-30). Hårdare regler vid konkurs, Avialable: 
http://www.ad.se/ntad/arkiv/artikelarkiv_ny.php 
14 Västerbottens handelskammare, (2004). Handelskammaren synar ny lag som missgynnar företag i 
norrland, Avialable: www.ac.cci.se/custom/documents/Aktuellt/04005b.pdf, 
15 Prop 2002/03:43, Den nya förmånsrätten, s, 66ff 
16 Dagens industri, (2003-05-20). Uppgörelse klar om nya regler vid konkurs, Avialable: 
http://di.se/Scripts/Main/print.asp?ID=2003/05/20/79110&print=1 
17 Dagens industri, (2003-04-14). Bankerna skräms om förmånsrätten, Avialable: 
http://di.se/Scripts/Main/print.asp?ID=2003/04/14/79199&print=1, 
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Bankerna har på grund av den nya förmånsrättslagstiftningen fått försämrade 
kreditgivningsförutsättningar. Företagshypoteksunderlaget som tidigare låg under 
särskild förmånsrätt, har ersatts med företagsinteckning som ligger under allmän 
förmånsrätt. Om banken använder sig av företagsinteckning som säkerhet vid 
kreditgivning - vilket inte är ett måste - leder förändringen av lagen till en försämring av 
bankens ersättningsnivå, från 100 % till högst 55 % av värdet på företagsinteckningen 
vid företagskonkurser.18 Lagändringarna innebär att andra borgenärer än staten och 
bankerna har fått större möjligheter att få igen sina pengar när företag går i konkurs.19  
 
Tanken med förmånsrättslagen är alltså att konkurserna ska minska och 
företagsrekonstruktionerna ska öka, men problemet är att många sakkunniga är av annan 
åsikt. Den nya lagen anses småföretagarfientlig och tillväxthämmande. För många 
småföretag finns risk att banken kräver andra kreditlösningar som till exempel, större 
personlig ekonomisk insats i form av personlig borgen, kontantinsats, kortare 
amorteringstid, sämre räntevillkor, factoring – det vill säga belåning av kundfakturor - 
eller leasing samt andra finansiella konstruktioner.20 I värsta fall kan banken säga upp 
redan befintliga krediter.21 Den befarade utvecklingen mot kortsiktiga 
finansieringslösningar istället för de långsiktiga lösningarna försämrar möjligheterna att 
lyckas med en företagsrekonstruktion.22  
 
Banken måste i sin kreditbedömning ha en långsiktig syn på kredittagarens förhållanden 
och kan därför inte bara titta på kredittagarens aktuella ekonomiska ställning eller hur 
företaget har skött sina betalningar under den senaste tiden. Det är även viktigt att 
bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga i framtiden. Speciellt svårt är det att 
bygga underlag för beslut när det gäller långfristiga krediter till små och medelstora 
företag, på grund av att de har en begränsad historik. Kreditgivaren har i allmänhet 
mindre information jämfört med vad låntagaren har vad det gäller informationen om 
verksamhetens framtida vinstutveckling och risknivån. Många av dessa företag verkar 
dessutom i branscher med små eller inga säkerheter. Detta informationsproblem är 
störst för kreditgivare som till exempel banker som ger långsiktiga krediter.23  
 
Om banken inte har fullständig information om ett företags risk kan ränterisken inte 
anpassas för det speciella företaget, utan ett risktillägg som motsvarar till exempel 
risken för branschen som helhet kan istället debiteras företaget.24 Kreditgivarna måste 
lära sig att bedöma risker för att kunna ta ut högre ränta av högriskföretag. Ett sätt för 
banker att underlätta riskbedömningen är att inrätta interna normsystem för ”rating” av 
företag, där olika företag tilldelas olika grader av risk och får därmed olika räntesatser 
på sina krediter.25 
 
Små och medelstora företag – med upp till 200 anställda - utgör 95 % av alla företag i 
Sverige. Detta innebär att dessa företagsgrupper utgör en mycket intressant kundgrupp 
för bankerna, både vid finansiering av nyetablering och vid tillväxt samt för andra 

                                                 
18 Balans, (2003) s, 17  
19 Upsala nya tidning, (2003-12-30) 
20 Fri företagare, (Mars 2004). Available: http://www.foretagarforbundet.com/start/read.asp?id=228,  
21 Affärsdata, (2003-10-09). Risk för strypning av krediter för småföretag, Available: 
http://www.ad.se/nyad/arkiv/artikelarkiv_ny.php,  
22 Balans, (2003) s, 17 ff 
23 Ekonomisk debatt, (1999) 
24 Ibid 
25 Broomè, P, m fl., (1998). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, s, 12 
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banktjänster förknippade med företagandet. Utlåning anses vara den mest lönsamma 
affären för banken, samtidigt som små och medelstora företag anses tappa i 
kreditvärdighet utifrån bankens synvinkel.26 Den nya förmånsrättslagen anses hindra 
banken från att binda nya och växande småföretag till sig speciellt när det krävs stora 
investeringar. Möjligheten för banken att tillhandahålla fler och andra banktjänster går 
förlorade. Många kritiker befarar att banken kommer att bli mindre benägen att låna ut 
pengar till ”svårbedömda” företag, trots att de är fullt livskraftiga.27 En försvagning av 
företagshypotekets kreditvärde kan komma att medföra en försämring av 
förutsättningarna för en långsiktig och stabil finansiering av små och medelstora 
företag.28  
 
Frågeställning utifrån ovanstående problemdiskussion: 
 
Hur ser bankernas kreditbedömning av småföretag ut  i och med den nya lagstiftningen 
om förmånsrätt och företagsinteckning? 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för bankens förhållningssätt och 
agerande i samband med kreditgivning till småföretag, utifrån de nya förutsättningar 
som gäller med tanke på deras försämrade förmånsrätt när företag går i konkurs.  

1.3 Avgränsningar 
 
Vi använder oss av EU:s definition av småföretag, som är max 50 anställda i vår 
undersökning.29  
 
De nya förmånsrättsreglerna och den nya lagen om företagsinteckning påverkar många 
aktörer på marknaden. Denna uppsats behandlar endast bankers 
kreditgivningsförfarande till småföretag och relevant för vår undersökning är bankers 
försämrade kreditgivningsförutsättningar på grund av lagändringarna. Vi kommer därför 
inte att närmare presentera gamla/nya förmånsrättslagen eller gamla/nya lagen om 
företagsinteckning i vår uppsats.  
 
Företagare och forskare är ofta förekommande termer i uppsatsen. Författarna är 
medvetna om att dessa kan vara både män och kvinnor men för enkelhetens skull 
används begreppet han. 
 

                                                 
26 Landström, H., (2003). Småföretaget och kapitalet, Kristianstads Boktryckeri: Kristianstad, s, 115 
27 Västerbottens handelskammare, (2004) 
28 Ekonomisk debatt, (1999) 
29 Bank of England, (April 2002). Finance for Small Firms – A Ninth Report, Avialable: 
http://www.bankofengland.co.uk/fin4sm09.pdf, 2004-05-04 
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 Metod  
  
2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras olika metodfilosofiska synsätt, det vill säga 
vetenskapsfilosofiska teorier. De metoder som vi valt för uppsatsens genomförande 

beskrivs och motiveras. Metoderna har valts utifrån uppsatsens problemformulering 
och syfte. Avslutningsvis lämnas en redogörelse för undersökningens tillförlitlighet.    

2.1 Vetenskapssyn  
 
Positivismen är en kunskaps- och vetenskapsteoretisk riktning som anser att endast 
erfarenhet kan generera kunskap. Enligt positivismen finns det två källor till kunskap, 
iakttagelser och logik. Det är alltså via våra fem sinnen som vi införskaffar oss den 
empiriska kunskapen och via logiken avgör vi vad som är fakta. Positivisterna har en 
kritisk inställning till världen som innebär att de kritiskt granskar alla omständigheter 
och tar sedan ställning.30 Inom den positivistiska traditionen ska teorier utgöra samband 
mellan olika observationer eller mätbara företeelser i verkligheten och det som inte är 
mätbart anses inte heller vetenskapligt.31  
 
Hermeneutiken å andra sidan är en tolknings- eller förståelselära och betecknas som ett 
humanvetenskapligt betraktelsesätt, där tolkningar sker utifrån en kulturellt given 
förförståelse.32 Dessa tolkningar bygger på att vi människor förstår andra människor, på 
ett sätt som inte bara är intellektuellt. Vi förstår också därför att vi kan sätta oss in i hur 
andra tänker och känner, vi ser oss själva och kan därför känna empati och 
igenkännande. Det är fullt möjligt att beskriva ett specifikt fenomen i rent intellektuella 
termer, men enligt denna lära missar forskaren något väsentligt om han inte vet hur det 
känns eller inte förstår. Skildringen blir rikare om skildringen kan förmedla känslor 
såsom vrede, sorg, glädje och så vidare.33 
 
2.1.1 Författarnas vetenskapliga syn 
 
Vi var mest präglade av det hermeneutiska synsättet i vår undersökning eftersom vårt 
syfte var att skapa förståelse. Vidare insåg vi att vi inte kunde vara helt objektiva i vår 
undersökning därför att vår tidigare erfarenhet och kunskap påverkade vår förståelse. Vi 
var därför medvetna om att vår tolkning av materialet påverkades av våra förväntningar, 
våra tidigare erfarenheter samt av våra förkunskaper i ämnet.  
 
2.1.2 Aktörssynsätt 
 
Aktörssynsättet är ett synsätt där människans agerande i organisationer sätts i fokus.34 
Aktörsorienterade studier är inriktade på att identifiera hur aktörer och deras 
verklighetsuppfattning, värderingar, motiv och föreställningsramar styr beslut, 
handlingar och agerande. Det är en nödvändighet att förstå de aktörer som verkar inom 

                                                 
30 Thuren, T., (2000). Vetenskapsteori för nybörjare, Team Offset & Media: Malmö, s, 16 
31 Hartman, J., (2001). Grundad teori, Studentlitteratur: Lund, s, 20 
32 Molander, J., (2003). Vetenskapsteoretiska grunder, Studentlitteratur: Lund, s, 176 
33 Thuren, (2000) s, 46 
34 Bruzelius, L.H, Skärvad, P-H., (2000). Integrerad organisationslära, Studentlitteratur: Lund, s 28 
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ett system för att kunna förstå systemet som fenomen.35 Individer formas av sin 
organisation, samtidigt som organisationen formar individer samt de handlingar som 
kommer till stånd på grund av människors uppfattning om verkligheten.36 Detta innebär 
att forskaren måste identifiera så kallade signifikanta aktörer - de aktörer inom systemet 
som är nyckelpersoner - i förhållande till den problemställning som studeras. 
Aktörernas värderingar, föreställningar, attityder, motiv och intressen är särskilt viktiga 
att se och förstå. Kort sagt: Verkligheten och problemen måste förstås utifrån hur 
systemets aktörer uppfattar situationen.37   
 
Vi valde att använda oss av aktörssynsättet som är väl överensstämmande med ett 
hermeneutistiskt synsätt. Eftersom vårt syfte var att skapa förståelse för bankers 
kreditbedömningsprocess, bestämde vi att relevanta aktörers uppfattningar skulle prägla 
vårt arbete, genom att de skulle få möjlighet att delge oss sina erfarenheter. 
 
2.1.3 Deduktivt arbetssätt 
 
Forskare som använder deduktion som analysmetod drar en logisk slutsats som anses 
giltig om den är logisk. Slutsatsen är nödvändigtvis inte sann och behöver inte 
överensstämma med verkligheten.38 Utifrån allmänna principer och befintliga teorier 
drar forskare som använder ett deduktivt arbetssätt slutsatser om enskilda faktum.39 
Deduktivt tillvägagångssätt syftar till att förklara verkligheten, men kan också användas 
för att förfina och utveckla befintlig teori.40  
 
Vi valde att använda oss av det deduktiva arbetssättet. Att vid analysen använda 
deduktion ansåg vi vara lämpligt eftersom analysmetoden passade vårt syfte. Vi 
skapade förståelse genom att jämföra befintlig teori med insamlad empiri. 
Kreditbedömningsprocessen analyserades utifrån en sammanfattad tredimensionell 
teorimodell, beskriven i uppsatsens teorikapitel 3. Analysmetoden var också lämplig för 
oss att använda, eftersom analysen ledde till att den tredimensionella analysmodellen 
utvecklades till den förfinade diamantformade kreditbedömningsmodellen. 
 
2.1.4 Kvalitativ metod  
 
Begreppet ”kvalitativ forskning” bygger på ett intresse för betydelser och på de sätt 
människor förstår saker samt på intresset för olika beteendemönster. Det som ytterst 
karaktäriserar kvalitativ forskning och ger metoden dess tydliga identitet, är det faktum 
att den har sitt eget speciella tillvägagångssätt vid insamling och analys av data – vilket 
gör den helt annorlunda jämfört med dess kvantitativa motsvarighet. Kvalitativ data är 
produkten av en tolkningsprocess som huvudsakligen består av ”ord”, där forskarens jag 
spelar en viktig roll, både i produktion och i tolkning.41 Vid kvalitativt inriktad 

                                                 
35 Lundahl, U, Skärvad, P-H., (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur: Lund, s, 186 
36 Bruzelius, Skärvad, (2000) s, 20 ff 
37 Lundahl, Skärvad, (1999) s, 186 
38 Thuren, (2000) s, 23 
39 Patel, R, Davidson, B., (2003). Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur: Lund, s, 21 
40 Artsberg, K., (2003). Redovisningsteori, – policy och – praxis, Berlings Skogs; Trelleborg, s, 31 
41 Denscombe, M., (2000). Forskningshandboken, Studentlitteratur: Lund, s, 242 
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forskning använder forskare sig av verbala analysmetoder.42 Forskarens identitet, 
värderingar och övertygelser kan inte elimineras, utan ”jaget” utgör oundvikligen en 
viktig del i forskningen och ska därför erkännas. Detta är generellt vedertaget bland 
kvalitativa forskare. Det egna ”jaget” kan hanteras på två olika sätt. I båda fallen 
erkänner forskaren att det egna jaget spelar roll både i framställningen av empirin och i 
analysen. Forskare kan välja att distansera sig och vänta med att ta ställning angående 
det egna ”jagets” påverkan så länge forskningen pågår, eller välja att redogöra för hur 
egna personliga erfarenheter med mera formar den egna forskningen under resans 
gång.43 
 
Vi använde oss av den kvalitativa metoden i samband med vår undersökning, eftersom 
vi samlade in data, redovisade data och tolkade vårt undersökningsmaterial i ord. 
Metoden var lämplig för oss att använda därför att aktörernas berättelser präglade vår 
undersökning. Vi tolkade insamlad data genom att jämföra befintliga teorier på området 
med insamlad empiri och slutligen drog vi slutsatser utifrån vår tolkning. Vårt eget jag 
påverkade undersökningen i den bemärkelsen att vi ville inte bara få fakta, utan vi ville 
se verkligheten ur två perspektiv, det vill säga även ur den egna verkligheten - ur teorin 
- och på så sätt skapa en spegelbild.  
 
2.1.5 Fallstudier  
 
Fallstudier är vanligt förekommande i samhällsforskning, speciellt vid småskaliga 
undersökningar. Fallstudier riktas mot speciella enheter, inte mot ett brett spektrum. 
Med hjälp av fallstudier vill forskare skaffa sig insikter utifrån det enskilda fallet. Saker 
studeras i detalj, med syftet att upptäcka saker som inte skulle ha kommit fram vid en 
mer ytlig undersökning. Fallstudier har en tendens att betona det detaljerade arbetet med 
relationer och processer, där förståelse för hur olika saker är sammanlänkade är det 
centrala. Detta medför att uppmärksamheten inte riktas mot resultaten av dessa 
relationer och processer, utan syftet är att förklara varför vissa resultat kan uppstå och 
inte vilka dessa resultat är.44  
 
Utifrån uppsatsens syfte att skapa förståelse, ansåg vi att fallstudier var en passande 
forskningsstrategi för vår undersökning. Vi studerade kreditbedömningsprocessen på 
detaljnivå utifrån två respondenter och syftet var att få ta del av processen på ett djupare 
plan.    
 
2.1.6 Intervju 
 
Intervju som datainsamlingsmetod innebär att forskarens syfte är att samla in mer 
djupgående insikter i ämnet samt att antalet respondenter består av ett mindre antal 
människor.45 Att intervjua ansikte mot ansikte erbjuder forskaren en möjlighet att 
avgöra om insamlad data är riktig.46 Personliga intervjuers värde består i att forskaren 
har kontakt med nyckelpersoner på fältet, som delar med sig av privilegierad 
information. Informationsdjupet som intervjuer erbjuder, grundar sig på att människor 
som intervjuas befinner sig i en speciellt intressant position. Intervjuer är med tanke på 

                                                 
42 Patel, R, Davidson, B., (1994). Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur: Lund s, 12 
43 Denscombe, (2000) s, 242 ff 
44 Ibid s, 40f 
45 Ibid s, 132 
46 Ibid s, 15 
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tids- och kostnadsaspekter också ett billigt alternativ, om respondenterna inte är alltför 
geografiskt utspridda.47  
 
Vi bestämde oss för att använda intervju som datainsamlingsmetod vid vår empiriska 
undersökning. Vi ansåg att intervju som metod skulle ge oss mest användbar 
information. Eftersom vi hade begränsade resurser, genomförde vi undersökningen på 
hemmaplan - närmare bestämt i Skellefteå - vilket medförde att vi minimerade 
kostnaderna. Intervjuerna genomfördes i drygt en timma per respondent, vilket 
medförde att vi också blev tidsmässigt effektiva.   

2.1.6.1 Semistrukturerad intervju   
 
Vid semistrukturerade intervjuer är det möjligt för respondenter att berätta och svara på 
frågor med egna ord och forskaren har stor möjlighet att fördjupa svaren genom att 
förtydliga och utveckla de svar som ges.48 Intervjuaren är vid semistrukturerade 
intervjuer inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Detta 
innebär att respondenten tillåts svara öppet och fokus ligger på respondenten som 
utvecklar och berättar utförligt om det ämne som behandlas.49  
 
På grund av att vi ville fördjupa respondenternas svar, valde vi att genomföra två 
semistrukturerade intervjuer. Detta gav respondenterna möjligheten att med egna ord 
berätta om sina erfarenheter och kunskaper. Vi använde oss själva av intervjufrågor, 
som respondenterna inte fick ta del av innan intervjun. Detta gav oss som forskare 
möjlighet att skapa ytterligare djup på respondenternas berättelser genom att ställa 
följdfrågor.  
 
2.1.7 Litteratursökning 
 
Vi har använt sekundärdata - det vill säga dokumenterat material - i form av skriftliga 
källor, utifrån befintlig litteratur, tidigare arbeten, Internet och från artiklar av olika slag, 
såsom debatt-, tidnings- och vetenskapligt publicerat material. Vi har även använt oss 
av publikationer i form av propositioner, utredningar och lagar.  
 
Ämnet valdes utifrån att vi hade läst att en ny förmånsrätts- och företagsinteckningslag 
hade trätt i kraft 2004-01-01. Vi blev nyfikna och ville först undersöka vad teorin på 
området påstod, för att sedan ta reda på hur verkligheten såg ut utifrån två enskilda 
banker. I vår litteratursökning har vi utnyttjat ett flertal sökvägar där snöbollstekniken50 
– vilket innebär att en litteraturkälla leder till andra källor och så vidare - har haft en 
framträdande roll. Vi började med att leta efter aktuell debatt i ämnet, på Internet, 
genom att använda sökmotorerna Google, Eniro och Ebsco. Sökord som vi använde var 
bland annat förmånsrätt, kreditbedömning, kreditgivning, kreditrisk, affärsidé, 
kreditbedömningsprocess, nätverk, irrationell och rationell. När vi letade material i 
databasen ScienceDirect sökte vi vetenskapliga artiklar med hjälp av motsvarande 
engelska sökord. Vidare letade vi skriftliga källor på Luleå Universitetsbiblioteket och 
på Skeriabiblioteket i Skellefteå, både på aktuella hyllor och via databaserna Libris och 

                                                 
47 Denscombe, (2000) s, 133 
48 May, T., (2001). Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur: Lund, s, 150 
49 Denscomb, (2000) s, 135 
50 Ibid s, 24 
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Lucia. Vi har i stor utsträckning använt oss av författarnamn och titlar - som vi hittat i 
redan befintliga källors referenslistor – och beställt önskad litteratur via fjärrlån.  
 
2.1.8 Val av intervjupersoner 
 
Den empiriska delen av vår uppsats grundas på primärdata som vi tillförskaffat oss 
genom att genomföra en personlig intervju på två olika banker. Respondenterna som vi 
intervjuade var nyckelpersoner inom området kreditgivning till småföretag. Deras 
befattning var företagsrådgivare och företagsmarknadschef. Vi valde två banker, som i 
sin marknadsföring framstår som relativt olika. Detta ansåg vi intressant eftersom vi var 
intresserade av att erhålla alternativa respondentsvar. När vi besökte bankerna blev vi 
hänvisade till lämpliga respondenter och tider för intervju bokades.  
 
2.1.9 Metodproblem 
 
En forskare kan använda validitet eller reliabilitet, när han försöker få fram bra 
tillförlitlighet eller generaliserbarhet i sin undersökning. Reliabilitet innebär att forskare 
ska få fram samma resultat om och om igen, vid upprepade undersökningar.51 
Aktörssynsättet som speglar flertydlighet och social verklighet använder inte reliabilitet 
som en naturlig följd av dessa grundföreställningar52 och därför kommer vi inte att 
använda reliabilitet i vårt arbete. 
 
Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som forskaren är ute efter att 
mäta.53 När det gäller forskningsresultat, handlar begreppet validitet om huruvida 
resultatet reflekterar verkligheten och ifall erhållen data täcker de avgörande frågorna. I 
stort handlar det om att data och metoder är ”riktiga”.54 Forskaren måste försäkra sig om 
att det som undersöks är det som avses att undersökas, det vill säga forskaren måste veta 
att han har god validitet.55 Bäst validitet uppnår forskaren om han använder sig av en 
ostrukturerad intervju med strategiskt väl valda respondenter.56 
 
Tillförlitlighet vid intervju är beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan 
uppstå. Intervjuareffekten är ett resultat av att forskaren beter sig så att respondenterna 
medvetet eller omedvetet förstår vad som förväntas av intervjun.57 

2.1.9.1 Validitet  
 
Eftersom vi använde en kvalitativ metod och eftersom undersökningens resultat inte 
kunde generaliseras, försökte vi öka undersökningens validitet genom att utforma 
intervjufrågor med tanke på problemformulering och syfte. Vi försökte även försäkra 
oss om att intervjufrågornas karaktär var relevanta utifrån vår teori. Under arbetets gång 
tittade vi kontinuerligt tillbaka på syftet, för att försäkra oss om att vi arbetade med rätt 
                                                 
51 Stenbacka, C., (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own, Management Decision: 
Volume 39, Number 7, Pages 551-556 
52 Arbnor, I, Bjerke, B., (1994). Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur: Lund, s 249 
53 May, (2001) s, 117 
54 Denscombe, (2000) s, 283 
55 Patel, Davidson, (1994) s, 85 
56 Stenbacka, (2001) 
57 Patel, Davidson, (1994) s, 87 f  
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saker. Vi försökte även välja ut lämpliga teorier utifrån vår problemdiskussion och vårt 
syfte. Vi hade inga som helst problem att hitta lämpliga respondenter, intresset från 
respondenternas sida att ställa upp var stor. De respondenter vi intervjuade var relevanta 
för uppsatsens syfte, eftersom de arbetade med kreditgivning till småföretag. De ställde 
sig även positiva till att läsa igenom och lämna synpunkter på vår 
intervjusammanställning, av den intervju de medverkat i. Detta stärkte undersökningens 
validitet ytterligare, eftersom missuppfattningar och feltolkningar av intervjuerna 
närmast eliminerades. 
 
Intervjuerna utfördes avskilt från övrig verksamhet, vilket medförde att intervjuerna 
kunde genomföras utan att vi blev störda. Respondenterna godkände att vi använde 
bandspelare under intervjuerna och vi upplevde inte att bandupptagningarna hade 
hämmande effekt. På grund av att vi spelade in intervjuerna ökade vår möjlighet att 
tolka den primärdata som vi samlade in. Vi antecknade också under intervjuerna och 
kontrollerade att diktafonen fungerade. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor och 
försökte undvika att styra intervjuerna, i syfte att försöka få vetskap om detaljer vi i 
annat fall inte skulle ha fått ta del av.  
 
Intervjuareffekten såg vi inte som ett problem eftersom vi på ett tidigt stadium delgav 
respondenterna vad vi förväntade oss av intervjun. 

 10



 
 Kreditbedömning  
  
3 Kreditbedömning 
 

D etta kapitel kommer att behandla kreditbedömning. Ett antal modeller som kan 
användas vid kreditbedömning presenteras och till sist beskrivs en modell 

anpassad för kreditbedömning till små och medelstora företag.  

3.1 Allmänt om kreditbedömning 
 
I huvudsak består bankers verksamhet av att bevilja krediter till privatpersoner och 
företag. Bakom denna affärsidé ligger teorin att banken genom en hög grad av 
erfarenhet och stora resurser är kapabel att göra säkrare kreditbedömningar än de flesta 
andra finansinstitut. Kreditbedömningsprocessens syfte är dels att bedöma den tänkbara 
kundens återbetalningsförmåga och dels att undersöka om kreditsökaren har någon form 
av extra säkerhet som kan erbjudas till banken. Dessa två moment överlappar varandra, 
på det sättet att den tänkbara kundens återbetalningsförmåga normalt kommer att 
förstärkas om han har en värdefull försäljningsbar egendom. Det är viktigt att 
säkerheten inte får en alltför framträdande roll vid kreditbedömningsprocessen, på 
grund av att marknaden för de tillgångar som erbjuds som säkerhet till exempel 
fastigheter, aktier och andra värdepapper kan komma att påverkas av den ekonomiska 
marknadens konjunkturläge.58  
 
Även om det finns omfattande och standardiserade kreditpolicies skiljer sig enskilda 
kreditbedömare åt i sin bedömning av kunders kreditansökningar. Vissa fokuserar på 
och analyserar finansiell information - det vill säga ett statiskt perspektiv59- medan 
andra fokuserar på ett mer dynamiskt perspektiv. En dynamisk bedömning är inriktat på 
ett företags återbetalningsförmåga och det innefattar mer än bara företagets ekonomiska 
ställning. En bedömning av företagets affärsidé, ledningskapacitet, produkter och 
marknadssituationer med mera,60 leder till en kontinuerlig interaktion med kunderna och 
skapar större förståelse för företagets utveckling över tiden.61  
 
En korrekt kreditbedömning kräver analyser av en stor mängd information, i syfte att 
skapa en mångtydig bild av det kreditsökande företaget. Kreditbedömare är ofta 
riskaversiva - vilket innebär att de inte är speciellt riskbenägna - och undviker därför i 
stor utsträckning att bevilja krediter till icke-kreditvärdiga företag. Felaktiga beslut kan 
inverka negativt på den egna karriären, vilket leder till att kreditbedömare hellre avslår 
än beviljar kreditansökningar vid minsta osäkerhet om kreditvärdighet.62  
 
Individens viktiga roll får stöd i forskningen, där det ständigt växer fram nya belägg om 
den mänskliga sidans betydelse i samband med kreditbedömning. Nya företag har svårt 
att visa på och identifiera vad som ska generera framgång och dessa företags budgetar, 
företagsidéer och försäljningsprognoser är baserade på en osäker framtid. Småföretag 
karaktäriseras också av en begränsad marknadsandel samt en informell företagsledning 
som oftast är delägare. Småföretagen har dessutom relativt liten personalstyrka. Dessa 
                                                 
58 Funered, (1994) s, 45 f 
59 Landström, (2003) s, 67 
60 Svedin, J., (1992). Kreditgivning och kreditbedömning av företag, Almqvist & Wiksell Förlag AB: 
Malmö, s, 9 
61 Landström, (2003) s, 67 
62 Ibid s, 90  
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företag är dessutom sällan börsnoterade vilket innebär att det inte är möjligt att följa 
deras affärsutveckling och finansiella situation över tiden.63 I princip är det upp till 
kreditbedömaren att bestämma vad som ska fokuseras eftersom det har visat sig svårt att 
identifiera kritiska framgångsvariabler i små företag. Vid kreditbedömning av 
framförallt småföretag, har både den som bedömer och den som bedöms stor 
betydelse.64 
 
Kreditbedömningen kompliceras vidare av det faktum att kreditgivaren teoretiskt sett är 
i underläge gentemot det kredittagande företaget ur informationssynpunkt, eftersom 
företagets ledning antas ha bättre kunskap om det egna företagets framtida finansiella 
förmåga och vilja att fullfölja sitt betalningstagande. Incitament till att det 
kreditsökande företagets ledning framställer det egna företaget överdrivet positivt 
existerar också, vilket innebär att bankens kreditbedömning påverkas av asymmetrisk 
information som kan leda till felaktiga kreditbeslut.65 
 
Kreditbedömning av små och nystartade företag kan i princip bara baseras på 
förtroendet för företagaren som person på grund av att i dessa företag existerar väldigt 
lite ”objektiv” information. Förtroende, som ofta kallas ”personkemi” eller ”intuition” 
blir därför en viktig aspekt i kreditbedömningen.66 Det kreditsökande företagets övriga 
bankaffärer är också en faktor av stor betydelse. Banker favoriserar i stor utsträckning 
gamla kunder och kunder med omfattande bankaffärer framför nya kunder och kunder 
med liten bankkontakt.67 Banker gör idag ofta eftergifter/medgivanden därför att de är 
involverade i andra vinstgivande affärer med kunden, vilket ytterligare leder till att 
kundrelationen måste ses som en viktig faktor att beakta vid kreditgivning.68 Bankernas 
krav på lönsamhet och konkurrensen om kunderna ligger bakom detta faktum.69 
 
I banklagsstiftningen har det införts grundläggande kreditgivningsregler, detta för att 
förebygga att bankerna förbiser viktiga delar i kreditbedömningsprocessen.70 Lagen 
säger att kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i 
form av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig 
eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.71 

3.2 Kredithantering utifrån ett finansieringsteoretiskt synsätt 
 
När en bankman använder ett finansieringsteoretiskt synsätt vid sin kreditbedömning, 
analyserar han kvantitativ information, det vill säga han använder sig av verktyg som 
till exempel nyckeltal för att analysera information. Denna information inhämtar 
bankmannen från det kreditsökande företagets balans- och resultaträkningen. Analysen 

                                                 
63 Landström, (2003) s, 91 
64Ibid s, 67 
65 Ibid s, 90 
66 Ibid s, 67 
67 Broome, (1998) s, 8 
68 Machauer, Weber, (1998) 
69 Broome, (1998) s, 8 
70 Furered, (1994) s, 48 
71 Bankrörelselagen 2:13 § 
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avser att bedöma företagets överlevnads- och återbetalningsförmåga samt att identifiera 
företag i kris och företag som är på väg att hamna i svårigheter.72  
 
3.2.1 Företagsanalysmodellen    
 
Eftersom företag är unika, medför det att en erfaren företagsbedömare intuitivt använder 
sig av olika kriterier för att bedöma ett företag. Det är inte tillräckligt att bara titta på 
återbetalningsförmåga, utan kreditgivare måste också titta på företagets styrkor, 
svagheter, marknadsförutsättningar och tillväxtsmöjligheter.73 En företagsanalys kan 
delas upp i affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys och ekonomisk analys. Dessa 
kommer att beskrivas i det följande. 

3.2.1.1 Affärsidé 
 
Det är viktigt att företag har en avgränsad och väl definierad affärsidé som beskriver 
förstagets behov på marknaden. Affärsidén sätter kunden i centrum och företagets syfte 
är att tillfredställa sina kunder. Företagets marknad ska återspegla affärsidén i flera 
dimensioner med avseende på företagets kunder, kundernas behov och företagets 
möjligheter att tillgodose behovet.74 

 
Affärsidén utgår ifrån företagets kunder och behovet som kunden har samt sättet som 
företaget har valt för att lösa behovet på. Vinsten och produkten är en konsekvens av 
affärsidén. Nystartade företag måste ha en klart identifierad affärsidé, den förväntas inte 
vara lika välformulerad som i ett etablerat företag. Kreditgivaren kommer att bedöma 
företagets kunder samt de tillväxtmöjligheter som affärsidén kan medföra. En 
bedömning kommer även att göras utifrån företagets kompetens, produktion och 
organisation för att se om dessa är tillfredsställande för att nå uppsatta mål.75 
 
Bankmän försöker skapa sig en uppfattning av affärsidén när de gör en 
kreditbedömning. De bedömer om affärsidén är unik samt hur branschen och 
konkurrensen ser ut. Det måste också finnas en överensstämmelse mellan företagaren 
som person och affärsidén, vilket innebär att personliga egenskaper och kompetenser 
måste kunna jämföras med de krav som den speciella affärsidén ställer. Det kan vara 
svårt för kreditbedömare att ha en ingående kännedom om samtliga branscher, vilket 
innebär att det personliga förtroendet blir direkt avgörande om inte affärsidén är helt 
orimlig.76 
 
Några viktiga informationskällor för att göra en bedömning av affärsidén är; 
 
Nätverk utanför banken, till exempel andra kunder som kan ge information. Konsulter 
som kan anlitas om affärsidén är svårbedömd. Kompetenta organ som kan ge värdefull 
information, till exempel NUTEK och utvecklingsfonden. Tidningar och facklitteratur 
som kan ge kreditbedömaren en möjlighet att själv upprätthålla en bred allmänkunskap. 
Till sist nätverket inom banken, där informationsflödet kan utvecklas genom att 
                                                 
72 NUTEK., (1993). Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag, 
NUTEK: Stockholm, s, 43 f 
73 Svedin, (1992) s, 24 
74 Ibid s, 25 
75 Ibid s, 25 f  
76 NUTEK, (1993) s, 24 f  
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ansvaret mellan bankmännen kan delas upp mellan dessa, för att de ska kunna hålla sig 
ajour med händelseutvecklingen inom flera branscher.77 

3.2.1.2 Resursanalys 
 
En resursanalys omfattar de redskap som företaget har för sin verksamhet till exempel 
ledning, ägare, styrelse, organisation, produkter, produktion, tillverkningskapacitet och 
distributionskanaler med mera.78 
 
Det är av betydelse att kreditgivare kontrollerar företagsledningens kompetens för att 
styra ett företag. Ofta startas företag av personer som brinner för sin affärsidé, men det 
behöver inte betyda att den personen har förmåga att administrera och leda ett företag.79 
Företagsledningens förmåga och kompetens till att inspirera och leda sina medarbetare 
mot samma mål är mycket viktigt.80 Organisationsplanen som ett företag har ger en bra 
översikt över företagets struktur och med hjälp av denna kan det vara lättare att 
upptäcka nyckelpersoner i företaget. Planen ger också en uppfattning om antalet 
anställda i de olika personalkategorierna och om antalet anställda är relevant eller inte.81 
 
När ett företag är inne i en utvecklingsfas eller om ett företag går sämre kan en splittrad 
ägarbild vara betydligt sämre än om företaget har en ensam ägare. Detta kan verka 
märkligt med tanke på att ett företag med flera delägare kan disponera över mer kapital 
än en ensam ägare. Om ett företag har flera delägare kan beslutsprocessen kompliceras 
och beslutsfattandet kan också förlängas, ibland på grund av att alla delägare aktivt vill 
delta i beslut som rör företaget. Tid är pengar och förlängs beslutsprocessen kan det 
försvaga företagets likviditet.82 
 
Företagets nuvarande och framtida produkter är en viktig del i kreditbedömningsarbetet 
och för en kreditgivare är det viktigt att känna till produktsortiment och fördelning 
mellan produkternas kostnads- och intäktsflöde. Eftersom att det är produktsortimentet 
och produktutvecklingen som ska genera intäkter i framtiden.83 För att skapa en känsla 
och få kunskap om företaget är det extra viktigt för kreditgivare att besöka företag och 
möta företagaren i dennes speciella miljö. Genom att göra detta får kreditgivaren en 
möjlighet att ställa de rätta frågorna till företagsledningen angående företagets 
produkter, kunder och ägarens eller VD:s  egen kunskap om tillverkningsprocessen.84 

3.2.1.3 Omvärldsanalys 
 
En omvärldsanalys ska ge en bild av den marknad företaget är verksamt på och om den   
utgår ifrån företagets kunder och produkter. Det är viktigt att kreditgivare har god 
kunskap i företagets kundstruktur och hur omsättningen är fördelad. Detta på grund av 
att om kreditbedömaren vet hur omsättningen är uppdelad mellan olika kunder kan han 
utifrån det få vägledning vad det gäller företagets risk. Det är också av väsentlig 
betydelse att kreditbedömare kontrollerar om företaget är starkt beroende av någon 

                                                 
77 NUTEK, (1993) s, 25 
78 Svedin, (1992) s, 26 ff 
79 Stenberg, V, Sigbladh, R., (2003). Kreditbedömning, Björn Lunden Information AB: Näsviken s, 108 
80 Svedin, (1992) s, 26 
81 Ibid s, 28 
82 Ibid s, 27 
83 Ibid s, 28 f 
84  Green, E., (1997). Kreditbedömning och intuition, Team Offset & Media: Malmö, s, 107 
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speciell kund, eftersom det måste vägas in vid en bedömning av företaget. Det vill säga 
att det som påverkar kundens marknadssituation och olika faktorer inom- och utanför 
Sverige är viktiga att ta hänsyn till.85 
 
Företagets egen tillväxtmöjlighet är en styrande faktor för den lånesituation ett företag 
kan försätta sig i. Det är viktigt att beakta prisbilden som finns på marknaden för den 
har en stor betydelse för företagets tillväxt. Till exempel om företagets verksamhet är 
inriktad på investeringar av fastigheter, fartyg eller konst måste kreditbedömaren vara 
uppmärksam på hur relevant och stabil prisbilden anses vara samt vilka bakomliggande 
faktorer som inverkar på efterfrågan och därmed priset på investeringarna. 
Kreditbedömningen måste även innehålla en bedömning av företagets 
konkurrenssituation. Den bedömningen kan kreditgivaren göra genom att till exempel 
titta på antalet aktörer på marknaden eller om det finns någon aktör som dominerar 
marknaden, detta för att bedöma företagets framtidsutsikter.86 

3.2.1.4 Ekonomisk analys 
 
En ekonomisk analys består av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 
revisionsberättelse och nyckeltal och syftar till att ge en bild av företagets 
resultatmässiga och finansiella situation. Förvaltningsberättelsen är ett komplement till 
resultat- och balansräkning och ger en kortfattad information om företaget. 
Resultaträkningen visar hur stora intäkterna och kostnaderna har varit under året och det 
framgår också om årets verksamhet har gått med vinst eller inte. Ett företags 
ekonomiska ställning kan utläsas i balansräkningen. Den visar företagets tillgångar och 
skulder och vid en analys av posterna i balansräkningen är det viktigt att bedöma 
tillgångarnas värde. Detta för att kontrollera om tillgångarna har tagits upp till verkligt 
värde eller om de tagits upp till under- eller övervärden.87 Vid analys av ekonomisk 
information kontrollerar bankmannen företagets överlevnadsförmåga och företagets 
framtida återbetalningsförmåga.88 
 
Revisionsberättelsen är en försäkran på att företagets resultat och finansiella ställning 
har återgetts så att en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning kan utläsas. 
Nyckeltal kan användas för att få fram en bild av företagets ekonomiska varaktighet och 
detta kan vara ett hjälpmedel som kreditbedömaren kan använda vid en bedömning av 
företagets framtidsutsikter. På grund av att nystartade företag inte har någon historik 
används den ekonomiska analysen mest vid etablerade företag som vill låna pengar.89 

3.3 Relationsorienterat synsätt  
 
Relationsorienterat synsätt betonar relationer av varaktig karaktär. Inom dessa 
relationsbaserade utbyten utvecklas förtroende och personlig tillfredställelse via det 
sociala utbytet. Teorin bygger på en vilja att bevara relationer och att lösa konflikter. 
Teorin anses relevant för förhållandet bankman och nyföretagare.90 

                                                 
85 Svedin, (1992) s, 29 f 
86 Ibid s, 30 f 
87 Ibid s, 32 ff 
88 Laudeman, M., (1987). A practical approach to break-even analysis, Journal of Commercial Bank 
Lending, Volume 69 
89 Svedin, (1992) s, 32 
90 NUTEK, (1993) s, 47 
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3.3.1 Nätverksmodellen   
 
Det finns flera grundläggande delar i sociala nätverk och organisationer använder sig av 
sociala och affärsmässiga relationer i sin verksamhet.91 Bankmän använder sig av 
relationer och personliga nätverk när de kreditbedömer företag. NUTEK har i en 
undersökning kommit fram till att bankmän använder sig av olika delar i sitt personliga 
nätverk, beroende på om han söker tillgång till, tolkar eller tillämpar inhämtad 
information. Det nätverk som bankmän använder sig av, i synnerhet vid 
kreditbedömning av nystartade företag, kan delas upp i 5 olika nivåer.92  
 

1. Dyadrelationen mellan banken och det nystartade företaget. 
2. Inre kommersiella nätverket som består av bankmannen, företaget och de 

närmaste kommersiella aktörerna, till exempel revisorn. 
3. Lokala nätverket som består av bankmannens samtliga relationer i samhället, 

både sociala och kommersiella. 
4. Kontextnätverket som ger bankmannen tillgång till social och kommersiell 

allmän information. 
5. Bankorganisationen som sträcker sig över samtliga nivåer i nätverket och 

består av bankmannens samtliga relationer inom banken. 
 
Den första nivån dyadrelationen, är den centrala relationen för en kreditbedömare, på 
grund av att den skapar en möjlighet för bedömaren att tolka företagsspecifik 
information, både social och kommersiell. Genom att kontakten sker direkt mellan 
bankman och kredittagare ökar sannolikheten att framställd aktuell information inte 
förvrängs av en mellanliggande persons tolkning. Det är viktigt för kreditbedömare att 
uppmärksamma att företagaren själv kan undanhålla eller välja ut vilken information 
han vill ge till bedömaren.93 Detta kan ses ur ett agentteoretiskt synsätt - där banken är 
principal och låntagaren är agent - där agenten vet mer än principalen angående det egna 
företagets finansiella tillstånd och därför kan det uppstå problem mellan parterna.94 
Agenten kan försöka öka sin nytta genom att framställa sig själv och den egna 
verksamheten som överdrivet duglig, i hopp om att principalen ska bevilja sökt kredit.95 

Dyadrelationen är viktig för att den skapar förståelse för det nystartade företagets 
särskilda situation. Kreditbedömare använder sig av dyadrelationen när de vill påverka 
kreditbedömningen till ett nystartat företag och i vilken grad de kan påverka 
bedömningen av företagets kreditansökan är beroende av vilket förtroende parterna har 
till varandra.96  
 
Den andra nivån, det inre kommersiella nätverket är det nätverk som kreditgivare 
använder sig av i syfte att skaffa sig specifik affärsmässig företagsinformation. Nivåns 
viktigaste funktion är att ge kreditgivare information om när ett nystartat företag 
befinner sig i kris. Bankmannen och andra aktörer arbetar då tillfälligtvis tillsammans i 
en gemensam strävan för att påverka företaget i en särskild riktning.97 

                                                 
91 Tichy, N, Tushman, M, Fombrun, C., (1979). Social network analysis for organizations, Academy of 
Management Review, Volume 4, Pages 507-519 
92 NUTEK, (1993) s, 61 
93 Ibid s, 63 f 
94 Bruns, V., (2001). A dual perspective on the credit process between banks and growing privately held 
firms, Parajett AB: Sollentuna, s, 56   
95 Artsberg, (2003) s, 84 
96 NUTEK, (1993) s, 61 
97 Ibid s, 64 
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Den tredje nivån i bankmännens nätverk är deras lokala nätverk som består av 
informationsbärare och i vilket de kan tolka både social och kommersiell information 
om det specifika företaget.98 Det sociala informationsnätverket gör det möjligt för 
banken att kontrollera låntagarens trovärdighet vad det gäller nystartade okända 
företag.99 Det lokala nätverkets viktigaste funktion är att förmedla varningssignaler om 
det förväntas bli en kris i ett nystartat företag.100  
 
Den fjärde nivån, kontextnätverket ger kreditgivare en möjlighet att framställa 
information om det egna och företagets övergripande sammanhang. Från detta nätverk 
får bankmän den bakgrundskunskap som behövs för att göra en kreditbedömning.101 
 
Den femte nätverksnivån, bankorganisationen finns med på alla nivåer i nätverket och 
består av långivarens samtliga relationer inom banken. Personer i bankmännens nätverk 
som till exempel bankjurist, bankkassörska, länkar samman banken med det nystartade 
företaget. Det vill säga att i bankorganisationen finns det någon/några personer  på alla 
nivåer av nätverket som har beskrivits ovan.102 
 
3.3.2 Beslutsstilsmodellen 
 
”Beslutsstilmodellen” skiljer mellan två sätt att hantera informationsanvändning, det 
”satisfierande” och det ”maximerande” angreppssättet. ”Satisfierande” personer 
använder sig av relativt lite information vid beslutsfattande, medan ”maximerande” 
personer använder mycket information och dessa personer fattar beslut när de upplever 
att det inte finns mer att ta hänsyn till kring problemställningen.103 Modellen skiljer 
också på ”unifokuserade” och ”multifokuserade” angreppssätt. Ett ”unifokuserat” 
angreppssätt karaktäriseras av en tendens att komma fram till en lösning och sedan hålla 
fast vid den, medan ett ”multifokuserat” angreppssätt tenderar att generera ett flertal 
lösningar eller alternativ. Utifrån detta har forskningen identifierat ett antal 
grundläggande beslutsstilar.104 
 
 

• Den beslutsamma stilen – En beslutsam kreditgivare använder begränsad 
information för att generera en fokuserad och tydlig kreditbedömning. När 
beslutet är fattat är det slutgiltigt och ingen ny analys görs. En beslutsam 
kreditgivare föredrar organisationer med en lång och okomplicerad 
kredithistorik samt företag med traditionella produkter eller tjänster där 
risktagandet minimeras. Denna stil uppskattar snabbhet, effektivitet och 
konkreta resultat vilket av vissa anses som rigid och ytlig men stilen har styrkan 
att vara handlingsorienterad och konsistent.105 

 
• Den flexibla stilen – Använder också relativt lite information, men kommer 

fram till olika lösningar. Anpassningsbarhet, snabbhet och öppna alternativ är 

                                                 
98 NUTEK, (1993) s, 64 
99 Bruns, (2001) s, 59 
100 NUTEK, (1993) s, 64 
101 Ibid s, 62 f 
102 Ibid s, 62 ff 
103 Driver, M, Svensson, K, Amato, R, Pate, L., (1996). A human information processing approach to 
strategic change, International Studies of Management and Organization, Volume 26, Pages 41-58 
104 Landström, (2003) s, 73 
105 Driver, m fl, (1996) 
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det som uppskattas av denna stil. Den ”flexibla” kreditbedömaren samlar 
information i huvudsak genom att integrera med personer från företaget som ska 
bedömas.  Kreditbedömningen sker snabbt och den blir mindre absolut och 
”svart/vit”. Olika alternativ övervägs och kreditgivaren kan också ändra sin 
bedömning när situationen förändras. Den flexibla kreditgivaren överväger mer 
riskbenägna projekt och kan även vara villig att göra undantag i specifika fall. 
Stilen kan ses som obeslutsam, men också som social och 
förändringsorienterad.106 

 
• Den hierarkiska stilen – Använder all tillgänglig information för att noggrant 

komma fram till ”den bästa lösningen”. När ett företags kreditvärdighet ska 
bestämmas, kommer den hierarkiska kreditbedömaren att vända på varje sten 
kopplad till det aktuella företagets återbetalningsförmåga. Denna stil är speciellt 
positiv till företag med långsiktig planering och komplexa produkter/tjänster. 
Kortsiktiga småföretagare imponerar inte på kreditbedömare med den 
hierarkiska stilen. Stilen anses som dogmatisk och kontrollerande men har 
styrkan att vara väldigt noggrann och kvalitetsorienterad.107 

 
• Den integrativa stilen – Använder också en stor mängd information men 

kommer fram till många olika lösningar. En ”integrativ” kreditbedömare 
fungerar bra i situationer som präglas av icke-rutin, komplexitet, 
framtidorientering och där flera aspekter av företaget lyfts fram i 
kreditbedömningen, det vill säga inte tidspressade kreditbedömningar i 
turbulenta och komplexa branscher.  Dessa personer analyserar företaget utifrån 
flera perspektiv, med många alternativa utvecklingsvägar och förutsättningar 
baserat på omvärlden. ”Integrativ” kreditbedömare föredrar kreativa men också 
riskfyllda angreppssätt med många kombinationer av varor och tjänster. De 
kommer att försöka hitta lösningar för företaget som kreditbedöms vilket 
betyder att dessa personer lätt anses som komplexa och otydliga men också som 
väldigt kreativa, utforskande och samarbetsvilliga.108 

 
Modellen skiljer också på den stil personer använder när de är självmedvetna, en så 
kallad ”rollstil” respektive den stil personer använder när de inte är självmedvetna, en 
”operativ stil”.  Rollstilen används till exempel av företagaren vid en kreditansökan 
medan företagarens operativa stil kan vara avgörande för det enskilda företagets 
överlevnad. Eftersom individer oftast inte har samma rollstil som operativ stil är det 
viktigt att i kreditbedömningssituationer vara medveten om detta, då det oftast är just 
rollstilen som bedöms och inte den kanske viktigare operativa stilen.109 

3.3.2.1 Irrationella handlingar och beslut i organisationer 
 
Beslut är ofta ett val mellan två alternativ. Forskning visar på att irrationalitet är vanligt 
förekommande i organisationer, både när beslut inte baseras på fakta och när beslut 

                                                 
106 Driver, m fl, (1996)  
107 Landström, (2003) s, 73 ff 
108 Ibid s, 73 ff 
109 Landström, (2003) s, 73 
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baseras på all möjlig fakta. Irrationalitet är en vanlig del av en organisations handlingar 
och beslutsfattandet bygger på detta. Irrationalitet förklaras på tre olika sätt;110 
 

• Vi människor har bristande kunskap och/eller begåvning för att kunna handla på 
ett rationellt sätt 

• En psykologisk förklaring menar att detta fenomen är medfött och kan vara svårt 
att ändra på 

• Värderingar, olika alternativ och förutfattade meningar leder till att 
beslutsfattaren antingen inhämtar för lite eller för mycket information för att 
kunna fatta ett rationellt beslut 

 
Den irrationella teorin menar att ingen människa kan vara rationell och menar att 
människan endast kan vara rationell i teorin. Detta leder till kontentan att endast 
maskiner och liknade ting är rationella.111 

3.4 Sammanfattad kreditbedömningsteori 
 
Utifrån det faktum att det existerar skillnader i affärs- och kreditbedömningssituationer 
samt individuella skillnader hos småföretagare och kreditbedömare har en 
tredimensionell kreditbedömning vuxit fram. Modellen bygger på tre olika matchningar 
– ”affärspassform”, ”bedömningspassform” och ”kommunikativ passform”. Modellen 
illustrerar tre olika matchningsprocesser mellan småföretagaren, kreditbedömaren och 
situationen som påverkas av de stilar som individerna har och av karaktären på 
situationen.112 Denna kreditbedömningsmodell kommer tillsammans med teorin om 
irrationella handlingar i organisationer att användas som analysunderlag. 
 
 
                                                       Affärsidé- situation   
 
 
                 Affärspassform                       Bedömningspassform 

                   Tredimensionell 
                    
                

 kreditbedömning 

 
Småföretagare                         Kreditbedömare
                                                                 Kommunikativ passform                                                                       
 
Figur1. Tredimensionell kreditbedömning113 (figuren är bearbetad av författarna)                                     
 

• Affärspassformen – Denna matchningsprocess innefattar företagaren och 
företagssituationen. Poängen är att en företagares framgång beror på hur bra 
hans stil passar ihop med affärssituationen, där specifika styrkor är särskilt 
viktiga och där svagheter får mindre fokus. Det är alltså viktigt för 
kreditbedömaren att identifiera affärssituationens karaktäristika och bedöma hur 

                                                 
110 Brunson, N., (1982). The irrationality of action and the action rationality, Journal of management, 
Volym 19, Number 1, Pages 29-44 
111 Ibid 
112 Landström, (2003) s, 74 
113 Ibid s, 74 
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bra den passar ihop med företagaren. Speciellt viktigt blir det när det gäller små 
företag, eftersom ledaren har så stor betydelse i dessa företag.114 

 
• Bedömningspassformen – handlar om kreditbedömaren och affärsidén/- 

situationen. Kreditbedömarens ”beslutsstil” kan starkt påverka hanteringen och 
resultatet av enskilda kreditbedömningar. Nyckeln till en effektiv 
kreditbedömning kan antas vara att matcha kreditbedömarens 
informationshantering till situationens specifika krav. Kreditbedömare kan 
förväntas vara bra i vissa situationer och sämre i andra och för att 
kreditbedömningar inte ska resultera i en dålig passform, bör beslutsstilarna hos 
kreditbedömarna och de specifika kreditgivningssituationerna beaktas vid 
fördelningen av kreditbedömningsuppdrag.115 

 
• Kommunikativa passformen – handlar om förhållandet mellan företagaren och 

kreditbedömaren, där ”förtroende” och ”personkemi” är viktiga aspekter för hur 
kreditbedömaren bedömer just småföretagare som personer. Om 
kreditbedömningen av personen inte är bra, spelar det många gånger inte någon 
roll om personen i fråga har tillräcklig säkerhet eller inte. ”Beslutsstilsmodellen” 
med fokus på interaktionen mellan människor, visar på att personer med 
liknande ”beslutsstilar” tenderar att tycka bra om varandra och de känner att 
”personkemin” stämmer.116 

 
Kreditbedömning handlar alltså för kreditgivare om att identifiera och acceptera krediter 
till småföretagare och affärssituationer som passar varandra, det vill säga där det finns 
en ”affärsplattform”, respektive undvika de fall där företagare och affärsidé/- situation 
inte passar ihop. Svårigheter uppstår på grund av att dessa bedömningar består av 
subjektiva uppfattningar, men om kreditbedömaren lyckas med att hitta och acceptera 
krediter enbart till företag där det existerar en bra passform ökar sannolikheten att 
kreditförlusterna blir lägre.117 
 
”Beslutstilsmodellen” används för att förstå den mänskliga sidan av kreditbedömningen. 
Modellen går bortom tidigare försök att hitta ”den enda rätta” företagaren oavsett 
företagssituation och anser att det inte finns någon ”rätt” småföretagare för alla 
situationer och inte heller någon ”rätt” affärssituation för alla småföretagare. Alla 
småföretag antas under lämpliga förutsättningar kunna nå framgång och därför vore det 
slöseri om kreditbedömare bortser ifrån alternativa sätt att nå framgång i sitt sökande 
efter den ”ideala” småföretagaren. Kreditbedömarens individuella preferenser kan 
vilseleda analysen, vilket kan resultera i avslag av goda passformer men också till bifall 
av dåliga passformer.118 
 
Den tredimensionella kreditbedömningen baserad på ”beslutstilsmodellen” ger delvis en 
förklaring till varför kreditbedömare når olika slutsatser angående småföretagare och 
deras affärsidéer/-situationer. ”Bedömningspassformen” ger oss logiken bakom 
kreditbedömarens preferenser, vad det gäller affärsidéer och -situationer såväl som den 
”kommunikativa passformen” hjälper oss att förstå kreditgivarens preferenser avseende 
individuella småföretagare.  
                                                 
114 Landström, (2003) s, 74 ff 
115 Ibid s, 79 f 
116 Ibid s, 82 
117 Ibid s, 84 
118 Ibid s, 85 f 
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Möjligheten att fokusera på de mänskliga processer – som vi ofta är omedvetna om – i 
kreditbedömningen, ger oss en bredare förståelse för kreditbedömningen som företeelse, 
samt möjlighet att förbättra kvaliteten på besluten.119 

 
 
 
 
 

                                                 
119 Landström, (2003) s, 86 
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 I
 

 detta kapitel redovisas två intervjuer. Representanter för två banker berättar hur 
deras respektive banks kreditgivningsprocess ser ut vid kreditgivning till småföretag. 

Intervjuerna har inte återgetts ordagrant utan de har sammanställts utifrån uppsatsens 
syfte. Respondenterna har lovats anonymitet och kallas därför bank A och bank B. 
 

4.1 Intervju med Bank A  
 
När vi som bank kreditbedömer befintliga småföretag tittar vi först på det kreditsökande 
företagets bokslut och utifrån företagets balans- och resultatrapport bedömer vi 
företagets ekonomiska ställning. Denna bedömning av företagets räkenskaper gör vi 
årligen. Ett syfte med den årliga uppföljningen är att vi vill upptäcka faktorer som inte 
de enskilda entreprenörerna kan påverka, som till exempel svängningarna på 
marknaden. Vi försöker förutse framtiden och de marknadstrender som är på gång. När 
vi kreditbedömer ett företag fokuserar vi på framtiden, det historiska spelar ingen 
avgörande roll och för att öka vår kunskap om enskilda företagare och deras verksamhet 
gör vi besök i deras egna miljöer. Antal kundbesök/vecka är fastställt.  
 
Vid nyföretagande tittar vi på helheten. Vi är mer restriktiva till vissa branscher 
samtidigt som vi är medvetna om att det finns företag som går bra i en tuff bransch och 
vice versa. När vi följer upp en kredit har vi en öppen dialog med kunden och dennes 
revisor om problem och möjligheter samt om framtida satsningar från företagarens sida. 
Förutseende företagare som har kontroll på sina räkenskaper är en faktor som vi anser 
vara av stor betydelse vid vår bedömning. Vi anser att affärsidén är viktig. Det finns inte 
bara bra idéer, utan det finns även tunna idéer som inte är livskraftiga efter ”starta eget” 
tiden. Konkurrens mellan bankerna gör att vi kanske är lite för snälla när vi beviljar 
krediter med tanke på våra ställda krav på borgen och andra säkerheter, i synnerhet när 
vi vill ha personen i fråga som kund. Detta hänger samman med att vi jobbar mot 
volymer, det vill säga många kunder.  
 
Eftersom vi i kreditbedömningsprocessen bedömer företagets framtida 
betalningsförmåga och då många småföretag inte har någon direkt historia bedömer vi 
företagets framtida betalningsförmåga, genom att bedöma personens förmåga samt hur 
branschen ser ut. Är branschen bestående? Är affärsidén omodern om 2 år? Företagaren 
som person har alltid stor betydelse vid den inledande kontakten. 
 
I kreditgivningsprocessen använder vi oss av den erfarenhet och kompetens som finns 
inom banken och vid kreditbedömning av nyföretagande samarbetar vi med Almi 
företagspartners och Norrlandsfonden. Dessutom har vi kontakt med den kreditsökande 
entreprenörens revisor. Att bedöma småföretagare och deras affärsidé är till stor del en 
subjektiv bedömning, detta gör att vi samarbetar med Nyföretagarcentrum. 
Entreprenörer med en nyföretagarutbildning i bakfickan, har ofta en mentor på 
nyföretagarecentrum och tillsammans med företagaren och mentorn bollar vi affärsidén. 
Inom banken finns även en kreditdelegation, vilket är ett nätverk som består av personer 
specialiserade på olika branscher. Vid nyetablering av småföretag och när det gäller 
större krediter, anlitar vi kreditdelegationens kompetens. Vi använder oss även av vår 
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egen bankstyrelse - dessa är inte anställda av banken, utan finns ute i näringslivet - 
framförallt vid större krediter när det gäller för oss att skaffa branschkunskap. 
 
Avgörande faktor vid kreditbedömning är den känsla som vi införskaffar oss när vi 
bedömer kundens lämplighet samt den marknad som företagaren verkar på. Genom att 
titta på företagets budget bedömer vi om den stämmer överens med verkligheten. Vi 
bedömer också försäljningsvolym samt hot och möjligheter. Regler styr vår utlåning, 
vilket innebär att företag ska ha en intjäningsförmåga för att vi ska kunna bevilja 
krediter. För att inte riskera att avslå potentiella nykunder avväger vi risken och försöker 
hitta alternativa vägar när det gäller ställda säkerheter från bankens sida. Detta gör vi 
eftersom vi vill låna ut för att tjäna pengar.  
 
När vi räntesätter våra krediter använder vi oss inte av något ratingsystem, men däremot 
är det på gång ett internt ratingsystem inom banken. Räntesättning av krediter påverkas 
av flera faktorer. Vi ska för det första som bank tjäna pengar och räntan ska återspegla 
den risk som banken tar. Låg risk ger låg ränta och hög risk ger hög ränta. Ett problem 
vid räntesättning är att en liten kredit har lika stora omkostnader som en stor kredit, 
vilket gör att vi som bank har svårt att ta ut den ränta som avspeglar de faktiska 
kostnaderna vid små krediter. Detta dilemma har medfört att kundens totala affärer i 
banken vägs in vid räntesättning av krediten. Vi är intresserade av en helhetslösning 
med kunden, vilket även innefattar försäkrings och pensions bitar. Helhetslösningar kan 
innebära bättre villkor för kunden. Dessutom kräver vi som kreditgivare att företag 
bygger soliditet under goda år, för att klara av dåliga år. 
 
Vad som slutligen avgör om en kredit beviljas eller avslås är företagets bedömda 
återbetalningsförmåga på lång och kort sikt. Erfarenheten på banken avgör samt 
känslan, eftersom all fakta inte går att sätta på papper. 
 
Personen ifråga har med tiden fått ökad betydelse när vi bedömer framtidsutsikter. I 
framtiden kommer faktura belåning att öka som lämnad säkerhet vid krediter. De nya 
lagarna har medfört att vi som bank har gått längre ner i den årliga bedömningen, det 
vill säga, vi gör en grundligare bedömning och mindre företag omfattas också av detta. 
Det glapp som eventuellt kan ha uppstått när det gäller företagets lämnade säkerhet, 
täpper vi igen genom att antingen öka amorteringen eller genom att ägarna får gå in med 
ökat aktiekapital. Vid nyinvestering kan vi använda oss av återtaganderätt, det vill säga 
att själva objektet kan bli den säkerhet som banken tar för att kunna bevilja en kredit. 
Återtaganderätten ligger utanför företagshypoteket och kan vara av två varianter, dels 
leasing och dels avbetalning. Personlig borgen är ett krav som vi ställer på den person 
som ska starta ett nytt företag. När vi tar säkerhet genom borgen, kräver vi inte att 
företagaren ska pantsätta eventuell bostadsfastighet. Vi ser borgen som ett komplement 
till eget kapital och kräver att en företagare ska stå för ett riskkapital på 10-15 % vid 
nyetablering och i vissa fall kräver vi mer.  
 
Tidigare låg beviljade checkkrediter i företagshypoteksunderlaget, detta medför att vi 
som bank har tappat säkerhet vid kreditgivning av ett företags rörelsekapital. Faktura 
belåning har därför ökat som säkerhet vid checkkrediter vars syfte är att öka ett företags 
likviditet. Lagändringarna har medfört att vi som bank använder andra lösningar än de 
traditionella för att införskaffa säkerheter vid kreditgivning. Vi anser att småföretag har 
tappat i kreditvärdighet, vilket medför att vi ställer tuffare krav på säkerhet vid utlåning. 
Alternativa lösningar kan vara ökad amortering, faktura belåning, större egen insats och 
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så vidare.  Vi försöker hjälpa företag i den mån det är möjligt eftersom företag i konkurs 
leder till konsekvenser för banken i form av kreditförluster.  
 
Att kreditbedömare har personliga beslutstilar är vi medvetna om och därför involverar 
vi många medarbetare i kreditbedömningsprocessen. Fler kreditgivningsbeslut kommer 
att skickas högre upp i beslutshierarkin, på grund av att företagens säkerheter har 
försämrats. I de fall blancokrediten - krediten utan säkerhet - blir för stor kommer 
ärenden att skickas till Stockholm för slutlig bedömning.   
 
Vi har större fokus på kundbesök nu på grund av de nya lagarna. Genom att besöka 
kunderna minskar det faktum att företagaren har mer kunskap om den egna 
verksamheten jämfört med vad vi inom banken har. De stora skillnaderna mellan 
tidigare och idag, är att vi idag sätter större fokus på att bedöma företagarens 
återbetalningsförmåga, där kundrelationen är ett sätt för oss att ta rätt på vad som händer 
med kunden och dennes verksamhet. Vår målsättning är att hitta lösningar tillsammans 
med kunden och inte att dra in krediter. 
 
Vår förhoppning är att utlåningen inte ska bli mindre, utan vi jobbar på att hitta nya 
vägar att lösa bankens krav på ökad säkerhet. De krav vi ställer på nystartade företag är 
att de måste ha mer pengar och på redan befintliga småföretag kräver vi ökad soliditet, 
det vill säga vi kräver att andelen eget kapital ska öka i förhållande till totalt kapital. Vi 
har blivit försiktigare i vår kreditgivning och försöker se varningssignaler på ett tidigare 
stadium. 

4.2 Intervju med bank B 
 
Kreditbedömningsprocessen inom banken skiljer sig inte åt när det gäller stora och små 
företag. Vårt koncept - vad det gäller kreditbedömning - är som vi ser det ett 
framgångsrikt koncept, som vi därför inte har förändrat över tiden. Konceptet grundar 
sig på att vi inte tittar på generella företeelser, eftersom vi anser att det i alla branscher 
finns bra företag med livskraftiga nischer men vi är också medvetna om att det finns 
dåliga företag i alla branscher.  
 
Vi som bankkontor får inga direktiv uppifrån angående vilka företag vi ska låna ut till. 
Detta beror på att det inom banken finns en grundsyn om att lokala bankkontor är 
suveräna på sin egen marknad. Upp till 80 – 90 % av alla kreditbeslut ligger ute på 
kontorsnivå, vilket betyder att vi som lokalt kontor har väldigt stort inflytande även vid 
större engagemang, det vill säga när gäller större belopp. Vissa stora kreditbeslut flyttas 
upp på central eller regional nivå, men kontoren har betydande beviljningsramar. 
Bankens övergripande uppfattning är att ju närmare en kund, ju närmare en affär som 
kreditbeslutet fattas, desto större är sannolikheten att det blir ett korrekt beslut, vare sig 
det gäller att bevilja eller avslå kreditansökan. Uppfattningen är att ju bättre vi känner 
kunden, desto mer insikt har vi att fatta rätt beslut. Den insikten består i att vi måste 
förstå entreprenören och dennes verklighet, det vill säga vi måste förstå helheten för att 
kunna fatta rätt beslut. Vi inom banken anser att så mycket beslutskraft som möjligt ska 
ligga på lokal nivå för att vi anser att kundens relation till banken är en viktig del i 
kreditgivningsprocessen. 
 
Banken har två grundläggande teser när det gäller kreditbedömning till småföretag. 
Dessa teser är väl inarbetade och ska sitta i ryggmärgen på alla medarbetare. Den första 
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tesen innebär att vi – utifrån vår affärsidé – ska arbeta med kund relationer, där 
förtroendet mellan företagare och bankman är en central del i processen. Den andra 
tesen, som vi kallar kyrktornsprincipen innebär att enskilda bankkontor ska veta vad de 
håller på med, och kontoren får inte ge sig ut utanför det egna marknadsområdet. Grovt 
skissat är det egna marknadsområdet det område som kontoret kan överskåda från ett 
kyrktorn. I praktiken innebär det att Skellefteå kontorets marknad är Skellefteå med 
omnejd och marknadsgränsen är klart definierad. Kyrktornsprincipen innebär att 
bankkontoret bara får behandla krediter för kunder inom sitt eget marknadsområde, 
krediter ska alltså behandlas av det kontor som känner marknaden och kunden.  
 
Inom banken har vi personliga kreditbeviljandesrätter som baseras dels på enskilda 
bankmäns kompetens och dels på marknadsbehovet. Vi som kreditbedömare har 
personligt ansvar för våra kreditbeslut, detta för att minska risken att dåliga krediter 
beviljas. När det handlar om svårbedömda fall bollar vi ärendet med våra kollegor, men 
den kundansvarige banktjänstemannen tar det slutgiltiga beslutet och ansvarar 
personligen för den eventuellt beviljade krediten. Det är upp till den ansvarige 
kreditbedömaren att skapa sig en helhetsbild av kunden för att minimera risken för 
felbedömning. För att vi som bank ska kunna lyckas i vårt arbete att göra bra 
kreditbedömningar, vill vi ha insyn i kreditsökande företagsledning och dennes 
verksamhet. Om en företagare inte är kund i banken anser vi att risken för felbedömning 
ökar. Det enskilda företaget knyts till sitt lokala bankkontor och sin kontakt på banken. 
Vi som kreditgivande bank accepterar normalt sett inga delaffärer, utan vi vill få 
kundens alla affärer. Eftersom vi jobbar mot helhetsgrepp medför det ett stort samarbete 
mellan kontoren, ifall kunden ger sig ut på större marknader.  
 
Kreditbedömningsprocessen handlar om att vi som bank gör en bedömning av 
företagets lämplighet utifrån helheten. Vi tittar på återbetalningsförmågan i första hand, 
det vill säga vi gör en bedömning om småföretaget kommer att kunna betala tillbaka 
sina krediter. Vi bedömer också om det finns lönsamhet i själva affärsidén. I arbetet 
med att identifiera återbetalningsförmågan tittar vi på siffror, det innebär att vi tittar på 
företagets budget, på prognoser om framtiden och på företagaren som person. 
  
Inom banken har vi ett internt ratingsystem. Därför gör vi en rating på våra kunder, där 
vi bedömer risken för det kreditsökande företagets framtida finansiella påfrestningar. Vi 
bedömer alltså företagets hotbild. Faktorer som vi granskar är ökad konkurrens, vikande 
marknad, beroende av myndighetsbeslut och så vidare. Ratingskalan bedöms utifrån 
låg/hög risk, där 1 representerar lägst risk och 5 innebär högst risk.  
 
Vi gör även en rating på företagets motståndskraft, där 1 är stark motståndskraft och 5 
är svag motståndskraft. I den ratingen identifieras företagets finansiella motståndskraft, i 
syfte att kontrollera om företaget snabbt kan banta sina kostnader vid finansiell 
påfrestning. Vi tittar på om det kreditsökande företaget har maskiner eller utrustning 
som går att sälja ifall marknaden viker, behöver företaget all sin befintliga utrustning för 
att överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet? Vi tittar också på om företaget äger 
fastigheten eller bedrivs verksamheten i hyrd lokal. Den motståndskraftsrating som vi 
gör, görs också utifrån företagsledningens förmåga att skjuta till mer ägarkapital i 
verksamheten.   
 
Ratingen av företag leder till att en 5-5 kund är en kund som vi avstår att låna ut pengar 
till. Bankens räntesättning av krediter påverkas av ratingskalan, där högriskföretag får 
betala högre ränta jämfört med företag som ligger på en lägre risknivå. Bankens 
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räntesättning baseras på en grundränta, sedan lägger vi på en vinstmarginal. Dessutom 
lägger vi på en riskmarginal som varierar med den risk som är förenad med affären. 
Riskmarginaltillägget kommer - som vi ser det - att bli ännu tydligare i framtiden.  
 
När vi gör en kreditbedömning tittar vi också på vad kunden kan leverera för säkerheter. 
Blancokrediter - det vill säga krediter utan säkerhet - kan vi lämna om företagets 
återbetalningsförmåga bedöms vara stark, men grundregeln är att banken ska ha 
säkerheter för sin utlåning. Ju starkare återbetalningsförmågan bedöms vara, desto större 
blancovolymer kan vi vara beredda att acceptera. Vårt mål är att låna ut pengar till 
företagare som betalar tillbaka beviljade krediter och dessutom ska vi tjäna pengar 
under resans gång. Eftersom individuell prövning av företag alltid förekommit inom 
banken, medför det att försämrad förmånsrätt för banken, kan medföra att vi bedömer 
kunden så stark att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. I vissa lägen där kunden 
bedöms svag, kommer vi att kräva ökad säkerhet. Vi tittar på om kunden äger obelånade 
tillgångar som till exempel någon fastighet och om så är fallet kan vi kräva pantbrev i 
den fastigheten. Privat säkerhet och byte av kreditform är alternativ som kan komma i 
fråga. Olika varianter av kreditformer kan vara till exempel faktura belåning, leasing 
eller avbetalning, som har den fördelen att de ger handpanträtt i utrustning och 
fakturafordringar. 
 
När vi kreditbedömer tjänsteföretag som i stor utsträckning saknar fasta tillgångar tittar 
vi i större utsträckning på nyckeltal. När vi ingår kreditavtal med kunder ställer vi krav 
på företagets soliditet eftersom vi kräver att kreditbeviljade företag ska generera vinster. 
Vi som bank vill förhindra att kreditföretag tömmer sina bolag på kapital, vilket sker om 
företaget delar ut för stor del av vinsten till ägarna. Soliditetskravet från vår sida innebär 
att företaget inte kan dela ut vinstmedel till ägarna utan att samverka med oss. Vi ställer 
alltså ökade krav på företag att ”bygga muskler” när det går bra, genom att ställa 
villkoren och styra upp företagens ekonomi för att överhuvudtaget kunna bevilja 
krediter. Eftersom bankrörelselagen säger att banker inte ska ta risk anser vi att ägarna i 
första hand ska stå för den risk som är förknippad med beviljad kredit. Detta medför att 
bankens krav på ökade ägarinsatser ytterligare kommer att öka i framtiden. 
 
Vi på banken använder oss av nätverk som banksekretesslagen tillåter. Exempel på 
nätverk som vi använder är det kredittagande kundens revisor, kreditupplysningsföretag 
samt vårt interna nätverk på region- och centralnivå. Vi ställer informationskrav på 
kunden för att överhuvudtaget lämna kredit. Eftersom kunden vet mer än banken 
angående det egna företagets ekonomiska ställning kräver vi att företagaren ska lämna 
kvartalsrapporter. Kontentan blir att vi tillsammans med företagaren och dennes revisor 
pratar om hur företagets ekonomi kan stärkas, om hur företaget kan ”bygga muskler” för 
att stärka företagets säkerhet. När ett företag saknar säkerhet, kräver vi som kreditgivare 
att ägarna personligen lämnar större säkerhet.  
 
Svängningarna på marknaden är ett problem som vi hanterar genom att förlita oss i 
väldigt stor utsträckning på företagarens specifika branschkunskap samt hur företagaren 
själv hanterar detta. Företagsledare som har kontroll över sin situation har lättare att få 
kredit, eftersom det skapar förtroende.  I kreditgivningsprocessen diskuteras alternativa 
vägar angående vad vi som kreditgivare kan få i säkerhet. Om vi anser att en ytterligare 
kredit kan hjälpa ett företag till överlevnad som redan är i kris ställer vi upp, men om vi 
anser att en kredit inte fyller rätt funktion, innebär det att vi avslutar affärerna med 
företaget med den konsekvensen att företaget kanske går i konkurs och vi gör en 
kreditförlust.  
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Uppföljningar av krediter sker kontinuerligt. Vi har alltid försökt vara ute på företagen 
för att skaffa oss en bild av företaget och av företagaren i dennes egen miljö. Vissa 
större engagemang följer vi upp årligen. Förändringarna av förmånsrättslagen och lagen 
om företagsinteckning medför att även mindre engagemang kommer att följas upp 
under året, för att vi ska upptäcka eventuella risker hos riktigt små kunder. Vi kommer 
att kräva kompletterande säkerheter i en del fall. 
 
Om företagaren har andra affärer i banken kan det vara en fördel vid nystart av företag. 
Delaffärer är vi inte intresserade av. För att få kredit hos oss vill vi att företagaren ska 
vara helkund i banken eftersom det skapar kontroll på företagarens samtliga affärer och 
ger oss som kreditbedömare bättre underlag för beslut. Privata affärer i banken är inte 
avgörande vid nyetablering, om affärsidén bedöms vara dålig avslår vi krediten oavsett 
hur kundens övriga affärer ser ut. Om affärsidén däremot anses bra kan de privata 
affärerna – om de är av intresse för banken – vara av betydelse vid kreditbedömningen.  
 
Vi bygger relationer med kunden genom att alla företagskunder får en egen 
kundansvarig på banken. Om relationen inte stämmer, utses en ny kundansvarig. 
Bankens grundsyn, att relationen med småföretagskunderna är en mycket viktig del i 
kreditbedömningsprocessen är relativt homogen. 
 
De nya lagarna har medfört att bankens krav på säkerhet har ökat. Andra typer av 
säkerheter och nyckeltalsvillkor som inte i egentlig mening påverkar själva processen, 
är det som kommer att krävas av företagaren.  
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 I  detta kapitel analyseras två bankers kreditbedömningsprocess utifrån en 
tredimensionella kreditbedömningsmodell som innefattar de teorier som beskrivs i 

kapitel 3. Analysens struktur bygger på teori, empiri och slutligen en sammanfattning 
utifrån analysmodellens olika delar. Som avslutning presenteras en sammanfattad 
slutlig analys, som har resulterat i en förfinad diamantformad 
kreditbedömningsanalysmodell. Vi vill poängtera att vår analys inte är en 
generalisering av alla bankers kreditbedömningsprocess, utan analysen avser endast att 
skapa förståelse för de två intervjuade bankernas kreditbedömningsprocess. 
 

5.1 Affärspassform  
 
I Affärspassformen ingår affärsidéanalys, omvärldsanalys, resursanalys samt irrationella 
handlingar och beslut i organisationer. Nedan beskrivs dessa fyra teorier;  
 
Teori 
 
NUTEK säger i sin rapport att kreditbedömare försöker skapa sig en uppfattning av 
affärsidén vid kreditbedömning. De bedömer om affärsidén är unik, hur branschen och 
konkurrensen ser ut.120 Svedin skriver att kreditbedömning även måste innehålla en 
bedömning av företagets konkurrenssituation. Den bedömningen kan kreditbedömare 
göra genom att till exempel titta på andra aktörer på marknaden.121 Bankmän bedömer 
också om det finns en överensstämmelse mellan företagaren som person och dennes 
affärsidé. Vilket innebär att personliga egenskaper och kompetenser som 
företagsledningen har för att styra ett företag jämförs med de krav som den speciella 
affärsidén ställer.122 Enligt teorin är det också av betydelse att kreditgivare kontrollerar 
företagsledningens kompetens för att styra ett företag, därför att ofta startas företag av 
personer som brinner för sin affärsidé men dessa har inte alltid förmågan att 
administrera och leda ett företag skriver Stenberg & Singbladh.123 För att skapa en 
känsla och få kunskap om företag är det extra viktigt för kreditgivare att besöka företag 
och möta företagare i deras egna miljöer säger Green.124 Enligt Brunson är beslut ofta ett 
val mellan två alternativ, där värderingar och förutfattade meningar leder till att 
beslutsfattaren antingen får för lite eller för mycket information, vilket medför 
kreditgivare inte kan fatta rationella beslut.125 
 
Bank A 
 
Att företagarens stil och lämplighet passar ihop med affärssituationen är en förutsättning 
för att bank A ska bevilja kredit till småföretag. Banken sätter fokus på att bedöma 
företagaren tillsammans med affärsidén och affärssituationen. Personens lämplighet 
bedöms till stor del utifrån att banken sätter sig in i företagarens verksamhetsmiljö 

 
120 NUTEK, (1993) s, 24 f 
121 Svedin, (1992) s, 30 f 
122 NUTEK, (1993) s, 24 f 
123 Stenberg, Singbladh, (2003) s, 108 
124 Green, (1997) s, 107 
125 Brunson, (1982) 
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genom att göra kundbesök. Kreditbedömningsprocessen består till stor del av relationen 
mellan bank och entreprenör. Denna relation ger banken möjlighet att bedöma 
företagets framtidsutsikter. Banken anser att personens lämplighet är en avgörande 
faktor om företaget ska lyckas och bedömer själva affärsidéns lönsamhet utifrån hot och 
möjligheter. Bankens interna och externa nätverk besitter stor branschkunskap, dessa 
nätverk använder kreditgivaren i sitt försök att skapa sig en uppfattning om affärsidén 
och företagarens lämplighet. Företagets framtida återbetalningsförmåga bedöms utifrån 
entreprenörens förmåga i kombination med hur branschen ser ut.  
 
Bank B 

 
Bank B bedömer att företagaren som person har stor betydelse vid bedömningen av 
själva affärsidén. Affärsidéns lönsamhet bedöms genom att i första hand bedöma 
framtida återbetalningsförmåga.  När banken bedömer affärsidén tittar de även på hot 
och möjligheter. Genom att besöka företag skaffar sig banken en uppfattning om 
företaget och av företagaren i dennes specifika miljö. Banken bygger relationer med 
företagare för att få insyn i deras verksamhet. Viktigt är att få vetskap om hur 
företagaren fungerar i sin miljö och hur han hanterar förändringar på marknaden. 
Banken anser att kundrelationen med småföretagskunderna är en viktig del i 
kreditbedömningsprocessen. Bankens övergripande uppfattning är att kreditbeslut ska 
fattas så nära kunden som möjligt och därför ligger beslutskraften på lokal nivå, där 
förståelse för entreprenören och dennes verklighet skapas genom att banken bygger 
relationer.  
 
Sammanfattning av affärspassformen 
 
Sammanfattningsvis gäller att när bankmän kreditbedömer småföretag så är affärsidén 
och matchningen av personen ifråga avgörande om ett företag ska få kredit eller inte. 
Bankerna inser att småföretagaren och affärssituationen måste passa ihop med varandra 
för att en kredit ska kunna beviljas. Att skapa en relation till företagaren gör det möjligt 
för banken att göra en relativt rättvis kreditbedömning angående hot och möjligheter, 
eftersom bankmannen på så sätt får tillgång till viktig information som annars skulle gå 
förlorad. Detta innebär att bankerna ser kundrelationen som en viktig del i 
kreditbedömningsprocessen. Eftersom kreditbedömningar till stor del består av 
subjektivitet, är det omöjligt för bankmän att till 100 % fatta rationella beslut. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att affärspassformens teorier stämmer bra 
överens med verkligheten. 

5.2 Bedömningspassform 
 
I bedömningspassformen ingår ekonomisk analys, nätverksmodellen samt irrationella 
handlingar och beslut i organisationer.  Nedan beskrivs dessa tre teorier; 
 
Teori   
 
En ekonomisk analys består av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, 
revisionsberättelse och nyckeltal. Den ekonomiska analysen syftar till att ge en bild av 
företagets finansiella situation enligt Svedin.126 Laudeman skriver att; vid analys av 
ekonomisk information kontrollerar bankmannen företagets överlevnadsförmåga och 
                                                 
126 Svedin, (1992) s, 32 f 
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företagets framtida återbetalningsförmåga.127 Det finns flera grundläggande delar i 
sociala nätverk och organisationer använder sig av sociala och affärsmässiga 
relationer.128 Enligt NUTEK använder sig bankmän av relationer och personliga nätverk 
när de kreditbedömer småföretag. Bankmännen använder sig av olika delar i det 
personliga nätverket beroende på vilken information som de vill ha fram.129 
Kreditbedömningsprocessen handlar också om att bedöma småföretagarens möjligheter 
att lämna fullgod säkerhet till banken.130 Enligt Broomè har det kreditsökande företagets 
övriga bankaffärer också stor betydelse eftersom tendens finns att banker favoriserar 
gamla kunder med omfattande affärer.131 Forskning visar att irrationalitet är vanligt 
både när beslut inte baseras på fakta och när beslut baseras på all möjlig fakta.132 

 
Bank A 
 
Vid bedömning av befintliga småföretag tittar bank A först på företagets bokslut där 
balans och resultatrapport ligger till grund för bankens bedömning av företagets 
ekonomiska ställning. För att upptäcka svängningar på marknaden, som entreprenören 
inte själv kan påverka gör banken årlig ekonomisk uppföljning, där företagets lämnade 
säkerheter ses över. Eventuella brister i företagets lämnade säkerheter åtgärdas. Detta är 
ett sätt för banken att kunna förutse framtiden och marknadstrender. Bank A: s 
kreditbedömning fokuserar på framtiden och för att påverka småföretags 
överlevnadsförmåga och framtida återbetalningsförmåga kräver banken ökad soliditet.   
Ekonomisk uppföljning sker genom att banken har öppen dialog med företagaren och 
dennes revisor. För att enskilda kreditbedömningar vid nyföretagande ska bli så 
objektiva som möjligt, använder kreditbedömare bankens interna erfarenhet och 
kompetens samt olika nätverk. Banken granskar företagets budget i syfte att bedöma om 
den stämmer överens med verkligheten. Företagets bedömda återbetalningsförmåga på 
kort och lång sikt avgör om en kredit beviljas eller avslås.  
 
Bank B 
 
Bank B vill helst ha full kontroll över den kreditsökande företagsledningen och dennes 
verksamhet, för att minimera risken att felbedöma vid kreditbedömning. Normalt 
accepteras inga delaffärer. Banken bedömer helheten, där företagets 
återbetalningsförmåga bedöms utifrån budget, framtidsprognoser och företagaren som 
person. Vid kreditbedömning av tjänsteföretag som saknar tillgångar, kreditbedömer 
banken i större utsträckning den ekonomiska ställningen utifrån nyckeltal. Bank B 
samarbetar med företagarnas revisorer och använder sina interna nätverk i 
kreditbedömningsprocessen. Banken ställer informationskrav på företag angående 
ekonomin i form av kvartalsrapporter, detta innebär att banken tillsammans med 
företagarna och deras revisorer, gemensamt diskuterar hur företagets ekonomi kan 
stärkas i syfte att stärka företagets säkerhet och överlevnadsförmåga. Alternativa 
säkerheter diskuteras med kunder och de nya lagarna innebär att banken kräver 
kompletterande säkerheter i vissa fall. 

                                                 
127 Laudeman, M., (1987). A practical approach to break-even analysis, Journal of Commercial Bank 
Lending, Volume 69 
128 Tichy, N, Tushman, M, Fombrun, C., (1979). Social network analysis for organizations, Academy of 
Management Review, Volume 4, Pages 507-519 
129 NUTEK, (1993) s, 61 
130 Funered, (1994) s, 45 f 
131 Broomè, (1998) s, 8 
132 Brunson, (1982) 
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Sammanfattning av bedömningspassformen 
 
Bankernas kreditbedömning fokuserar på framtiden. Den ekonomiska analys som ligger 
till grund för bedömning av småföretags finansiella situation fokuserar till stor del på 
historia, detta innebär stor osäker vid kreditbedömning. Framtiden, som är svår att 
förutspå försöker bankerna förutse och kontrollera genom att göra årliga ekonomiska 
uppföljningar, analysera budgetar och ställa krav på företagens soliditet. Bankerna 
använder nätverk för att få tag i information som är en förutsättning för att kunna göra 
en bra kreditbedömning. Relationer är för bankerna en viktig del i denna passform, för 
att gemensamt med kunden och dennes revisor komma fram till en bra ekonomisk 
lösning. Även i denna passform existerar förekomsten av den teori som säger att 
organisationer är irrationella i sina handlingar och beslut. Framtiden går inte med 
säkerhet att förutspå och medför att bankers handlingar och beslut vid kreditbedömning, 
inte enbart baseras på fakta, utan även på subjektiva bedömningar. Detta medför att 
bankers handlingar och beslut inte kan vara rationella fullt ut. Sammanfattningsvis kan 
vi konstatera att de intervjuade bankerna använder sig av bedömningspassformens 
teorier i sin kreditbedömningsprocess.  

5.3 Kommunikativ passform 
 
Kommunikativ passform handlar om förtroendet mellan företagare och kreditbedömare 
och bygger på beslutstilsmodellen. Irrationella handlingar och beslut i organisationer är 
också en teori som existerar i denna passform. 
 
Teori 
 
Driver & Landström skriver att beslutstilsmodellen skiljer mellan två olika sätt att 
hantera informationsanvändning. Beslutsfattande bygger antingen på relativt lite 
information eller relativt mycket information. Enligt befintlig teori har kreditbedömare 
olika beslutsstilar. Dessa är den beslutsamma stilen som använder sig av begränsad 
information för att generera en fokuserad och tydlig kreditbedömning. Den flexibla 
stilen som också använder relativt lite information, men som kommer fram till olika 
lösningar vid en kreditbedömning. Den hierarkiska stilen som använder all tillgänglig 
information för att noggrant komma fram till den bästa kreditbedömningslösningen 
samt den integrativa stilen som också använder en stor mängd information men som 
kommer fram till många olika kreditbedömningslösningar.  Förtroende och personkemi 
är viktiga aspekter vid bedömning av småföretagare som personer och 
kreditbedömarens preferenser kan vilseleda analysen.133 Enligt Brunson har människor 
bristande kunskap och/eller begåvning för att kunna handla rationellt.  En psykologisk 
förklaring till detta är att fenomenet är medfött och svårt att ändra.134 
 
Bank A 
 
Enskilda kreditbedömares personliga beslutsstil är i egentlig mening inte någonting som 
existerar på bank A, eftersom många banktjänstemän är involverade i 
kreditbedömningsprocessen. Banken gör en noggrann bedömning som bygger på all 
tillgänglig information och är fullt medveten om att det går att lyckas som företagare i 
en tuff bransch och vice versa. Förutseende företagare med kontroll på sina räkenskaper, 
                                                 
133 Landström, (2003) s, 73 ff och Driver, m fl, (1996) 
134 Brunson, (1982) 
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anser banken vara positiva egenskaper vilka skapar förtroende och spelar en avgörande 
roll i kreditbedömningsprocessen. Banken bygger förtroende med småföretagare för att 
identifiera entreprenörer och affärssituationer som passar varandra.  
 
Bank B 
 
Bank B arbetar mot två väl inarbetade teser som sitter i ryggmärgen på alla 
medarbetare. Dessa teser handlar om att krediter ska behandlas av det kontor som 
känner marknaden och kunden, vilket innebär att kontoren har egna marknadsområden.  
Banken arbetar också mot konton med relationer, som bygger på förtroende. Ansvarig 
kreditbedömare ska skapa sig en helhetsbild av företagaren och dennes företag för att 
minimera felbedömning. Till sin hjälp vid kreditbedömning har kreditbedömaren ett 
internt ratingsystem. Att bedöma utifrån en helhetsbild är viktigt eftersom vetskap finns 
inom banken att både bra och dåliga företag existerar i alla branscher.  Företagare som 
har kontroll över sin situation anses trovärdig och har lättare att få kredit. Bank B byter 
kundansvarig om relationen mellan företagaren och bankmannen inte stämmer.   
 
Sammanfattning av kommunikativa passformen 
 
En bankmans personliga beslutsstil vid kreditbedömning av småföretag är ett fenomen 
som inte får speciellt stort utrymme. Bankernas kreditgivningspolicy styr 
kreditbedömningsprocessen, där bankernas interna arbetssätt påverkar bedömningen. 
Personligt ansvar, flera delaktiga personer och/eller beslut på högre instans är arbetssätt 
som motverkar att personliga beslutsstilar får utrymme i processen. Bankers affärsidé - 
som till stor del bygger på utlåning - konkurrenssituation samt kreditbedömningens 
subjektivitet/svårighet leder till att irrationella handlingar och beslut existerar. Vid 
bedömning av entreprenören som person är det omöjligt att personliga preferenser inte 
påverkar bedömningen i viss mån. När det gäller kommunikationspassformens teorier 
kan vi se en tendens till att beslutstilsteorin inte stämmer fullt ut i den empiriska 
verklighet vi undersökt. Teorin om att irrationella handlingar förekommer i 
organisationer visar sig dock även i denna passform. 

5.4 Slutlig analys 
 
 

            Affärsidé- situation 
    

     
                  Affärspassform                                                                         Bedömningspassform                        
                                         Diamantformad                                                                                        
                                   kreditbedömningsmodell             
                 
                 Småföretagare                                           Kreditbedömare/bank                               
                                                                                                 
                                                           Kommunikationspassform   
 
                                                                
                                                               Affärsrelationspassform                                                            
 
Figur2.  (reviderad analysmodell omarbetad av författarna)  Diamantformad kreditbedömningsmodell
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Den kommunikativa passformen handlar om förtroendet mellan kreditgivare och 
företagare och består till största del av själva bankorganisationens bedömningspolicy 
och präglas i viss mån av irrationella handlingar och beslut. Detta försöker bankerna 
förhindra genom att enskilda individers personliga preferenser, i form av värderingar 
och attityder inte är det som karaktäriserar denna passform. Organisationens kultur 
tenderar att i stor utsträckning prägla passformen, vilket innebär att organisationens 
arbetssätt avgör vilken information som är nödvändig samt hur denna information ska 
bedömas. Enskilda kreditbedömares personliga stil får därför inget stort utrymme.  Den 
kommunikativa passformen ligger till grund för bedömning av övriga passformer. Detta 
innebär att vi anser att denna passform har i teorin för lite fokus. När vi pratade med 
bankerna framkom det att affärsrelationer byggda på förtroende var en mycket viktig 
ingrediens, en förutsättning för en bra kreditbedömning och för ett lyckat samarbete i 
samband med kreditgivning. Därför har vi i vår diamantformade analysmodell förstärkt 
botten, det vill säga kommunikationspassformen som vi anser utgör själva stommen i 
hela kreditbedömningsprocessen.  
 
När bankerna kreditbedömer småföretag är affärspassformen av särskild vikt. 
Affärsidé och affärssituation måste passa ihop med entreprenören. Bankerna anser att 
företagarens lämplighet är en avgörande faktor i kreditbedömningsprocessen av 
småföretag. För att kunna bedöma detta bygger banker relationer med småföretagare, 
detta innebär att bankerna använder sig även av den kommunikativa passformen för att 
lyckas i arbetet med att göra en rättvis kreditbedömning. Även denna passforms 
subjektiva inslag medför att irrationella handlingar och beslut inte kan uteslutas vid 
affärspassformsbedömningen. När banker bedömer att småföretagare inte passar ihop 
med sin affärsidé och med affärssituationen, betyder det att banken anser att företaget 
inte har framtida återbetalningsförmåga.  I detta läge beviljar banken ingen kredit 
oavsett om företagaren kan lämna fullgod säkerhet. 
  
Bedömningspassformen förefaller vara den mest subjektiva delen i 
kreditbedömningsprocessen. Att bedöma ekonomisk framtid utifrån historia och utifrån 
kvalificerade gissningar och tendenser om framtiden, måste vara svårt med tanke på den 
turbulenta och ständigt föränderliga marknadsbild som karaktäriserar verkligheten. 
Bankerna fokuserar på framtiden tillsammans med företagen. Småföretagens 
ekonomiska framtid stärks, genom att banken och småföretagaren tillsammans försöker 
hitta lämpliga individuella lösningar, i syfte att ”bygga muskler” i företagen, för att 
klara eventuella svängningar i konjunkturen. Detta innebär att bankerna arbetar mot 
långsiktiga lösningar med kunden i fokus. I arbetet att bedöma framtiden, är nätverk av 
olika slag en nödvändighet för bankerna och arbetet med att bygga nätverk fortgår 
kontinuerligt. Att bygga och använda sig av nätverk i kreditbedömningsprocessen är ett 
sätt för bankerna att uppnå så rationella kreditbeslut som möjligt. Trots detta är det 
omöjligt att eliminera det irrationella inslaget i processen.  
 
Vi har i vår slutliga analys utökat den tredimensionella kreditbedömningsmodellen med 
en ny botten, som vi har kallat affärsrelationspassformen. Denna passform 
karaktäriseras av affärsrelationen mellan banken som fenomen och småföretagen. 
Relationen har stort fokus och beror på att banken vill tjäna pengar och verkar dessutom 
på en konkurrensutsatt marknad. Banken värderar kunder olika och tendens finns till att 
kreditbedömningsprocessen blir mindre stabil, eftersom bankens 
kreditbedömningsbeslut tenderar att tappa i rationalitet. Banker jobbar mot 
utlåningsvolymer vilket leder till att blancokrediter kan beviljas när framtida 
återbetalningsförmåga bedöms stark och kunden anses vara en lönsam kund. Detta 
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utifrån det faktum att framtida återbetalningsförmåga inte kan bedömas 
hundraprocentigt säkert och att bankerna ytterst styrs av banklagstiftningen, som inte 
normalt tillåter krediter utan säkerhet. Affärsrelationspassformen är den passform som 
har utvecklats mest över tiden och helt naturligt innebär det att banker är mån om och 
värnar om sina väl inarbetade affärsrelationer. Omvänt finns en tendens att banker är 
försiktigare och mer restriktiva när det gäller kreditgivning vid nyföretagande inom 
vissa branscher.   
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6 Slutsats och avslutande diskussion 
 

 I
 

kre

 detta kapitel  redovisas studiens relevanta slutsatser utifrån vår forskningsfråga. 
Slutsatserna presenteras med hjälp av den diamantformade 
ditbedömningsmodellen. Vår bedömning av passformernas inbördes betydelse för 

bankernas möjligheter att göra en riktig kreditbedömning är avgörande för den ordning 
vi valt att presentera dessa. Våra egna synpunkter och slutsatser speglar denna 
avslutande diskussion som avser de två intervjuade bankernas 
kreditbedömningsprocess. 
 
 
Den tredimensionella analysmodellens olika passformer har fått uppmärksamhet i 
kreditbedömningsteorierna. Vår analys baserades på denna modell och resulterade i att 
en diamantformad analysmodell växte fram. Den nya modellen liknar den gamla till 
stora delar, men större fokus har lagts på vissa passformer som också till viss del har 
reviderats.   
 
Den kommunikativa passformen, som i teorin sätter fokus på enskilda kreditbedömare 
och deras personliga preferenser, i deras arbete med att bygga förtroende parterna 
emellan, har i verkligheten enligt vår undersökning inte någon framträdande funktion. 
Vår empiriska undersökning ger vissa belägg för att organisationens kultur och 
arbetssätt präglar kreditbedömningsprocessen. Detta innebär att enskilda 
kreditbedömares personliga attityder och värderingar hindras, genom att verksamheten 
präglas av en relativt strikt kreditbedömningspolicy med personligt ansvar. Nätverk 
används av kreditgivare i syfte att bland annat undvika felaktiga kreditbeslut och har 
blivit allt viktigare i och med försämrad förmånsrätt. Passformen präglas i viss 
utsträckning av irrationella handlingar och beslut, som till stor del beror på konkurrens 
och en ständigt föränderlig marknadssituation. Den kommunikativa passformen är trots 
allt till stor del grundpelaren i processen. Detta beror på att i själva verket tenderar 
denna passform att bestå av relationen mellan bank och småföretagare och inte mellan 
kreditbedömare som enskild person och småföretagaren.  
 
Relationen mellan bank och småföretagare medför att affärsrelationen har stort fokus, 
vilket vi i vår analys kallar affärsrelationspassformen. Denna passform karaktäriseras 
av relationer som normalt inte bygger på delaffärer och är avgörande i 
kreditbedömningsprocessen, eftersom bankerna vill ha insyn hos företagaren och i 
dennes verksamhet. Bankerna vill låna ut till kreditvärdiga småföretag och denna 
relation är för bankerna en förutsättning, om de ska kunna kreditbedöma småföretag på 
bästa sätt. Bankerna värnar om sina inarbetade affärsrelationer och detta medför att 
kreditgivare ibland ”ser mellan fingrarna” både när det gäller att begära in 
kompletterande säkerheter och att acceptera delaffärer vid kreditgivning. Samtidigt med 
försämrad förmånsrätt tenderar bankerna att vara något försiktigare i sin kreditgivning 
till småföretag med liten eller ingen uppbyggd relation speciellt inom vissa branscher. 
 
Kommunikations- och affärsrelationspassformen tenderar att bli allt viktigare i 
kreditbedömningsprocessen. Därför har vi i vår diamantformade 
kreditbedömningsmodell gett dessa två passformer större fokus, då vi anser att dessa 
ligger till grund för en lyckad kreditbedömning. Irrationella handlingar och beslut 
existerar trots att bankerna försöker vara rationella i sin bedömning. Att bygga 
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relationer är kostsamt för bankerna, vilket har medfört att kreditbedömningsprocessen i 
vissa fall blivit kostsammare. Eftersom kommunikation och relation är de faktorer som 
hela kreditbedömningsprocessen baseras på, har bankernas försämrade 
förmånsrättsregler medfört högre krav vid kreditbedömning av småföretag. Trots detta 
är bankerna fullt medvetna om att relationer är en förutsättning för en lyckad 
kreditbedömning och därför fortsätter de att bygga relationer i syfte att öka 
kommunikationen med sina småföretagskunder.  
 
Affärspassformen är också av särskild vikt, där affärsidé och affärssituation bedöms 
tillsammans med entreprenören som person. För att detta ska vara möjligt måste bank 
och entreprenör ha en relation. Framtida återbetalningsförmåga bedöms av banken som 
en förutsättning om kredit ska beviljas, för att kunna bedöma detta är företagaren som 
person av särskild vikt. Det viktigaste för banken är inte att få säkerhet för krediten, 
utan det viktiga är att entreprenören som person passar ihop med sin affärsidé och med 
affärssituationen. För att kunna bedöma affärsidé och affärssituation med mera, är 
banken beroende av att kommunikations- och affärsrelationspassformen fungerar. Detta 
eftersom banken är beroende av entreprenörens specifika kunskaper, angående den egna 
verksamheten och branschen som helhet. Trots att banken arbetar mot att förstärka sina 
förutsättningar att fatta rationella och riktiga kreditbeslut, är inte detta hundraprocentigt 
möjligt på grund av bedömningarnas subjektivitet.  
 
Bedömningspassformen handlar om att kreditbedöma utifrån historik. Denna 
bedömning karaktäriseras av en stor portion subjektivitet och har egentligen väldigt lite 
med framtiden att göra. Framtiden är omöjlig att förutsäga med säkerhet och detta är 
bankernas stora dilemma. Det har medfört att bankerna ställer ekonomiska krav i form 
av bland annat ökad soliditet på sina småföretagarkunder. För att banken ska kunna 
arbeta tillsammans med småföretagaren, i syfte att stärka deras ekonomiska framtid - 
vilket ligger i båda parters intresse - är återigen kommunikation och relation 
fundamentala aspekter. Att använda olika nätverk och genom att samarbeta med sina 
kunder mot långsiktiga lösningar, är ett sätt för bankerna att möta framtiden. Detta är 
också ett sätt för bankerna att försöka minska inslag av irrationella handlingar och 
beslut. Bankerna anser att de inte ska ta någon kreditrisk vilket innebär att deras 
försämrade förmånsrätt leder till att de skärper upp säkerhetskraven i form av lämnade 
säkerheter och högre personliga insatser från sina småföretagskunder.  

6.1 Fortsatt forskning  
 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka effekterna av de nya lagarna ur 
småföretagarnas synvinkel. Ett alternativ är att undersöka hur småföretagen har hanterat 
bankens krav på ökad säkerhet?  
 
Detta kan göras antingen genom att utföra en enkätundersökning bland ett stort antal 
befintliga småföretag, där svaren sammanställs kvantitativt och där resultatet ska kunna 
generaliseras. Eller genom att genomföra intervjuer med ett fåtal småföretag, där 
undersökningens resultat redovisas kvalitativt med syftet att skapa förståelse för hur 
småföretagarna har löst kravet på ökad lämnad säkerhet vid beviljade bankkrediter.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Hur se Er kreditbedömningsprocess ut, efter det att den nya förmånsrättslagen och 
lagen om företagsinteckning har införts, när det gäller kreditbedömning av småföretag?  
 
 
Är det någon skillnad vid: 
 

• Nyetablering av ett småföretag? 
• En större investering i ett redan befintligt småföretag? 
• Tjänsteföretag såsom konsult och serviceföretag etc. som i stor utsträckning 

saknar kapital och fasta tillgångar? 
 
 
Hur hanterar Ni det faktum att Ni som kreditgivare har mindre information jämfört med 
småföretagaren, när det gäller företagarens egen verksamhet? 
 
 
Vilka relationer och nätverk använder Ni er av i kreditbedömningsprocessen? 
 
 
Har småföretagaren, som person, ökat i betydelse vid kreditbedömning? (subjektiv 
bedömning) 
 

• Om så är fallet, på vilket sätt? 
 
 
Hur bedömer Ni en nyetablerad småföretagares framtidsutsikter? 
 

• Vilka faktorer anser Ni som avgörande? 
• Hur hanterar Ni de stora svängningarna på marknaden, när det gäller 

småföretags säkerhet? 
• Vilka åtgärder vidtar Ni för att lyckas i Ert arbete att inte avslå kredit till 

potentiellt kreditvärdiga småföretag? 
 
 
Hur räntesätter Ni krediter till småföretag? 
 

• Använder Ni er av någon typ av ratingsystem? 
• Korsförsäljning, är det något som Ni använder? 
• Använder ni Er av branschtillägg?  Om, hur ser det ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

Hur hanterar Ni den ökade kreditrisk som uppstått på grund av de nya lagarna…….? 
 

• Anser ni att småföretag har tappat i kreditvärdighet? På vilket sätt? 
• Kräver Ni andra typer av säkerheter - än långsiktiga lån - som kreditlösning, när 

det gäller småföretag?  
 

1. Borgen 
2. Leasing/factoring 
3. Olika räntesatser 
4. Personlig kontantsats 

 
 
Hur ser Ert arbete ut när det gäller uppföljning av krediter till småföretag? 
 
 
Hur påverkar kreditbedömarens personliga beslutsstil sättet att hantera 
informationsanvändningen? 
 
 
När kreditbedömningen är gjord, vilka kriterier avgör om lånet blir beviljat eller inte? 
 
 
Vilka skillnader i kreditbedömningen har den nya förmånsrättslagen och lagen om 
företagsinteckning medfört? 
 
 
 
 
 

  




