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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har en ny typ av företag vuxit fram, kunskapsföretagen. Dessa företags 
tillgångar är till största delen immateriella. Deras viktigaste och ibland enda tillgångar är 
kunskapen och kompetensen hos de anställda. Dessa tillgångar kallas även intellektuellt 
kapital. Vid kreditbedömning av kunskapsföretag måste banker ta hänsyn till de faktorer 
som omfattar det intellektuella kapitalet. Syftet med denna studie är att beskriva hur 
kreditbedömningen går till för kunskapsföretag. Syftet är också att förklara hur stor 
hänsyn banker tar till kunskapsföretagens intellektuella kapital vid en kreditbedömning. 
För att möjliggöra detta har det utförts personliga intervjuer med kreditbedömare från de 
fyra traditionella bankerna i Luleå. Undersökningen tyder på att bankers generella 
kreditbedömningsprocess har utvecklats så att den idag innefattar bedömningen av 
intellektuellt kapital. Vidare förklaras hur traditionella kreditgivare kan ta hänsyn till det 
intellektuella kapitalet. Detta görs bland annat genom att analysera personen/personerna 
bakom företaget, personalens kunskap, utbildningsnivå och organisationens struktur. 



 

 

ABSTRACT 
 
In today�s society, a new kind of companies have appeared, the knowledge company. 
These companies� assets are often intangible. Their most important and sometimes only 
assets are their employees´ knowledge and competence. These assets are also called 
intellectual capital. In a credit process for knowledge companies the bank must have in 
mind the factors that concern the intellectual capital. The purpose of this study is to 
describe the credit process for knowledge companies. The purpose is also to explain how 
much consideration the bank takes to the intellectual capital in its credit judgement. For 
this purpose, personal interviews with personnel from Luleås´ four traditional banks were 
performed. The study indicates that banks´ general credit process has improved so that it 
now takes into consideration intellectual capital. In additions it is explained how 
traditional banks considers intellectual capital in the credit process. This is done among 
other things, through analasis of the person/persons behind the company, the knowledge 
of the employees, educational levels and organisation structure. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel tas grundförutsättningarna för ämnesområdet upp. Vidare 
diskuteras bakgrunden till uppsatsens problemområde som sedan formuleras till syftet för 
uppsatsen. Vi tar även upp två begreppsdefinitioner och slutligen presenteras uppsatsens 
disposition. 

1.1 Problemdiskussion 
 
Det råder samstämmighet om att vi idag är inne i ett paradigmskifte. Vi håller på att 
lämna det industriella sättet att se på världen och komma in i en värld där information och 
kunskap blir alltmer väsentligt. (Sveiby, 1997)  
 
�I den gamla ekonomin lär man sig ett yrke. Den nya ekonomin innebär ett livslångt 
lärande. I den gamla ekonomin prioriteras trygghet, i den nya att ta risker. Den nya 
ekonomin skapar jobb, den gamla konserverar jobb. Den gamla ekonomin är 
investeringar i maskiner, i den nya är det intellektuella tillgångar som betyder något. Den 
gamla ekonomin strävar efter status quo, den nya hyllar snabbhet och förändring.� 
(Blomgren & Kuikka, 1998) 
 
Oavsett om den nya ekonomin är en fluga som kommer att blåsa förbi går det att 
konstatera att företag i den nya ekonomin är svåra att värdera, eftersom den traditionella 
redovisningen är mer anpassad till den tidigare ekonomin, och inte den nya 
kunskapsekonomin. Detta skapar problem vid värdering och bedömning av dessa företag. 
(Ekström, 2000) 
 
När ett företag ska bedömas vid en kreditgivning, är redovisningsinformationen av 
väsentlig betydelse. Den tillsammans med kreditupplysningar och annan 
tilläggsinformation utgör en del av grunden till kreditunderlaget (Svensson, 2000). 
Nyllinge (1999) menar att en traditionell finansiell analys och en omvärldsanalys inte 
räcker till för att analysera ett kunskapsföretag.  
 
Ett kunskapsföretag har till skillnad från ett traditionellt industriföretag vanligtvis få fasta 
tillgångar. De största tillgångarna i ett kunskapsföretag är därför immateriella och inte 
synliga i en balansräkning. I och med detta skapas problem både för kunskapsföretaget 
och för kreditgivaren. Ett problem är att redovisningsinformationen blir svårare att 
bedöma för kreditgivaren. Ett annat problem för både kunskapsföretaget och 
kreditgivaren är att bestämma vilken säkerhet som ska ställas för krediten, eftersom 
kunskapsföretagen oftast saknar de materiella tillgångar som till exempel ett traditionellt 
industriföretag har. (Sveiby, 1997)  
 
Edvinsson och Malone (1998) menar att i årsredovisningens siffror går det ofta inte att 
utläsa den nyanserade och dynamiska information som behövs för att bedöma ett företags 
framtida intjäningsförmåga. De menar också att det centrala i kunskapssamhället utgörs 
till stor del av investeringar i mänskligt kapital. Detta framställs dock inte som något 
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positivt värde i redovisningen. Detta ökar inte värdet utan ses som en kostnad istället för 
möjlighet till framtida avkastning, vilket kan medföra stora svårigheter vid värdering av 
kunskapsföretag. 
 
Det osynliga värdet, de immateriella tillgångarna, påverkar företagens möjligheter att 
erhålla krediter eftersom det är svårt att värdera och tolka till exempel kundlojalitet, 
mänskliga resurser och organisationens effektivitet i redovisningen. (Dzinkowski,  2000) 
 
Innan beslut om kredit till ett företag ska fattas måste en analys av företagets framtida 
återbetalningsförmåga, intjäningsförmåga och risken eller osäkerheten i denna bedömas. 
Det som skiljer bedömningen av kunskapsföretag gentemot andra är bedömningen av det 
intellektuella kapitalet, som måste analyseras (Nyllinge, 1999), vilket inte är helt 
problemfritt (Edvinsson & Malone, 1998).  
 
Ovanstående problemdiskussion visar på svårigheter för kreditgivare vid bedömningen av 
kunskapsföretag. Det finns därför ett behov av kunskap om hur traditionella banker går 
tillväga när de ska bevilja kredit till ett kunskapsföretag.  
 
Nedan följer uppsatsens undersökningsfrågor: 
 

• Hur kan traditionella banker gå tillväga vid en kreditbedömning av ett 
      kunskapsföretag?   
 
• Hur bedömer traditionella banker det intellektuella kapitalet vid en 
      kreditbedömning av kunskapsföretag?  

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att: 
 

-  beskriva hur traditionella banker kan analysera kunskapsföretag vid en 
kreditbedömning  

- förklara hur traditionella banker tar hänsyn till det intellektuella kapitalet vid en 
kreditbedömning. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Eftersom det finns en rad olika definitioner på vad kunskapsföretag och intellektuellt 
kapital är har vi valt att hålla oss till nedanstående definitioner. 
 
Med Kunskapsföretag menas ett tjänsteföretag, vars produktion är komplex och beroende 
av kompetent personal. Människors erfarenheter och kunskap är viktigare än materiella 
tillgångar. (Wallentin & Estevall, 1999)  
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Intellektuellt kapital är summan av en organisations kunskap, patent, 
tillverkningsmetoder, struktur, kompetens hos anställda, teknologi, information om 
kunder och leverantörer samt traditionell erfarenhet. (Stewart, 1998) 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Vi har valt att lägga upp uppsatsen enligt följande struktur: Efter inledningen (kapitel 1) 
där vi har uppsatsens problemdiskussion och syfte följer vårt metodkapitel (kapitel 2). I 
metodkapitlet tar vi upp de metoder som använts under uppsatsens gång. I efterföljande 
kapitel (kapitel 3) kommer uppsatsens referensram att presenteras. De intervjuer som vi 
genomfört kommer att redovisas i kapitel 4. Kapitel 2, 3 och 4 samverkar och leder fram 
till de avslutande två kapitlen, kapitel 5 analys och kapitel 6 slutsats. Figur 1.1 nedan 
sammanfattar uppsatsens fortsatta disposition och visar hur dess delar samverkar. 
 

 
 
Figur 1.1: Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

 

Kapitel 2 - Metod Kapitel 3 - Teori Kapitel 4 - Empiri 

Kapitel 5 � Analys     

Kapitel 6 - Slutsats 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs hur uppsatsarbetet genomförts. Vi beskriver vårt 
tillvägagångssätt och genomförandet av den empiriska undersökningen. Slutligen 
diskuteras problem som vi stött på. 

2.1 Uppsatsens metodsynsätt och angreppssätt 

Uppsatsens metodsynsätt präglas av ett aktörsynsätt med ett visst analytiskt inslag. 
Inslaget av ett aktörssynsätt kommer ifrån att vi försöker undersöka vilka problem 
aktörerna anser det finns vid kreditbedömning till kunskapsföretag och hur aktörerna tar 
hänsyn till det intellektuella kapitalet. Det analytiska inslaget härrör ifrån att vi 
konstruerat en analysmodell och utifrån denna studerat de faktiska förhållandena i 
kreditbedömningsprocessen. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

Eftersom vi ville ha detaljerade kunskaper om hur kreditgivning till kunskapsföretag går 
till har vi valt att studera ett fåtal företag på djupet och då passar ett kvalitativt 
angreppssätt bäst. Enligt Holme och Solvang (1991) kännetecknas den kvalitativa 
metoden av att den inte efterfrågar många respondenter för att ge ett helhetstryck av 
situationen. Detta innebär att en eller några miljöer studeras ingående och strävan är att 
beskriva det studerande fenomenet istället för att generalisera.  
 
I arbetet utgick vi från teorier om kreditbedömning för att sedan utifrån dessa skapa en 
analysmodell. Utifrån modellen har vi sedan testat denna i empirin och skapat oss en bild 
om hur kreditgivningsprocessen till kunskapsföretag kan se ut samt hur kreditgivare 
bedömer det intellektuella kapitalet. Processen är därmed av deduktiv karaktär eftersom 
vi utgått från befintliga teorier och sedan applicerat dessa på empirin. (Eriksson & 
Wiedersheim, 1998) 

2.2 Undersökningsansats 
 
Vi startade med en litteraturstudie i biblioteket på Luleå tekniska universitet för att lära 
oss mera om själva området. Syftet var att få mer information och några nya idéer. Vi 
gick in på bibliotekets databas (ekonomi) och letade efter böcker, artiklar och tidskrifter 
inom vårt område. Vi använde oss av sökmotorerna Lucia, Libris, Google, EBSCO och 
Affärsdata på sökorden: Intellektuellt kapital, kreditbedömning, riskbedömning, 
värdering av kunskapsföretag, riskbedömning av kunskapsföretag. Dessa sökord 
översattes även till engelska. 

2.2.1 Fallstudie  
 
Utifrån kriterierna att vi ville få detaljerad information om hur kreditgivare bedömer 
kunskapsföretag passade en fallstudie vår undersökning. Yin (1994) framhåller att en 
fallstudie är speciellt lämplig i undersökningar där frågor av typen hur och varför ställs 
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om ett samtida fenomen. Valet av fallstudie hjälper studien att mer ingående analysera 
kreditbedömningsprocessen och bedömningen av det intellektuella kapitalet.  
 
Eftersom kreditgivningsprocessen är olika från fall till fall är det en fördel att välja 
fallstudie som undersökningsansats.  Ytterligare en fördel med en fallstudie är att det går 
att använda flera datainsamlingsmetoder bland annat observationer och intervjuer. 
Eftersom personliga intervjuer användes i studien fanns det ytterligare ett skäl att välja en 
fallstudie som undersökningsansats (Eriksson & Wiedersheim, 1998). Den kritik som har 
riktats mot fallstudier är att generaliserbarheten är låg. För att kompensera den låga 
allmängiltigheten använde vi oss av en så kallad multipel fallstudie, vilket innebar att vi 
undersökte flera fall som vi antog skulle komma att ge jämförande resultat (Yin, 1994). 
Vi undersökte fyra traditionella banker för att balansera studien.  
 

2.2.2 Val av fallföretag och respondenter 
 
Eftersom vi valt att göra personliga intervjuer ville vi främst intervjua banker som ligger 
inom vår närhet. Därför föll valet naturligt på banker inom Luleå-området. Eftersom vi 
tänkt oss undersöka fyra traditionella banker föll valen ut på de fyra stora bankerna 
Nordea, Föreningssparbanken, Handelsbanken samt Skandinaviska Enskilda Banken. 
Traditionella banker har stor erfarenhet när det gäller kreditgivning och passar därmed 
vår undersökning. Anledningen till varför vi valde fyra banker är för att kunna få en bred 
och djup bild som möjligt över det vi undersökte. 
 
De respondenter vi kom i kontakt och som valde att ställa upp på en intervju var Anders 
Viklund SEB, David Jones Handelsbanken, Marcus Lundqvist Nordea och Staffan 
Bergdahl Föreningssparbanken.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi anser att frågemetoder passar bra då vi valt att använda fallstudie som 
undersökningsansats. Eftersom vi ville komma åt kunskap, åsikter och attityder föll valet 
på personliga intervjuer som frågemetod. Personliga intervjuer kan användas för att 
komma åt komplexa frågor. En annan fördel är att det går att följa upp frågorna med 
följdfrågor. Nackdelen med personliga intervjuer är att de kan vara svåra att genomföra 
då intervjuaren kan påverka respondenten och vice versa. (Eriksson & Wiedersheim, 
1998) 
 
Vår intervjuguide baserades på tre stycken olika Case (Bilaga 1) som presenterades för 
respondenten. Detta i syfte för att skapa en diskussion och få respondenten att öppet 
berätta hur kreditgivningen går till. Studier har visat att denna typ av intervjuer där 
respondenten får chansen att tänka högt och diskutera kan leda till en väldigt produktiv 
konversation och då kan själva problemet diskuteras på ett öppet sätt (Ranyard, 
Williamsson, Cuthbert 2000). Intervjuguiden kompletterades även med frågor (Bilaga 2) 
för att kunna fånga upp eventuell information som inte kom till diskussion i Casen. 
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2.4 Metodproblem 
 
Ett problem med vår undersökning och undersökningar i allmänhet är att hålla dem 
objektiva. En del forskare anser att det inom samhällsvetenskapliga undersökningar inte 
går att vara helt objektiv utan att undersökaren hellre bör tala om en begränsad 
objektivitet (Eriksson & Wiedersheim, 1998). För att arbetet skulle bli så objektivt som 
möjligt återgavs intervjumaterialet tydligt och neutralt i empirikapitlet. Vid 
sammanställning av intervjuerna redigerades en del information bort för att den inte 
passade in i sammanhanget eller för att den inte fyllde någon funktion i vår studie.  
 
Validitet och reliabilitet har inte samma betydelse vid denna typ av studier. Studiens 
syften var att beskriva hur kreditbedömningsprocessen till kunskapsföretag kan gå till 
samt hur traditionella banker bedömer det intellektuella kapitalet vid kreditbedömning. 
Det är således inte den statistiska representativiteten som står i fokus. (Holme & Solvang, 
1991)   

2.4.1 Validitet 
 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att det skall mäta, det vill 
säga att informationen ska vara trovärdig i denna studie (Eriksson & Wiedersheim 1998). 
Uppsatsens intervjuguide testades före vi intervjuade våra respondenter. Kari Pessa, 
kreditansvarig för företagsutlåning på Föreningssparbanken i Haparanda fick genomgå en 
testintervju och gav förslag till förbättringar av vår intervjuguide. Han hjälpte oss att 
utforma Casen på sådant sätt att inte dessa styrde respondenten alltför mycket. Detta för 
att en öppen diskussion skulle skapas naturligt och att respondenten skulle få chansen att 
tänka högt. Casen kompletterades med den information som ansågs nödvändig för att en 
kreditbedömning skulle kunna göras av dessa �Case-företag�. Även de kompletterande 
frågorna togs fram under testintervjun för att vi skulle vara säkra på att fånga upp all 
relevant information som inte kom upp till diskussion under Casen.  
 
Vad gäller intervjuerna sammanställde vi svaren och sände dessa till samtliga 
respondenter, vilket gav dem en möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Denna 
möjlighet utnyttjade tre av studiens respondenter. (Eriksson & Wiedersheim 1998) 

2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i denna studie innebär huruvida resultatet kan upprepas, det vill säga om 
någon annan gör en liknande undersökningen, kommer denne då fram till samma resultat. 
Reliabiliteten i en forskningsmetod har sin grund i det antagande att samma studerade 
verklighet ger samma resultat oavsett hur många undersökningar som görs. (Merriam, 
1994) 
 
Intervjufrågorna skickades ut i god tid före intervjun, därmed fick respondenterna tid på 
sig att sätta sig in i ämnet och förhoppningsvis kunna ge tillfredsställande svar. För att 
undvika eventuella missförstånd användes en bandspelare vid intervjutillfällena. Genom 
avlyssning av det bandade materialet fick vi möjligheten att komplettera våra 
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minnesanteckningar. I slutet av intervjuerna undersökte vi möjligheten till att ställa 
kompletterande frågor till respondenterna vid ett senare tillfälle, samtliga respondenter 
var positiva till det. Vi ställde kompletterande frågor till en av studiens respondenter. De 
respondenter vi intervjuat är alla upptagna personer, deras pressade tidsschema kan ha 
medfört att de inte tagit sig tid att sätta sig in i problemet och studiens tre olika Case. 
Detta kan i viss mån ha påverkat studiens resultat. (Eriksson & Wiedersheim 1998) 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel behandlas vår teoretiska referensram. Vi startar denna referensram med 
att beskriva vad ett kunskapsföretag är. Sedan kommer en beskrivning vad som menas 
med intellektuellt kapital. Vidare kommer vi in på kreditbedömningen och sedan 
behandlar vi vilka externa faktorer som påverkar bankernas kreditbedömning och vilka 
bedömningskriterier som används. Slutligen sammanfattas referensramen i en 
analysmodell.  

3.1 Kunskapsföretag 
 
Ett kunskapsföretag är ett företag som lever på att sälja kunskap. Kunskapsföretaget har 
stora likheter med tjänsteföretag. Den stora skillnaden mellan dessa är dock att 
kunskapsföretaget löser komplexa problem medan tjänsteföretag löser enkla. Även 
personalstrukturen ser annorlunda ut, kunskapsföretaget har ofta högt utbildad personal 
medan tjänsteföretagets personal i största allmänhet är icke-akademiker. I 
kunskapsföretag är det människan som står i fokus, inte det finansiella kapitalet eller 
produktionsprocessen som har stor betydelse hos tillverkande företag. Kunskapsföretag 
blir därför ett helt annat företag än det traditionella tillverkande företaget. (Sveiby, 1986) 
 
Peter Nyllinge (1999) definierar kunskapsföretag på ett liknande sätt som Sveiby. Han 
menar att ett kunskapsföretag är ett tjänsteföretag vars produktion är icke standardiserad, 
kreativ, starkt individberoende och komplext problemlösande. Exempel på 
kunskapsföretag enligt Nyllinge är advokatfirmor samt konsult-, reklam- och 
revisionsbyråer. Företag från den nya ekonomin som ses som kunskapsföretag är till 
exempel E-handelsföretag, mjukvaruföretag, portaler och onlinetjänster (Ekström, 2000).  

3.1.1 Intellektuellt kapital 
 
Intellektuellt kapital är summan av alla kunskaper som ett företag har och som ger 
företaget en konkurrensfördel. Till skillnad från de tillgångar som är välkända för 
företagare och ekonomer, till exempel mark, fastigheter, maskiner och pengar, är 
intellektuellt kapital immateriellt (Stewart 1998). Exempel på immateriella tillgångar är 
kunskap, goodwill, FoU, varumärken, reklam, utbildning (Artsberg, 2002).  
 
Intellektuellt kapital är ett samlingsbegrepp för en organisations immateriella tillgångar. 
Som Stewart (1998) säger: �Intellektuellt kapital är intellektuellt material � kunskap, 
information, immateriell egendom, erfarenhet � som kan utnyttjas för att skapa välstånd� 
Människor och deras kompetens utgör en organisations kollektiva intelligens. Andra 
exempel på vad som utgör intellektuellt kapital är en nätverksinfrastruktur, 
affärsprocesser och kundlojalitet. Intellektuellt kapital finns på en eller flera av tre olika 
platser i en organisation: i dess människor, i strukturerna och i kunderna.   
 
Leif Edvinsson (1998) har varit delaktig i att utforma en modell som delar in det 
intellektuella kapitalet i humankapital, kund- (relations-) kapital samt organisations- 
(struktur-) kapital. 
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Den värdefullaste tillgången i ett kunskapsföretag är den kunskap och den kreativitet som 
de anställda bär på, det vill säga humankapitalet. Detta eftersom att det i 
kunskapsekonomin främst handlar om att konkurrera om framtiden genom att utveckla de 
rätta produkterna och tjänsterna. Ett annat företag kan omöjligt kopiera ett företags 
humankapital eftersom att det är individspecifikt. I varje företag besitter de anställda en 
stor del av all kunskap (Edvinsson & Malone, 1998). Kundkapitalet är det kapital som 
bidrar till vinsten. Genom att få en uppfattning av kundernas struktur, deras storlek, hur 
trogna de är och om de köper mer eller mindre av samma tjänst skulle man kunna få en 
uppfattning om hur resultatutvecklingen kommer att bli i framtiden (Sveiby, 1995). 
Strukturkapitalet består bland annat av företagets nätverk; infrastrukturen av 
kommunikationen. Edvinsson & Malone (1998) ger exempel på företagets strukturkapital 
i form av företagets kundregister, databaser, manualer, varumärken och 
organisationsstruktur. Det som finns kvar i företaget när medarbetarna, humankapitalet, 
gått hem för dagen. Genom att dela med sig av sin kunskap och lära av andra blir 
humankapitalet mer värdefullt. Därför är det viktigt att göra om en del av humankapitalet 
till strukturkapital. 

3.2 Kreditbedömning 
 
Syftet med att göra en kreditbedömning är för att kunna fastställa kundens 
återbetalningsförmåga samt att fastställa om kunden har tillgångar som kan användas som 
säkerhet vid en eventuell likvidation. (Funered, 1994)  
 
Huvudfrågan som en kreditgivare söker svaret på är om kunden kommer att kunna 
återbetala hela kreditbeloppet i tid. För att kunna svara på detta utför kreditgivaren en 
kreditbedömning av kunden. Det finns två avsikter med en kreditbedömning. Den första 
är att maximera avkastningen av kreditgivarens riskkapital och den andra avsikten är att 
undvika kreditförluster. (Green, 1997) 
 
Det finns två sorters risker att bedöma under kreditens löptid; risken för en 
betalningsinställelse och risken vid en betalningsinställelse. Det förstnämnda innebär att 
kredittagaren inte har några pengar att betala amorteringar med, vilket medför att 
kredittagaren måste ställa in sin betalning. Den sistnämnda risken inträffar när 
betalningsinställelsen är ett faktum. De frågor kreditbedömaren söker svar på vid denna 
risk är om det finns någon säkerhet att avyttra och vad denna säkerhet är värd. Vid en 
eventuell betalningsinställelse finns dessutom en tids- och realisationsrisk. Tidsrisken 
innebär att det är svårt att värdera tillgångarnas framtida värde och att företaget oftast 
säljer ut sina tillgångar innan konkursen är ett faktum. Realisationsprincipen innebär att 
kreditgivaren riskerar att inte få ut marknadsvärdet på tillgången eftersom den säljs i 
samband med en konkurs och oftast då till ett lägre pris än marknadsvärdet. Det är för att 
minska dessa risker kreditbedömningar utförs. (ibid.) 
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3.3 Externa faktorer som påverkar kreditbedömningsprocessen 
 
Det finns externa faktorer som påverkar kreditbedömningsprocessen. Vi kommer att 
behandla bankrörelselagen, kundens relation till banken och intuition som enligt Erling 
Green (1997) har stor betydelse för bankens agerande vid kreditgivning. 

3.3.1 Bankrörelselagen 
 
Grunden för bankernas kreditgivning regleras i bankrörelselagen. Lagen fastställer att i 
första hand ska kreditgivaren bedöma kredittagarens återbetalningsförmåga samt risken 
för att kredittagaren ska bli tvingad till betalningsinställelse. (Green 1997) 
 
Här följer ett utdrag ur bankrörelselagen 2 kap 13 § 1st (1987:617) som handlar om 
krediter. 
 
�Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter 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 för att avstå från säkerhet�. 
 
Bankrörelselagen ger kreditbedömarna strikta linjer vid kreditgivningen men det går att 
avstå ifrån säkerheter om det finns särskilda skäl till detta. Däremot finns det en 
proposition som beskriver själva kreditbedömningen. Den säger att vid kreditgivning till 
företag bör bankerna veta att företaget kan betala tillbaka krediten samt att det kan klara 
av övriga utgifter i samband med krediten, som amortering och räntebetalningar. 
(Broomé, Elmér & Nylén 1998) 

 3.3.2 Kredittagarens koppling till banken 
 
Kundens koppling till banken har betydelse för kreditbedömningen. Green (1997) nämner 
tre olika kopplingar en banktjänsteman kan stöta på.   
 
• Befintlig kund till banken 
• Ett för banken nytt företag 
• Nyetablerade företag 
 
För banken är det enklare att bedöma ytterligare kredit till en redan befintlig kund då 
information om den kreditsökande finns internt. Denna information om kunden har 
samlats in under ett ofta långvarigt samarbete. För en nyetablerad kreditsökande får 
banken hämta information externt och då i form av bokslut, produkt-, marknads-, och 
organisationsbeskrivningar. Samtidigt måste kreditgivaren ställa sig frågan om kunden 
fått avslag av sin husbank. (Green, 1997)  
 
Genom att analysera de tidigare årsredovisningarna och budgetplanerna för framtiden kan 
finansiären se hur företagsledningen skött sig. Finansiären kan undersöka ifall företaget 
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har en god ekonomisk planering och en välorganiserad ekonomifunktion. (Hansson, 
1993) 
 
För nystartade företag är situationen svårare. Tillgången till information vid bedömning 
av nyetablerade företag är mer begränsad än i de två första situationerna. Det finns inga 
tidigare årsredovisningar att studera och företagets ekonomifunktion är ännu inte 
uppbyggd. Finansiären måste först bedöma ledningens förmåga att lyckas organisera 
företaget och därefter analysera företagets affärsidé. Därmed ökar kraven på 
kreditbedömarens förmåga att framför allt tolka, men även att samla information. (Green, 
1997) 

3.3.3 Intuition 
 
Erling Green (1997) har studerat intuitionens betydelse för kreditgivning. Green 
definierar intuition som �med intuitionens hjälp kan personer foga samman delar till 
helheter, utan att vare sig kunna redogöra för alla delar eller på vilket sätt de blir en 
helhet�. 
 
Kreditbedömning brukar betraktas som �rationellt beslutsfattande�. Att en handling är 
rationell betyder att personer medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå 
sina mål. Dock fattas en stor del av kreditbesluten när det gäller entreprenörer omedelbart 
vilket tyder på att en del av besluten inte bara bygger på rationalitet. Greens slutsats är att 
intuitionen bidrar till att förklara att till exempel en kreditbedömare kan fatta beslut som 
de är övertygade om är korrekta, och detta beslut görs med väldigt lite information. 
(ibid.) 
 
Vid kreditbedömning bidrar intuitionen till att skapa en helhetsuppfattning av 
entreprenören och framtida affärsidé. Denna helhetsuppfattning är i stort sett färdig i den 
mening att kreditbedömaren kan bevilja eller avslå kreditpropån efter ett intuitivt 
ställningstagande. Därmed kan den eventuella efterföljande undersökningen ses som en 
legitimeringsprocess av ett redan fattat beslut. (ibid.) 

3.4 Bedömningsfaktorer vid kreditbedömning 
 
För att banken ska kunna besluta om de ska bevilja kredit använder banken sig av olika 
beslutsmodeller. Modellerna omfattar de variabler som ska analyseras och tolkas. För att 
kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga krävs en analys av var företaget befinner 
sig och vart det är på väg. (Leaply, 1998) 
 
Av de faktorer som kreditgivare tar hänsyn till är person, affärsidé, siffermaterial och 
säkerheter de viktigaste bedömningsfaktorerna. Genom att bearbeta och analysera ovan 
nämnda faktorer kan risken för en betalningsinställelse bedömas medan risken vid en 
betalningsinställelse värderas med hjälp av säkerheterna (NUTEK 1992). Svedin (1992) 
anser att kreditbedömningen ska delas upp i fyra olika delar, affärsidé, resursanalys, 
ekonomisk analys och omvärldsanalys. Dessa faktorer kan tillsammans ge en bild av 
företagets återbetalningsförmåga.  
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Vi kommer nedan att presentera de faktorer som NUTEK och Svedin anser påverkar en 
kreditbedömning. Vi valt att kalla dessa faktorer för person, projekt, siffermaterial och 
pant. 

3.4.1 Personen 
 
Det som är avgörande för kreditbeslutet är den person som förknippas med företaget. För 
att kunna bedöma personen och få en bild av personen bakom företaget kan 
kreditbedömaren kontakta upplysningsföretag, lokala nätverk och referenser som kunden 
lämnat. (NUTEK, 1993) 
 
När en person bedöms är det tre saker som står i fokus. 
 
1. Personens egenskaper 
2. Kompetens 
3. Motiv till företagande 
 
De egenskaper som en kreditbedömare anser som viktigast att bedöma är: gott 
affärssinne, realistiska mål, gott omdöme, laglydnad, yrkeskompetens, trovärdighet och 
målmedvetenhet (Green, 1997). Kompetensen bedöms när banken bedömer personens 
bakgrund, tidigare arbeten och utbildning. Motiven som personen har till företagande kan 
ha stor betydelse. Att starta eget för att få sysselsättning på grund av arbetslöshet anses 
som ett dåligt motiv medan motiv som att tjäna pengar, att få vara sin egen eller att 
förverkliga en dröm anses som positiva (NUTEK, 1992). 

3.4.2 Projektet 
 
En affärsidé ska ge uttryck åt en helhetssyn på företaget och dess verksamhet. Idén har 
två dimensioner, en extern och en intern dimension. Den externa innehåller vad som skall 
erbjudas åt omgivningen och den interna hur detta ska gå till. (Häckner, 1985) 
 
Den grundläggande egenskapen hos affärsidén är att den ska vara av en sådan karaktär att 
den består av ett antal delar som bildar ett enhetligt mönster. Affärsidén måste beskriva 
inriktningen för företagets verksamhet, vilket behov som ska fyllas och vilka 
avgränsningar som ska göras inom verksamheten. Affärsidén bör ta hänsyn till företagets 
kunder, kundernas behov och företagets möjlighet att tillgodose detta behov. (Norrman 
1980) 
 
Vid bedömning av affärsidén försöker banken skapa sig en bild över hur unik denna 
affärsidé är gentemot konkurrensen i branschen. Den tilltänkta affärsidén bör stämma 
överens med de egenskaper och kompetens företagaren besitter annars kan det bli 
problematiskt att övertyga kreditgivaren.  För att bedöma affärsidén kan kreditbedömaren 
använda en rad olika informationskällor. Det kan vara olika nätverk, både interna och 
externa. Banken kan även anlita konsulter som analyserar affärsidén. (NUTEK, 1992) 
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Vid en kreditbedömning bör bedömningen även inkludera omgivningsfaktorer (Zahra, 
1991). Den miljö som ett företag lever idag erbjuder ständigt nya utmaningar och 
möjligheter som företag måste anpassa sig efter. Analysen ska ge en bild över den 
omgivning företagen verkar inom. En del faktorer som undersöks är företagets kunder, 
konkurrenter, marknadstrender och marknadsstorlek. (Johnson & Scholes, 2001) 
 
Analysen av företagets omgivning kan bedrivas genom analysmodeller. De två mest 
använda modellerna som en kreditbedömare har nytta av är PEST och SWOT analyser 
(Hay & Williamsson 1991). PEST analyserar de fyra generella omgivningsfaktorerna 
politiska-, ekonomiska-, sociala- och teknologiska faktorer som kan påverka företaget. 
Analysen definierar företagets yttre omgivning. För att analysera själva företaget och dess 
närmaste omgivning används en SWOT-analys. Metoden utgår från de fyra faktorerna 
styrkor (Strength), som visar vilka styrkor företaget har gentemot sina konkurrenter. 
Svagheter (Weakness) som beskriver de områden som företaget är svagt inom. 
Möjligheter (Opportunities) säger vilka företagets framtida möjligheter är. Hot (Threats), 
beskriver vilka som är de största hoten mot företaget. (Johnson & Scholes, 2001)   

3.4.3 Siffermaterial 
 
Siffermaterial är information hämtad ur företagets redovisning. Oftast vill 
banktjänstemannen ha resultat- och balansräkningar samt likviditetsbudget för att kunna 
bedöma företaget. Detta kan göras med hjälp av olika nyckeltal och kassaflödesrapporter. 
(NUTEK, 1992) 
 
Syftet med analysen är att beskriva företagets kapitalflöden under en avgränsad period. 
Detta innebär att analysen omfattar information om företagets kapitalkällor, 
kapitalanvändningen och balansen i kapitalflödet. Nyckeltalen får det största intresset 
eftersom de kan hantera och komprimera en stor informationsmängd inom flera olika 
områden. (Svedin, 1992)  
 
För att nyckeltalen ska kunna tolkas och användas i samband med kreditbedömningen 
måste de sättas i relation med andra företags nyckeltal som verkar inom samma bransch 
(NUTEK, 1992). När banker analyserar ett företags siffermaterial vid en 
kreditbedömning tas störst hänsyn till likviditet och soliditet. För att ett företag ska kunna 
fullföra sina åtaganden mot anställda, leverantörer, banker och andra ekonomiska 
intressenter måste en reserv av likvida medel finnas. Kreditbedömaren får basera 
bedömningen på siffror från årsredovisningen och med hjälp av dessa kan banker räkna 
fram likviditetsmått som kassalikviditet, balanslikviditet och rörelsekapital. (Hansson, 
1993) 
 
En annan faktor som är viktig för att ett företag kontinuerligt ska kunna betala 
amorteringar och räntor på lånen är kassaflödet. En bank som vill minska risken att inte 
få betalt i rätt tid bör därför prognostisera företagets kassaflöde. (Hedman, 1995)  
 
Kassaflödesprognosen syftar till att kartlägga om företagets planer är finansiellt 
gångbara. Utifrån kassaflödet ska banken kunna bedöma om företagets vinst räcker till att 
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täcka kostnader för investeringar, räntor, amorteringar och eventuella utdelningar. 
Kassaflödesprognosen är en horisontell kassaflödesanalys som kompletteras med en 
analys över ett företags finansieringsbehov. (Hedman, 1995) 

3.4.4 Panten 
 
Enligt bankrörelselagen fastställs att kreditgivningen ska ha betryggande säkerheter i 
egendom eller genom borgensåtagande. Vid utlåning till mindre eller nystartade företag 
kräver banken ofta säkerheter i form av pant i fast egendom, företagshypotek och eller 
borgen (NUTEK, 1992). Ett företagshypotek innebär panträtt i till exempel varulager, 
inventarier och kundfodringar. Undantagen är bland annat pengar på bank, aktier och 
obligationer. En annan säkerhet banken kan ta är fakturabelåning/factoring som betyder 
fakturakredit. Detta innebär att ett företag kan belåna eller sälja kundkrediter för att öka 
sin likviditet. Kundfodringarna ställs som säkerhet mot krediten (Wallentin C & Estevall, 
1999). Detta har sin grund i de stora kreditförluster som gjordes under slutet av 1980-
talet. Till större företag är det vanligare att banken lämnar så kallade blancokrediter 
(kredit utan säkerhet). (NUTEK, 1992)  
 
Anledningen till att säkerheten tas är att minska risken vid en eventuell 
betalningsinställelse. Ofta används personlig borgen vid kreditgivning, den skapar ett 
större ansvar för företagaren samtidigt som det visar att denne tror på sin affärsidé och är 
beredd att satsa. (ibid.)  
 
Bedömning av säkerheter görs först när kreditbedömningsprocessen har kommit till det 
stadiet att kreditgivaren är beredd att bevilja krediten. Syftet med krediten är att om 
företaget inte kan betala ska banken kunna få betalt med hjälp av säkerheten (Broomé, 
Elmér & Nylén, 1998). Svårigheterna med att bedöma säkerheterna är att 
kreditbedömaren måste vara på det klara med tidsrisken och relationsrisken. (NUTEK, 
1992) 

3.5 Kreditbedömning av kunskapsföretag 
 
När ett kreditbeslut till ett kunskapsföretag ska fattas måste en analys av företagets 
framtida återbetalningsförmåga, intjäningsförmåga och risken eller osäkerheten i denna 
bedömas. Det som skiljer bedömningen av kunskapsföretag gentemot andra företag är 
bedömningen av det intellektuella kapitalet. (Nyllinge, 1999). 

3.5.1 Analys av det intellektuella kapitalet 
 
Peter Nyllinge (1999) har tagit fram en modell för hur kreditbedömningar av 
kunskapsföretag bör göras. Utöver de traditionella analyserna, finansiell analys och 
omvärldsanalys menar Nyllinge att det intellektuella kapitalet ska analyseras genom en 
humankapital- och strukturkapitalanalys. Analysmodellen illustreras i figur 3.1. 
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Figur 3.1: Analysmodell för kreditbedömning av kunskapsföretag. (Nyllinge P. Balans nr 6-7, 1999, s 14.) 
 
Human-, struktur- och finansiell analys skapar tillsammans förutsättningarna för 
företagets framtida tillväxtkapacitet medan omvärldsanalysen visar företagets tillväxt 
potential. I humankapitalanalysen granskas företagets intäktspersoner. Med 
intäktspersoner menas de medarbetare som direkt är delaktiga i planering, produktion 
eller försäljning. Företagets övriga medarbetare benämns som administrativa. Nyllinge 
har tagit fram bedömningskriterier för att analysera humankapitalet, dessa kriterier 
illustreras i tabell 3.1. (ibid.) 
 

TABELL 3.1: Humankapitalanalys. (Nyllinge P. Balans nr 6-7, 1999, s 14.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även strukturkapitalanalysen utgörs av tre kategorier, företagets relationer, organisation 
och tillväxtkapacitet. Den förväntade framtida intjäningsförmågan ökar av goda relationer 
med och lämplig struktur av kunder, samarbetspartners och leverantörer. Den förväntade 
intjäningsförmågan påverkas positivt om en organisation effektivt stödjer företagets 
intäktspersoner och utvecklar intäktspersonernas kollektiva kompetens genom 
kunskapsspridning. En effektivt stödjande organisation och goda relationer med och 
lämplig struktur på kunder och leverantörer minskar företagets risk. Den viktigaste 
värdedrivaren för närvarande är förväntad tillväxt. Tillväxtkapaciteten påverkas positivt 
av till exempel möjligheten till att höja prisnivån på företagets tjänster. Nyllinge har 
arbetat fram ett antal förslag till bedömningskriterier vid analys av ett företagsstruktur 
kapital. Detta illustreras i tabell 3.2. (Nyllinge, 1999) 

 

Analys av intellektuellt kapital
 
Humankapital-  Strukturkapital- 
analys   analys  

Finansiell-  Omvärlds-
analys   analys  

Kompetens 
 
Medarbetarstrukur m.a.p: 
utbildning, 
pågående vidare-utbildning, 
branscherfarenhet, 
anställningstid, 
unika färdigheter, 
personalkategorier, 
nationalitet samt ålder och kön 
 

Privata nätverk 
 
Medlemskap 
Bekantskapskrets 

Motivation 
 
Belöningssystem 
m.a.p nivåer och 
incitament 
Individuell utveckling 
Informationsgivning 
Företagskultur 
Företags och yrkets anseende
Personalomsättning 
Strukturkapital 

Humankapitalanalys 
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TABELL 3.2: Strukturkapitalanalys. (Nyllinge P. Balans nr 6-7 1999, s 16.) 

 
Relationer   Organisation  Tillväxtkapacitet 

 
Relationer med:   Organisationsstruktur Prisnivå 
Kunder (m.a.p. längd,   Ledning och styrning Personal 
omfattning, nöjdhet)  Processer  Rationalisering 
Samarbetspartners  Företagskultur  Effektivisering 
(m.a.p längd,    Databaser  FoU 
omfattning nöjdhet)  IT-System  Befintliga och nya tjänster 
Leverantörer   Manualer  Befintliga och nya kunder 
(m.a.p längd, omfattning,  Patent   Befintliga och nya strategiska 
nöjdhet)    Kundregister  samarbeten 
Kapitalmarknaden och  Administrativ personal 
samhället i stort   Kunskapsspridning 
Struktur av kunder,   Teamwork 
samarbetspartners och 
leverantörer 
Varumärken  

 

3.6 Sammanfattande modell  
 
Det som utmärker kunskapsföretagen är avsaknaden av materiella tillgångar. De består 
till mesta del av immateriella tillgångar. Deras viktigaste och ibland enda kapital är 
kunskap och kompetens hos anställda.  
 
När kreditbedömaren ska bedöma ett företag påverkas han av externa faktorer som 
kundens koppling till banken, bankrörelselagen och den egna intuitionen. Dessa faktorer 
påverkar bedömarens inställning till krediten när han går igenom kreditprocessens fyra 
beståndsdelar. De fyra delarna som processen utgörs av är personen, projektet, 
siffermaterial och panten. Det är framförallt vid bedömning av person och projektet som 
intuition och sunt förnuft kommer till uttryck. När siffrorna granskas står olika nyckeltal 
och kassaflöden i fokus. Kreditgivaren försöker med hjälp av dessa nyckeltal samt 
finansieringsanalyser utläsa företagets framtida intjäningsförmåga. Den sista 
beståndsdelen, panten, analyseras först när de andra faktorerna analyserats klart. En bank 
får inte tillhandahålla riskkapital enligt bankrörelselagen och måste ta någon slags 
säkerhet för krediten. Banken kan dock i vissa speciella fall bevilja blancokrediter.  
 
Den traditionella kreditbedömningsprocessen som beskrivs i litteraturen tar dock inte 
någon speciell hänsyn till det intellektuella kapitalet. Nyllinge menar dock att de 
traditionella metoderna behöver kompletteras med en analys av det intellektuella kapitalet 
för att få fram den korrekta helhetsbedömningen av ett kunskapsföretagets framtida 
finansiella utveckling. Nyllinge delar upp denna analys i humankapitalanalys och 
strukturkapitalanalys. Utifrån uppsatsens referensram har vi konstruerat en analysmodell, 
se figur 3.2. 
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Figur 3.2: Sammanfattande Analysmodell � Kreditbedömningsprocess till kunskapsföretag
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras empirin, där vi sammanställt våra fyra intervjuer med de olika 
bankerna från Luleå. Vi kommer att redogöra hur kreditbedömningen av de aktuella 
Casen (bilaga 1) genomfördes. Sammanställningen av intervjuerna är upplagd på det 
sättet att varje bank presenteras var för sig och vi startar med en kort presentation av 
respondenten och den bank denne företräder. Svaren redovisas under gemensamma 
rubriker. 

4.1 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
 
Anders Viklund är kontorschef och ansvarig för kreditmarknaden till företag för övre 
Norrlandsområdet. Viklund började på SEB 1974 och har sedan 1986 jobbat med företag 
som kunder. Viklund har haft ledararbeten sedan 1990. Viklund har en 
gymnasieekonomutbildning i grunden och har utbildats internt under årens lopp samt läst 
60 poäng ekonomi på universitetsnivå.  
 
SEB i Luleå har sju anställda som jobbar med kreditgivning åt företag. Kreditlimiten 
varierar men summor upp till tre miljoner kan beslutas inom övre Norrlandsområdet. 
SEB har ingen speciell inriktning på typ av företag, utan banken har företag från alla 
branscher som kunder, dock pointerade Viklund att SEB har hand om cirka 50 procent av 
Sveriges transaktioner med utlandet. Bankens kreditgivningspolicy, regler och riktlinjer 
hanteras i en manual som arbetades fram på 1990-talet efter bankkrisen.  
 
4.1.1 SEB kreditbedömningsprocess 
 
Viklund berättar att utifrån SEB:s policy och riktlinjer har övre Norrlandsområdet 
utvecklat en generell analysprocess. Denna process illustreras i figur 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.1: SEB:s övre Norrlands analysprocess (Källa: SEB 2003) 
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De aspekter som SEB fokuserar mest på i denna process enligt Viklund är det framtida 
kassaflödet, ägarna, personalen och kunderna.  
 
Kassaflödet baseras på företagets prognostiserade finansieringsanalyser. Dessa upprättas 
för att banken ska kunna få en uppfattning om vad för försäljning och kostnadsutveckling 
som krävs för att kunden ska kunna återbetala krediten. När SEB fokuserar på ägarna 
analyserar kreditbedömaren främst ägarens tidigare erfarenheter, utbildning och 
ekonomisk förmåga. Banken kontrollerar även den privata ekonomin och referenser. När 
personalen bedöms analyserar kreditbedömaren personalmarknaden, hur ser den ut? 
Finns det tillgång på kompetent personal? Viklund betonar att detta är extra viktigt för 
kunskapsföretag då detta är i stort sett företagets enda tillgång. 
 
När det gäller intuitionens betydelse för kreditbeslutet nämner Viklund �att den är 
beroende på vilken personlighetstyp kreditbedömaren är, känner man en osäkerhets 
känsla angående beslutet får man undersöka vad den beror på och försöka rättfärdiga sitt 
beslut� 

4.1.2 Case 1 - Competence 
 
Det första banken gör enligt Viklund är att försöka förstå affären. Vem är Anders? Vad 
vill han låna pengar till? För undersöka detta närmare sätter sig kreditbedömaren in i 
företaget, det vill säga han försöker skapa sig en helhetsbild över hur företaget och dess 
omgivning ser ut. Kreditbedömaren får göra en omvärldsanalys samtidigt som han ska 
bedöma företagets styrkor och svagheter. Är Anders kund sen tidigare finns oftast intern 
information att inhämta inom banken som underlättar denna process påpekar Viklund.  
 
Nästa steg i processen är för kreditbedömaren att bedöma personalen i företaget. Hur ser 
personalmarknaden ut? Finns det tillgång till kompetent personal på orten? Eller är dessa 
en bristvara? Viklund menar att kunskapsföretag som är etablerad på en liten ort inte har 
lika stor tillgång till kompentent personal och är därmed mer sårbara. 
  
Vad det gäller Competence verksamhet menar Viklund att det viktigaste för bedömaren 
är att fastställa det framtida kassaflödet. Detta är grunden till kreditbeslutet, för det är 
kassaflödet som ska betala amorteringar och ränta på lånet menar Viklund. Företagets 
historik har en stor betydelse men det är fastställandet av den framtida 
intjäningsförmågan som har störst betydelse påpekar Viklund.  
 
De säkerheter Viklund skulle kräva av Competence är företagshypotek och 
fakturabelåning kombinerat med vad Viklund kallar en �skötsel� borgen, som är en 
personlig borgen satt till ett visst belopp. Med det menas att företagaren ska visa att han 
klarar av att driva företaget under en viss period. 
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4.1.3 Case 2 � Det nystartade kunskapsföretaget 
 
Här säger Viklund nej direkt, det nystartade kunskapsföretaget får avslag. Banken får inte 
tillhandahålla riskkapital enligt bankrörelselagen påpekar Viklund. Dessutom har inte 
företaget fått ut produkten på marknaden och då anses den inte vara färdig. Företaget har 
dessutom inga säkra intäkter och därmed inget kassaflöde. Viklund säger dock att banken 
skulle hjälpa det aktuella företaget att få kontakt med annat främmande kapital som till 
exempel ALMI och Norrlandsfonden kan tillföra. 

4.1.4 Case 3 � Economic Services 
 
Bedömningsprocessen är snarlik med det första Caset. Först försöker banken förstå 
affären och försöker sätta sig in i företaget. Vad Viklund framhåller som annorlunda 
gentemot tidigare Case är att banken inte finansierar förluster, förlorat eget kapital är 
ägarnas ansvar. I detta fall påpekar Viklund att risken är betydligt större än Case 1 och 
tycker att Lisa ska se över organisationen i företaget, kanske en omstrukturering löser 
lönsamhetsproblemen. Banken skulle inte bevilja kredit i det aktuella fallet utan istället 
försöka hjälpa Lisa att få kontakt med bolag som tillhandahåller främmande kapital. 

4.1.5 Sammanfattning SEB 
 
Viklund tillämpar SEB: s generella kreditbedömnings modell när han bedömer uppsatsen 
Caseföretag. Viklund är dock mest intresserad att fastställa det framtida kassaflödet. Utan 
kassaflöde finns det inget som kan betala amorteringar och ränta.  
 
De säkerheter som kunskapsföretagen i Casen får lämna är företagshypotek och 
fakturabelåning kombinerat med en personlig borgen satt till ett visst belopp. 

4.2 Handelsbanken 
 
David Jones har en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet 1984 och har 
sedan dess arbetat större delen av sitt yrkesliv inom banksektorn. Han har cirka 15 års 
erfarenheter av kreditgivning till både privatpersoner och företag. Jones nuvarande 
anställning på Handelsbanken är företagschef på bankens kontor på Storgatan i Luleå. 
 
Handelsbanken har 30 anställda på kontoret varav åtta handlägger kreditgivning till 
företag. Varje anställd har en egen kreditlimit satt utifrån erfarenhet och utbildning. De 
flesta kreditbesluten tas på plats då Handelsbanken vill ha korta vägar till beslut. 
 
Handelsbanken har kunder från alla slags branscher, Jones menar att det finns duktiga 
entreprenörer i varje bransch och det gäller att hitta dessa duktiga företagare. Bankens 
kreditgivning styrs av bankens kreditpolicy som omfattar samtliga kontor i Norden.  
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4.2.1 Kreditbedömningsprocess 
 
Jones menar att bedömningsprocessen kan utgöras av fyra grundpelare; personen, 
affärsidé och marknad, kalkyler samt säkerhetsbilden.  
 
Det första banken tar fasta på är personen. Vem har banken att göra med? Historik? 
Tidigare sysselsättning? Privatekonomin bedöms, Jones påpekar att den som har problem 
med sin privatekonomi torde ha svårt att kontrollera ekonomin i ett företag. Dessutom 
kan inte företagaren koncentrera sig fullt ut på företaget om han samtidigt måste brottas 
med sin egen ekonomi påpekar Jones.  
 
Den andra grunden som sedan bedöms är affärsidén och marknaden. Hur ser idén ut? Är 
den unik? Marknadsstatus? Viktigt att banken tror på marknaden och affärsmöjligheterna 
för att företaget ska få sin kredit beviljad.   
 
Den tredje faktorn som bedöms är kalkylerna. Budgeten, intäktsmodellen och kassaflöde 
analyseras. Jones påpekar att vikten av ett framtida kassaflöde: �Kassaflöde är företagets 
hjärta � pump, slutar pumpen slå kommer det inte in några intäkter och då går företaget 
en mörk framtid tillmötes�  
 
Den sista grundpelaren i kreditbedömningen är säkerhetsbilden mot bankens engagemang 
som Jones liknar vid en vågskål som ska väga lika på båda sidor. Detta illustreras i figur 
4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2: Säkerhetsbedömning � Vågskål. Källa: Personlig kommunikation. David Jones, Handelsbanken. 
 
Det är utifrån denna vågskål säkerheten bedöms och varje företag är ett unikt företag som 
ska bedömas utifrån detta. Det är dock viktigt att förhållandet balanseras någorlunda 
betonar Jones och berättar om bankrörelselagen, där det tydligt framgår att banken inte 
får lämna krediter utan säkerhet förutom i särskilda fall. 

4.2.2 Case 1 - Competence 
 
Det första banken gör är att försöka utläsa vem Anders är, har han det som behövs för att 
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sin husbank. Detta medför att kreditbedömaren måste analysera Anders och företaget 
ytterligare påpekar Jones. Hur ser personalstyrkan ut och finns det tillgång till kompetent 
personal på orten? Detta måste analyseras menar Jones, ett kunskapsföretag på en mindre 
ort med en mindre tillgång på kompetent personal är betydligt mer sårbar än ett 
kunskapsföretag på en större ort med tillgång till kompetent personal.  
 
I nästa steg bedöms företagets affärsidé och marknaden, Jones tycker att Competence har 
visat att affärsidén är kommersiellt gångbar och de har en stabil kundkrets. Sedan ska 
kalkylerna granskas, Jones påpekar att detta företag har en pump som genererar 
kassaflöde och kalkylerna torde inte vara några problem.  
 
Det är på punkt fyra detta företag får problem menar Jones. Vilken säkerhet som ska 
ställas är ett problem för kunskapsföretag och Jones hänvisar till vågskålen som ska vara i 
jämvikt. I detta fall vill Jones ha med en annan finansiär som delar risken med dem, 
exempelvis ALMI eller Norrlandsfonden. Jones skulle ta ut en företagsinteckning av 
Competence samt fakturabelåning som säkerhet. Anders får även gå in och ge en 
personlig borgen. Storleken av borgen påverkas av värdet i företagstinteckningen, det vill 
säga storleken på blanco i engagemanget. Jones tar även upp att banken vill ha 
helhetslösningar och om Anders skulle flytta över sin privata ekonomi och 
pensionslösningar till Handelsbanken skulle intresset från banken öka. 
 
Jones påpekar även intuitionens betydelse för det avgörande beslutet. Han anser att det är 
viktigt att följa känslan och att hitta argument som stödjer beslutet. 

4.2.3 Case 2 � Det nystartade kunskapsföretaget 
 
Jones påpekar direkt att finansiering från bank sker i ett för tidigt skede. Istället borde det 
aktuella företaget kontakta ett riskkapitalbolag eller en så kallad såddfinansiering från 
ALMI eller fondbolag. Jones menar dock att detta egentligen är en ägarfråga. 
 
Är affärsidén kommersiellt gångbar skulle säkerheter tas i form av fakturabelåning, 
företagsinteckning och personlig borgen. För att få jämvikt i vågskålen skulle det 
personliga ansvaret öka i detta fall. Risken med borgensåtagandet i detta fall är att den 
skulle kunna dräpa deras privatekonomi om satsningen misslyckas. Det som banken lärt 
sig över åren är att tiden till dess pengarna flyter in är betydligt längre än beräknat. Jones 
skulle även ge dem rådet att prova att sälja sin prototyp och tjäna en slant på det istället.  

4.2.4 Case 3 � Economic Services 
 
Liksom tidigare Case tas de fyra punkterna upp i beaktning. Stor vikt läggs dock vid 
analysen på vem personen är, kanske inte Lisa är rätt person för detta bolag. Affärsidén 
kan vara felaktigt utformad menar Jones och men säger samtidigt �att ibland kan den 
sämste företagaren förstöra den bästa affärsidén�  
 
I detta fall är det av stor betydelse om Lisa är kund i banken sen tidigare. Skulle hon inte 
vara det skulle det vara ytterst tveksamt om banken skulle gå in med pengar säger Jones. 
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Banken finansierar inte gamla underskott. Här tror dock Jones att en städning i bolaget 
skulle vara att rekommendera, vilket banken skulle hjälpa till med om banken skulle 
bevilja kredit åt detta företag.  
 
Jones påpekar att även i detta fall att han vill ha med en annan finansiär eller delägare 
som delar på risken. I detta fall ska alla tre stå för risken, Lisa eller delägare går in med 
eget kapital och ALMI/Norrlandsfonden med en del och banken med en del. Som 
säkerhet skulle Jones ta fakturakonto, företagsinteckning och personlig borgen av Lisa 
och hennes kompanjon. 

4.2.5 Sammanfattning Handelsbanken 
 
Handelsbanken följer sin generella kreditbedömningsprocess för våra Case-företag. Jones 
går igenom grundpelarna personen, affärsidén och marknaden, kalkylerna och säkerhet 
systematiskt för varje fall. Våra Caseföretag får ibland ta ett mer personligt ansvar via en 
personlig borgen än om de varit ett traditionellt industriföretag eftersom säkerhetssidan 
ofta är svagare än hos traditionella företag. Detta gäller i synnerhet i uppstartsläget, innan 
företaget kan visa på en stadig utveckling och konsolidering av bolaget. Vidare har 
ALMI/Norrlandsfonden en mycket viktig delroll i finansieringen av de framväxande 
tjänsteföretagen, då det kan motivera högre risk i sitt engagemang. 

4.3 Nordea 
 
Lundqvist nuvarande anställning på Nordea innebär att han är kreditansvarig för företag 
inom Norrbottens län.  
 
Nordeas företagskreditavdelning är uppbyggd som en enhet där hela länet ingår. Nordeas 
företagsavdelning i Luleå har idag cirka 22 anställda. Vid problem vid bedömningar kan 
externa specialister kallas in. Kreditbesluten tas inte enskilt utan i grupp. Lundqvist 
berättar om något som kallas kyrktornsprincipen. Denna princip innebär att banken ska 
kunna ha en överblick över spelplanen som gäller för det aktuella företaget.  

4.3.1 Nordeas kreditbedömningsprocess 
 

Nordea har en omfattande kreditgivningspolicy som består av ett ramverk där reglerna för 
kreditgivningen finns. Nordea bedömer delarna enligt intressentmodellen med företaget 
som utgångspunkt med övriga intressenter. Företagets förmåga att klara sina åtaganden 
bedöms utifrån helheten av detta. 
 
Det första kreditbedömaren analyserar är personen, det vill säga vem som är ledaren i 
företaget. Nordea försöker bland annat genom referenser och kreditupplysningscentralen 
skapa sig en uppfattning om denna person verkligen är en företagare. Genom att besöka 
företaget kan kreditbedömaren skapa sig en bild över hur företagets drivs. Hur ser 
lokalerna ut? Stämningen bland de anställda? Genom att göra detta kan kreditbedömaren 
skapa sig en uppfattning över hur personen sköter det aktuella företaget.   
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Banken analyserar även företagets affärsidé, personal och marknad. Banken har som 
policy att inte ingå i affärer som strider mot etik och moral. Dessutom menar Lundqvist 
att kreditbedömaren måste förstå affärsidén för att ens krediten ska kunna diskuteras. 
Personalen analyseras och rekryteringsbasen ses över i den aktuella ort företaget verkar 
inom. När marknaden analyseras försöker kreditbedömaren få en uppfattning om hur 
relationen är med kunderna och leverantörerna.  Konkurrensen analyseras och banken 
försöker bedöma hur konkurrenskraftig företagets affärsidé är gentemot konkurrenter. 
 
Nästa steg i processen är sifferbedömning, banken försöker bedöma företagets 
återbetalningsförmåga och fokuserar på olika nyckeltal och det framtida kassaflödet vid 
denna bedömning. Lundqvist betonar att det framtida kassaflödet är oerhört viktigt, 
kanske den viktigaste beståndsdelen i kreditbedömningsprocessen. Det är kassaflödet 
som ska generera pengar för att förutom betala leverantörer och löner också betala 
tillbaka lånet. Banken tittar även på olika branschunika nyckeltal. 
 
Den sista beståndsdelen i processen är bedömandet av panten. Lundqvist påpekar att 
panten bara finns till som säkerhet om kunden skulle få problem att betala tillbaka 
krediten. Dock måste banken ta någon slags säkerhet enligt bankrörelselagen. Lundqvist 
menar att om ett företag har ett starkt kassaflöde kan en viss blancodel lämnas. 

4.3.2 Case 1 - Competence 
 
Det första banken skulle göra är att bedöma personen bakom företaget, de vill få en 
uppfattning över vem de har att göra med. Är Anders en tidigare kund till banken hämtas 
informationen internt, annars får kreditbedömaren sätta sig in i företaget och analysera 
extern information.  
 
Nästa steg är att bedöma affärsidén, här menar Lundqvist att det aktuella företaget i Caset 
redan bevisat att affärsidén håller, de har ett positiv kassaflöde och en växande kundkrets. 
Lundqvist menar att eftersom företaget har bevisat att affärsidén håller och att de har ett 
positivt kassaflöde kommer banken att bevilja krediten. Lundqvist påpekar att den bästa 
säkerhet som finns är ett framtida kassaflöde, då behöver inte panten utnyttjas.  
 

Nominell säkerhet ska ställas till ett värde av 750 000 kronor med komplettering av ett 
personligt åtagande från ägarna påpekar Lundqvist. Detta kan ske genom en 
företagsinteckning kombinerat med en personlig borgen. Den eventuella blancodel som 
uppstår på grund av att företagsinteckningen kanske inte värderas till 750 000 kronor 
täcks av den personliga borgen. 
 
Den personliga borgen skulle kunna kopplas till olika nyckeltal som gör att företagaren 
måste prestera maximalt över hela kredittiden. Lundqvist påpekar även att banken brukar 
lägga in klausuler som gör att kredittagaren inte kan sälja företaget till vem som helst 
utan godkännande från Nordea.  
 
Lundqvist nämner även intuitionens betydelse, �känns det konstigt i maggropen måste 
man gräva djupare och se vad denna osäkerhets känsla beror på� 
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4.3.3 Case 2 � Det nystartade kunskapsföretaget 
 
Lundqvist menar att det nya företaget är inne i ett för tidigt skede hos banken. Han 
föreslår att företaget ska ta kontakt med riskkapitalister för att få fram riskkapital och vid 
ett senare tillfälle när affärsidén är prövad och ett kassaflöde skapats kontakta banken.  
 
Företaget har en komplicerad affärsidé, en mer känd och inte lika komplex affärsidé gör 
det enklare för kreditbedömaren att uppskatta det framtida kassaflödet. Detta eftersom 
referenser finns och det blir därmed enklare att göra en bedömning av rimligheten i till 
exempel budgeten. Det nystartade företaget får sannolikt avslag av Nordea. Dock skulle 
banken hjälpa det aktuella företag att få kontakt med olika riskkapitalbolag. 

4.3.4 Case 3 � Economic Services 
 
Det första Lundqvist funderar över är om Lisa är kund i banken. Om hon inte är det 
ställer han sig frågande till eventuell kredit till Lisa. Detta eftersom hennes husbank 
troligen nekat henne kredit. Oaktat av detta prövar banken hela ärendet enligt 
intressentmodellen dock med en viss försiktighet. Lundqvist påpekar att kreditbedömaren 
måste våga pröva hållbarheten i affärsidén.  
 
Den avgörande frågan är om företaget är inne i en tillfällig svacka eller en djupgående 
kris. Det viktigaste för kreditbedömaren är att fastställa återbetalningsförmågan i detta 
fall. Lundqvist menar att chansen att få en ny kundstock är avgörande för detta företag, 
eftersom den gamla kundstocken inte räcker till för att skapa lönsamhet. Banken vill helst 
inte ta hela risken själv utan vill att Lisa ska gå in med egna insatser, antingen från 
riskkapitalbolag och eller andra finansiärer, om inte Lisa själv har tillgång till eget 
kapital.  
 
En förutsättning för utlåning är att det finns tro om långsiktig förmåga att klara sina 
åtaganden menar Lundqvist. De säkerheter Lundqvist skulle ta ut av Economic Services 
är företagsinteckning kombinerat med personlig borgen.  

4.3.5 Sammanfattning Nordea 
 
Nordea avviker inte nämnvärt från sin generella modell vid bedömning av uppsatsens 
Caseföretag. Det är personen, affärsidén, siffermaterialet och säkerheten som är 
grundstenar i Nordeas bedömning.   
 
Den vanligaste säkerheten Nordea kräver av kunskapsföretag är företagsinteckning i 
kombination med ett personligt ägaransvar, men även objektsäkerhet är vanligt via 
utlåning från Nordeas finansbolag påpekar Lundqvist. Han nämner även att ett 
komplement till säkerhet kan vara särskilda kreditavtal där exempelvis villkor om 
nyckeltal och annat stipuleras. 
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4.4 Föreningssparbanken 
 
Staffan Bergdahl är företagschef på Föreningssparbanken i Luleå och ansvarig över 
företagssidan i övre Norrbotten. Bergdahl har haft nuvarande position i ett år och har 
tidigare arbetat som chef i sju år på Föreningssparbanken i Kalix. Bergdahl har haft 
ledande positioner i olika företag sedan 1978 och har sammanlagt åtta års erfarenhet av 
kreditgivning till både privatpersoner och företag. 
 
På Föreningssparbanken i Luleå arbetar cirka tio personer med kreditbedömning. 
Föreningssparbanken eftersträvar dualitet, det vill säga att det ska vara minst två personer 
som fattar beslut angående krediter. 99 procent av ärenden beslutas inom länet, det är 
bara de riktigt stora kreditbesluten som skickas ner till huvudkontoret i Stockholm. 
Kreditlimiten hos de anställda varierar beroende på erfarenhet och utbildning.  

4.4.1 Föreningssparbankens kreditbedömningsprocess 
 
Enligt Bergdahl går bedömningsprocessen ut på att bedöma risken för och risken vid en 
betalningsinställelse samt att fastställa företagets återbetalningsförmåga.  
 
Det första kreditbedömaren analyserar är affärsmannaskapet hos personen bakom 
företaget. Är personen verkligen en entreprenör? Har han det som krävs för att vara en 
företagare? Banken analyserar personen noggrant, detta kan göras genom att ta kontakt 
med olika referenser och göra en kreditupplysning på kunden. Den information 
kreditbedömaren söker är bland annat bakgrund och utbildning.   
 
Nästa steg i processen är att granska företagets lönsamhet, här analyserar banken 
budgeter och framtida kassaflöde, allt för att bestämma företagets framtida 
återbetalningsförmåga. När företagets räkenskaper är granskade analyserar banken 
ändamålet med krediten, det är viktigt att ändamålet med krediten följer etiska och 
moraliska regler. Dessutom måste kreditbedömaren ställa frågan om det handlar om en 
kredit eller om företaget är ute efter riskkapital.  
 
Efterföljande steg är att försöka förstå affären, om kreditbedömaren inte förstår affären 
ska banken inte bevilja kredit påpekar Bergdahl. Utgångspunkten är företagets affärsidé, 
det gäller att förstå vad företaget har tänkt sig. Dessutom ska en noggrann bedömning av 
kundens säkerheter göras.  
 
Banken tar företagets miljöhänsyn i beaktning. Detta är viktigt då det kan få stora 
ekonomiska konsekvenser för både företaget och banken om inte vissa företag följer 
miljölagarna.  
 
Det sista steget i processen är riskexponering, kreditbedömaren bör ha en god överblick 
över hur branschen och marknaden ser ut för det aktuella företaget. Personalen och 
personalmarknaden analyseras. Banken vill även veta vilka kunderna är och hur 
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marknaden ser ut, detta kan göras genom olika SWOT- och PEST analyser. 
Kreditbedömaren ska även lägga stor vikt vid kredituppföljning och använda olika 
uppföljningssystem som banken tillhandahåller för att tidigt identifiera eventuella 
kreditrisker. 

4.4.2 Case 1 - Competence 
 
Det första banken gör är att analysera risken för en betalningsinställelse, det vill säga 
personen, verksamhetens historia och ekonomin analyseras av banken. När ekonomin 
analyseras tittar banken på hur historien ser ut och försöker bedöma det framtida 
kassaflödet. Banken gör även olika SWOT- och PEST analyser för att kunna fastställa 
hur konkurrenskraftigt företaget är på marknaden. Företagets personal och 
personalmarknad analyseras och för Competence del ser det positivt ut, bra historik, 
styrelse och växande kundkrets. Bergdahl påpekar vikten av en kompetent styrelse.  
 
Sedan är det dags för banken att analysera risken vid en betalningsinställelse. Banken 
analyserar olika risker på marknaden och försöker bedöma vilka säkerheter som ska tas 
för affärsrisken. I detta fall skulle Bergdahl kräva företagshypotek kombinerat med ett 
personligt åtagande som säkerhet. Möjligheten till en viss blancodel finns även för 
Competence. Intuitionen och första intrycket finns med i bilden påpekar Bergdahl men är 
inte avgörande. Efter kreditbedömaren gått igenom bedömningsprocessen och träffat 
företagaren några gånger torde kreditbedömaren skaffat sig en bild över situationen och 
kan fatta ett beslut. Intuition är något som förbättras med åren och Bergdahl liknar 
intuition med någon slags erfarenhetsmässig inlärning. 

4.4.3 Case 2 - Det nystartade kunskapsföretaget 
 
Bergdahl menar att nystartade kunskapsföretag generellt är ute för tidigt, han anser dock 
att detta Caseföretag är ett gränsfall. Banken försöker bedöma affärsrisken, är produkten 
färdig? Hur långt är det kvar till intäkterna? Hållbar affärsidé? Bergdahl menar att ett 
genomarbetat material av kalkyler krävs i detta fall. Annars är processen stort sett samma 
som för andra företag. Vem är personerna bakom företaget? Har de företagande i blodet? 
Hur ser konkurrensen ut på marknaden? Detta är frågor som Bergdahl vill ha svar på. Om 
banken skulle bevilja kredit i detta fall skulle säkerheter i form av företagshypotek 
kombinerat med ett personligt åtagande krävas av företagarna, möjlighet till en viss 
blancodel finns även för detta företag. Bergdahl menar att detta företag borde söka 
riskkapital men påpekar samtidigt att riskkapital är en bristvara. 

4.4.4 Case 3 � Economic Services  
 
Den första frågan Bergdahl ställer sig är om Lisa är kund i banken om inte menar han att 
det är tveksamt om banken skulle bevilja någon kredit till Economic Services. Om 
företaget är kund i banken är det lättare att förstå och bedöma menar Bergdahl för då har 
oftast banken bedömt företaget tidigare, till exempel vid uppstarten av företaget.  
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Bergdahl tror även att företaget har fel affärsidé då det har gått dåligt i stort sett från dag 
ett. Han ställer sig även frågandes till när lönsamheten kommer att inträffa, för det tar 
alltid längre tid än företagarna tänkt sig påpekar Bergdahl. Om banken har gått in tidigare 
med ett lån, hjälper banken till att försöka få företaget på fötter. Kanske en 
omstrukturering och en ny affärsidé vore lösning för Economic Services menar Bergdahl. 
Han påpekar även att Föreningssparbanken fungerar som en affärspartner till kunden och 
hjälper företaget med detta. Säkerhetsbiten löses på samma sätt som i tidigare Case, 
företagshypotek kombinerat med ett personligt ansvar från ägarna. 

4.4.5 Sammanfattning Föreningssparbanken 
 
Föreningssparbankens generella kreditbedömningsprocess tillämpas på uppsatsen Case-
företag. Ingen större skillnad görs i själva bedömningen beroende på typ av företag. 
Bergdahl använder ibland inte samma ordning som i den ursprungliga processen, men 
behandlar alla delar innan besluten togs. Grundstenarna i bedömningen är 
affärsmannaskapet, bedöma återbetalningsförmågan, affärsidén och riskexponering. 
 
Kunskapsföretagen får i regel lämna företagshypotek kombinerat med ett personligt 
åtagande i form av borgen som säkerhet för krediten. I vissa fall kan en viss blancodel 
finnas i krediten. 
 
De viktigaste grundprinciperna i Föreningssparbankens policy är i första hand att förstå 
och tro på affären avslutar Bergdahl. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel bedöms det empiriska materialet som fallstudien resulterat i. Resultaten 
analyseras utifrån den analysmodell vi konstruerat i kapitel tre. 

5.1 Analysmodellens beståndsdelar  
 
Uppsatsens teoretiska referensram utmynnades i en modell över hur kreditbedömningen 
kan gå till för kunskapsföretag. Här nedan beskrivs hur denna analysmodell fungerade i 
empirin. Analysmodellen bryts ned till olika beståndsdelar som analyseras var för sig. 

5.1.1 Externa faktorer 
 
Green (1997) menar att det finns externa faktorer som påverkar bankers 
kreditbedömningsprocess. Dessa tre faktorer: bankrörelselagen, kredittagarens koppling 
till banken och intuition har visat sig i vår undersökning till en viss del påverka 
processen. 
 
Bankrörelselagen är en extern faktor som samtliga respondenter tar hänsyn till. Enligt 
lagen är bankerna i stort sett skyldig att kräva någon slags säkerhet av kunden, det är bara 
i speciella fall som lagen tillåter banker att erbjuda blancokrediter. Alla banker vill ha en 
nominell säkerhet för hela krediten och den blancodel som uppstår vill bankerna 
kompensera med en personlig borgen.  
 
Lagen säger även enligt Brommé, Elmér och Nylén (1998), att banker inte får 
tillhandahålla riskkapital. Detta leder till att bankerna är försiktiga att gå in för tidigt i 
processen och hjälper istället det aktuella företaget att ta kontakt med riskkapitalister. 
Detta visade sig tydligt i bankernas bedömning av Case två, där de hänvisar det 
nystartade kunskapsföretaget till riskkapitalister eller annat främmande kapital. 
 
Kredittagarens koppling till banken är inte avgörande för kreditbeslutet men en viss 
hänsyn tar bankerna om kunden är befintlig, ny för banken eller om det handlar om ett 
nystartat företag. 
 
Respondenterna inhämtar intern information som relativt snabbt samlas in. Staffan 
Bergdahl, Föreningssparbanken, påpekar att det är lättare att bedöma en befintlig kund 
eftersom banken troligen i ett tidigare skede bedömt kunden, exempelvis vid uppstarten 
av företaget. Svaren som vi fick från respondenterna stödjer Greens (1997) teori. Green 
menar att det är enklare att bedöma en befintlig kund, då information redan finns hos 
banken.  
 
Är det ett för banken nytt företag blir genast respondenterna mer tveksamma. David 
Jones, Handelsbanken, påpekar att om det är ett för banken nytt företag har de troligen 
fått avslag av sin husbank. Då gäller det att analysera företaget extra i sömmarna menar 
respondenterna. Dock påpekar Marcus Lundqvist, Nordea, att banken måste våga pröva 
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hållbarheten i en affärsidé och en förutsättning för utlåning är att det finns tro om 
långsiktig förmåga att klara sina åtaganden. De svar som respondenterna gav stämmer väl 
överens med vad Green (1997) menar kreditbedömaren beaktar om kunden är ny för 
banken. 
  
Samtliga respondenter anser att ett nystartat företag är betydligt svårare att bedöma. 
Tillgången till information är liten och när det gäller kunskapsföretag anser 
respondenterna att nystartade företag är ofta ute för tidigt. Nystartade kunskapsföretag 
utan säkerheter söker oftast riskkapital och enligt lag får inte banken tillhandahålla 
sådant. Affärsidén är oftast komplicerad och det är svårt att få tag i referenser från 
liknande företag för att bedöma rimlighet i till exempel budgetar menar Lundqvist. Green 
(1997) har i stort sett samma uppfattning som våra respondenter, dock nämner inte Green 
i sin teori något om riskkapitalets betydelse. Detta torde bero på att Greens avhandling 
behandlar området generellt och inte specifikt om kunskapsföretag.   
 
Våra respondenter anser att intuitionen har en viss betydelse men om den är av avgörande 
betydelse för kreditbedömningen råder det delade meningar om. Green (1997) menar att 
en stor del av kreditbesluten fattas snabbt med tillgång på en liten del information efter 
ett intuitivt ställningstagande och menar att efterföljande process ses som en 
legitimeringsprocess. Detta ställningstagande stämmer delvis med våra respondenters 
svar. Jones och Lundqvist är inne på samma spår och menar att det är viktigt att följa sin 
känsla och hitta argument som stödjer beslutet.  
 
Anders Viklund, SEB, påpekar dock att intuitionens betydelse varierar beroende på 
vilken slags personlighetstyp kreditbedömaren är. Bergdahl är också inne på samma spår 
men poängterar att intuitionen finns med i bilden men det är fakta som siffror, affärsidé 
och framtida möjligheter som är avgörande för kreditbeslutets utfall. Detta tolkar vi som 
att Bergdahl bygger sina beslut mer på rationalitet än intuition. 

5.1.2 Bedömningsfaktorerna 
 
Vid en jämförelse av kreditbedömningsprocessen kom vi fram till att bankernas sätt att 
arbeta liknar varandra. Syftet med kreditbedömning enligt bankerna är att fastställa 
kundens återbetalningsförmåga. Detta syfte stämmer väl överens med vad Funured 
(1994) och Green (1997) anser vara kreditbedömningens främsta uppgift. Vid 
intervjuerna angav samtliga respondenter att personen, projektet, siffermaterial och 
panten är viktiga faktorer som har stor betydelse för kreditbedömningen av 
kunskapsföretag. Bankernas sätt att arbeta stämmer väl överens med NUTEK:s (1993) 
och Svedins (1992) beskrivning för hur banker fastställer kundens återbetalningsförmåga. 
Genom att bearbeta och analysera personen, projektet och siffermaterialet kan risken för 
en betalningsinställelse bedömas medan risken vid en betalningsinställelse värderas med 
hjälp av säkerheterna.  
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Personen 
 
Vid intervjuerna betonade samtliga respondenter vikten av att bedöma personen. Alla 
fyra banker gör detta på ett liknande sätt. De försöker skapa sig en uppfattning över 
personens bakgrund, utbildning, ekonomiska situation och erfarenhet. Detta görs genom 
att kontakta upplysningsföretag och referenser som kunden lämnat till banken. Samtliga 
respondenter påpekar vikten av att fastställa om personen verkligen är en entreprenör. 
Detta belyser Jones mer ingående med att berätta att även om affärsidén är lysande kan 
företagaren misslyckas.   
 
Green (1997) tar och delar upp bedömningen av personen i tre delar: personens 
egenskaper, kompetens och motiv till företagandet. De två första bedömningsfaktorerna 
kom fram vid våra intervjuer dock nämnde ingen av respondenterna den tredje delen, 
motiv till företagande. Dock tolkar vi det som att kreditbedömaren ofta får reda på 
motivet när personens bakgrund analyseras och kan därmed fastställa om det är av 
avgörande betydelse för kreditbeslutet. Troligen har motivet en mycket liten betydelse för 
kreditbeslutet. 
 
Samtliga respondenter menar att personen är en betydande del i 
kreditbedömningsprocessen. Det första samtliga respondenter bedömer är personen. 
NUTEK (1992) anser att det som är avgörande för kreditbeslut är personen. Lundqvist 
anser dock att bedömningen av företagets återbetalningsförmåga bedöms utifrån en helhet 
och inte en enskild faktor som till exempel personen och mycket tyder på att samtliga av 
hans kollegor instämmer.  
 
Projektet 
 
Alla banker betonade vikten av en bra affärsidé. Först och främst ville kreditbedömarna 
kunna förstå affärsidén och sedan tro på den innan eventuell kredit beviljades. Bankerna 
vill ta reda på om affärsidén är kommersiellt gångbar. Förstår inte bankerna idén visar det 
att personen kanske inte har entreprenörsegenskaperna som krävs. Respondenternas 
uppfattning om affärsidén stämmer väl överens med Norrmans (1980), som anser att den 
grundläggande egenskapen hos affärsidén är att den ska bestå av ett antal delar som bildar 
ett enhetligt mönster. 
 
Alla respondenter nämner vikten av att analysera marknaden. Jones tar upp vikten att 
banken måste tro på marknaden för att företaget ska få krediten beviljad. De flesta av 
bankerna använder SWOT- och PEST- analyser för att analysera företagets styrkor, 
svagheter och omgivning. Nordea använder sig av intressentmodellen som analyserar 
företaget med dess intressenter.  Den egna personalen och personalmarknaden analyseras 
också ingående, Viklund påpekar vikten att analysera ett kunskapsföretags personal 
eftersom detta är i stort sett företagets enda tillgång. Samtliga respondenter nämner att 
personalmarknaden inom den kommun företaget verkar måste analyseras. Företagen är 
beroende av sin personal och för att inte bli sårbara bör tillgång på kompetent personal 
finnas anser respondenterna.  
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Bankens bedömning av företagets �projekt� stämmer delvis överens med uppsatsen 
teoretiska referensram. Bankernas bedömning av affärsidén liknar NUTEK:s (1992) 
uppfattning om att bankerna försöker bilda sig en uppfattning om hur konkurrenskraftig 
idén är gentemot sin omgivning. Även Zahras (1991) uppfattning att kreditbedömningen 
bör innehålla diverse omgivningsfaktorer har bankerna tagit fasta på. Men 
analysmodellen behandlar inte företagets personal som samtliga respondenter nämner 
som en viktig del i processen. Detta tolkar vi som att bankerna har uppgraderat sin 
kreditbedömningsprocess så att den idag innefattar bedömningen av företagets personal.  
 
Siffermaterial 
 
Alla banker har insett att bedömning av siffermaterialet är en viktig del i 
kreditbedömningsprocessen. Det bankerna lägger mest fokus är på bedömningen av det 
framtida kassaflödet. Viklund menar att kassaflödesberäkningen upprättas för att banken 
ska kunna skapa sig en uppfattning om vad för försäljning och kostnadsutveckling som 
krävs för att kunden ska kunna återbetala krediten. Lundqvist nämner även att kassaflöde 
är den bästa säkerhet en bank kan sitta på. Jones ser kassaflödet som företagets hjärta � 
pump, slutar den slå får det stora konsekvenser för företaget. Hedman (1995) och 
respondenternas uppfattning om kassaflödet är i stort sett lika. Alla anser att kassaflödet 
ska användas för att se om företagets planer är finansiellt gångbara. Dessutom ska 
kassaflödet visa om företagets vinst räcker till för att täcka kostnader för amorteringar, 
räntor och eventuella framtida investeringar.  
 
Även nyckeltalsanalyser görs av samtliga banker. Bankerna tittar då på branschunika 
nyckeltal. Detta stämmer väl överens med NUTEK:s (1992) sätt att se på nyckeltal. 
NUTEK menar att för att kunna använda sig av nyckeltalstolkning i kreditbedömningen 
måste branschunika nyckeltal jämföras med varandra.  
   
Panten 
 
Samtliga respondenter nämner betydelsen av säkerheten. I bankrörelselagen fastställs att 
banken ska kräva betryggande säkerheter i egendom eller genom borgensåtagande. De 
säkerheter ett kunskapsföretag generellt får lämna enligt våra respondenter är främst 
företagsinteckning och fakturabelåning kombinerat med en personlig borgen. Detta för att 
kunskapsföretaget oftast saknar materiella tillgångar. Lundqvist påpekar att panten bara 
finns som säkerhet om problem skulle uppstå och att banken måste ta någon slags 
säkerhet enligt bankrörelselagen. Jones menar att bankens engagemang ska vägas jämt 
med säkerheten. Nordea använder även objektsäkerhet via sitt finansbolag och särskilda 
kreditavtal som säkerheter.  
 
Samtliga banker använder personlig borgen som säkerhet till kunskapsföretag, detta 
tolkar vi som att bankerna vill kompensera den blancodel som uppstår i samband med att 
företagsinteckning inte täcker hela kreditbeloppet. Samtidigt menar respondenterna att 
personlig borgen skapar ett större ansvar för kredittagaren som gör att han måste prestera 
för att inte drabbas personligt. Detta resonemang stämmer överens med NUTEK:s (1992) 
teori varför personlig borgen används. 
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Jones menar att andelen långfristiga lån är liten för kunskapsföretag då bankerna inte 
gärna vill bevilja sådana lån eftersom kunskapsföretag oftast har problem att skaffa fram 
säkerheter. Generellt sett får kunskapsföretag åta sig ett större personligt ansvar för att 
banken ska bevilja krediten. Detta gäller i synnerhet för nystartade kunskapsföretag. 
Jones synpunkt är i samma linje som Sveiby (1997) som menar att problemet för 
kunskapsföretag är de ofta saknar säkerheter, det vill säga fasta tillgångar. 
  
5.1.3 Intellektuella kapitalet 
 
Ingen av respondenterna har med bedömning av det intellektuella kapitalet som en 
särskild del i kreditbedömningsprocessen. Men vår tolkning utifrån de svar vi fått tyder 
på att intellektuella kapitalet redan finns inne i själva bedömningsprocessen. Peter 
Nyllinge (1999) menar att speciell analys av det intellektuella kapitalet krävs.  
 
Samtliga respondenter analyserar personen och personalen i företaget och detta kan 
liknas vid Nyllinges (1999) humankapitalanalys. Det som respondenterna försöker 
analysera är bland annat utbildningsnivån på personalen, detta görs för att konstatera om 
det finns tillgång till kompetent personal på den ort företag verkar. 
 
Dock verkar inte banken ta fasta på alla bedömningskriterier som Nyllinge (1999) ställer 
upp men vi tolkar det som banken bedömer kriterier som de anser är viktiga för att 
fastställa företagets återbetalningsförmåga. 
 
Nordeas intressentmodell och övriga bankers omvärldsanalys kan liknas med Nyllinges 
(1999) strukturkapitalanalys. Nyllinge menar att strukturkapitalet inkluderar företagets 
relationer med externa intressenter, organisation och tillväxtkapacitet. Av bankernas svar 
tolkar vi det som att kreditbedömaren tar hänsyn till vissa av dessa faktorer vid sin 
bedömning. Lundqvist diskuterar utifrån Nordeas intressentmodell där kreditbedömaren 
lägger fokus på företagets relationer med olika intressenter. Samtliga respondenter pratar 
om omstrukturering i organisationen, rationalisering och effektivisering av Economic 
Services (Case 3) verksamhet för att öka företagets tillväxtkapacitet.  
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser utifrån uppsatsens syfte. Dessa slutsatser 
bygger på den tolkning vi har gjort av det insamlade materialet. 
 

6.1 Hur kan traditionella banker analysera kunskapsföretag? 
 
Vi har efter vår undersökning kommit fram till att mycket tyder på att samtliga banker 
bedömer kunskapsföretag på ett liknande sätt. Deras modeller är olika men vi anser att 
modellerna i det stora hela behandlar samma delar. Ingen av de kontaktade bankerna har 
någon speciell framtagen bedömningsprocess av kunskapsföretag, utan deras generella 
kreditbedömningsprocess tillämpas. 
 
För att komma fram till hur banker kan analysera kunskapsföretag framtogs en 
analysmodell utifrån uppsatsens referensram. Denna analysmodell stod sig relativt väl i 
förhållande till de resultat som presenterades i den empiriska undersökningen.  
 
Analysmodellens beskrivning av de externa faktorernas inverkan på kredit- 
bedömningsprocessen och kreditbeslutet liknar resultaten vi fick fram under den 
empiriska undersökningen. Mycket tyder på att de externa faktorerna bankrörelselagen, 
kundens koppling till banken och intuition har en viss inverkan på 
kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag.  
 
Analysmodellens bedömningsprocess av ett kunskapsföretag, som utgick från 
bedömandet av person, projekt, siffermaterial och pant, visade sig vara relativt likt det 
empiriska resultatet. Vi anser att bedömandet av personen, siffermaterial och pant stod 
sig väl mellan analysmodellen och våra respondenters svar. Däremot tyder en del på att 
bedömning av projektet är annorlunda. I den empiriska undersökningen framgick det att 
bankerna utvecklat sin bedömning av projektet så att det nu innefattar kunskapsföretagets 
intellektuella kapital.  
 
Sveiby (1997) menar att vi håller på att komma in i en ny värld där information och 
kunskap blir allt viktigare. Det mesta tyder på att banken tagit fasta på detta och att deras 
generella kreditbedömningsprocess har utvecklats på ett sådant sätt att det intellektuella 
kapitalet analyseras. 
 
Vi anser därmed att ingen modell av bedömningen av det intellektuella kapitalet likt 
Nyllinges modell behöver upprättas då mycket tyder på att banker idag har denna 
bedömning inbyggd i sin generella process. Efter den empiriska undersökningen och 
analysen av det insamlade materialet tyder mycket på att bankerna kan analysera 
kunskapsföretag på följande sätt som illustreras i figur 6.1. 
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  Figur 6.1 Hur kreditbedömning kan gå till för kunskapsföretag 

6.2 Hur tar traditionella banker hänsyn till det intellektuella kapitalet? 
 
Det är mycket som tyder på att bankerna analyserar ett kunskapsföretags intellektuella 
kapital. Detta görs på ett liknande sätt av samtliga banker. Studien visar att banken 
analyserar organisationens kunskap, struktur, kompetens, information om kunder och 
leverantörer samt traditionell erfarenhet, vilket är de flesta beståndsdelar av det Stewart 
(1998) definierar som intellektuellt kapital. 
 
Om figur 6.1 används för bedömning hur banken tar hänsyn till det intellektuella kapitalet 
tyder mycket på att bankerna analyserar detta under bedömningen av personen och 
projektet. I bankernas beskrivning av kreditbedömningsprocessen kan vi se att de 
bedömer faktorer som personen/personerna bakom företaget, personalen, kompetens, 
utbildningsnivån, personalmarknaden samt företagets organisationsstruktur. Detta tyder 
på att banken försöker värdera företagets intellektuella kapital.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att mycket tyder på att det intellektuella kapitalet 
bedöms vid en kreditbedömning. Detta görs genom att bankerna bedömer personen, 
personalen, omgivningen och företagets organisationsstruktur.  

Personen 
-  Bakgrund 
- Erfarenhet 
- Kompetens 
- Utbildning 
- Ekonomi 
- Ledaregenskaper 

Projektet 
-  Affärsidé 
- Personalen 
- Omvärldsanalys 
- Org. struktur 

Siffermaterial 
- Budget 
- Nyckeltal 
- Kassaflöde 
- Årsredovisningar 

Panten 
- Företagsinteckning 
- Fakturabelåning 
- Personlig borgen 

B
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Externa faktorer 
- Bankrörelselagen 
- Kundens koppling till 

banken 
- Intuitionen 

KREDITBEDÖMNINGSPROCESSEN FÖR KUNSKAPSFÖRETAG 
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Bilaga 1 Intervjuguide � Presentation av Case 

 

Case 1 � Competence 
 
Tänk dig in i följande situation: 
 
Anders är en man i 30-års ålder som bor i en mindre stad i södra Sverige. Anders är VD 
på IT-företaget Competence, som han tillsammans med fyra medarbetare startade för 1½ 
år sedan. Det kapital som behövdes ordnade Anders och de fyra medarbetarna via egna 
insatser (2/3) och 1/3 lånade de av riskkapitalbolaget  X, ett lån som återbetalats.  
 
Anders har en examen i företagsekonomi och trivs utmärkt att vara egen företagare. Han 
anses som väldigt kompetent av sina medarbetare.  De fyra medarbetarna är specialister 
inom olika områden och kompletterar varandra. Företagets styrelse är sammansatt av 
högt uppsatta personer inom kommunen.    
 
Competence affärsidé går ut på att utforma reklamannonser åt företag för annonsering 
på välbesökta hemsidor. Competence största tillgång är personalen som är ansedd i 
branschen som väldigt kompetent.  
 
Konkurrenssituationen ser tuff ut på marknaden och tillgången på kompetent personal är 
begränsad i området. 
 
Competence har en stadigt växande kundkrets och börjar bli väletablerade även utanför 
kommunen. Företaget har ungefär lika stora kostnader varje månad, vilket täcks väl av 
intäkterna. Kassaflödet har en positiv trend och framtiden ser ljus ut..  
 
Ett halvår senare är situationen annorlunda. Efterfrågan på Competence tjänster har 
vuxit mer än förväntat. Antalet anställda har gått från fem till tretton personer. Den stora 
efterfrågan har lett till att Competence växt sig ur lokalerna och dessa måste byggas ut. 
Problemet blir ännu större då Competence fått fem nya storkunder nyligen. Competence 
ska utforma flera avancerade och tidskrävande annonser åt dessa företag. Detta leder till 
att fem grafiker måste nyanställas och lokalen måste byggas ut. Competence interna 
medel räcker inte till för att finansiera denna ombyggnad, företaget är i behov av externt 
kapital.  
 
När Anders kommer in till er, med den senaste årsredovisningen i handen, på ett gott 
humör och vill ansöka om ett lån på 750 000kr: 
 
Beskriv hur ni skulle gå tillväga vid kreditbedömningen av detta företag 
Vilka faktorer är då viktiga för er att ta hänsyn till? 
Vilka delar i Competence verksamhet behöver banken beakta inför en ev. utlåning? 
Hade det varit någon skillnad om Competence verkat inom en annan bransch? 



Bilaga 1 Intervjuguide � Presentation av Case 

 

Case 2 � Det nystartade kunskapsföretaget 
 
Tänk dig in i följande situation: 
 
Anders, Kent och Mats är doktorander på ett tekniskt universitet i norra Sverige. De har 
tröttnat på universitetslivet och vill ha en ny inspiration i deras liv. De tre kommer på 
idén att bilda ett forskarlag och utveckla en ny adapter för trådlös kommunikation mellan 
datorer. Denna adapter gör att dataöverföringen är upp till 10 000 gånger snabbare än 
vad dagens teknologi kan erbjuda. 
 
Trion lyckas vid sidan om sitt doktorerande efter 1½ år få en färdig produktprototyp 
kallad Labtooth som de lyckats få patent på. Prototypen får fina recensioner ute på 
marknaden och nu vill trion ha ut produkten på marknaden men deras egna kapital är 
begränsat till 100 000kr utöver pengarna till aktiekapitalet. Trion vill själva introducera 
denna produkt och har tackat nej till av flertalet företag som bjudit på deras prototyp.   
 
Anders, Kent och Mats, som startat ett aktiebolag, är i behov av externt kapital och 
vänder sig till er och vill låna pengar 700 000kr som ska enligt deras beräkningar ska 
räcka för att tillverka och introducera denna produkt på marknaden.  
 
När dessa tre herrar i 30-40 års åldern stiger in till er och vill ha ett lån : 
 
Beskriv hur ni skulle gå tillväga vid kreditbedömningen av detta företag? 
Vilka faktorer är då viktiga för er att ta hänsyn till? 
Vilka delar i Anders, Kent och Mats verksamhet behöver banken beakta inför en ev. 
utlåning? 
Hade det varit någon skillnad om Anders, Kent och Mats skulle vilja starta ett eget 
företag inom en annan bransch? 
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Case 3 � Economic Services 
 
Tänk dig in i följande situation: 
 
Lisa är en kvinna i 45 års ålder som bor i en större stad i Sverige. Lisa är egen 
företagare och VD på Economic services, som hon tillsammans med en skolkamrat från 
universitetstiden startade för 2 år sedan.  
 
Lisa har inte haft någon erfarenhet av företagande, hon startade detta företag för att hon 
varit arbetslös en längre tid. Hon och hennes kamrat har en stabil kundkrets men har 
svårt att locka till sig nya kunder. 
 
Economic services affärsidé går ut på att snabbt och med god service & kvalité hjälpa 
företag med ekonomiska problem, upprätta deklarationer och bokslut. Företaget har för 
närvarande 10st anställda och har sin verksamhet i hyrda lokaler. 
 
Economic Services har gått dåligt en längre tid speciellt under det senaste året, mycket 
beroende på utbildningen av personalen till följd av den nya redovisningslagen som 
började gälla vid årsskiftet. Den nya lagen har gjort att redovisningen ändrats radikalt 
och utbildningen var nödvändig för företaget.  
 
Dessutom har det nya ekonomiska datasystemet kostat mer än väntat. Företaget hade 
problem med likviditeten och har ansökt om uppskov av betalningar hos vissa 
leverantörer som accepterat detta. 
  
Nu är dock personalen färdigutbildad och arbetet att ta marknadsandelar ska börja. 
Dock saknar Economic Services kapital för att kunna göra den marknadsföring som 
krävs och Economic Services därmed i behov av externt kapital. Lisa är väldigt nervös, 
hon tror att lånet avgör företagets framtid, eftersom somliga i personalen antytt att de 
kommer att lämna företaget om inte ev. satsningar kommer att göras.  
 
Lisa kommer in till er och vill låna 300 000 kr. Vad säger ni? 
 
Beskriv hur ni skulle gå tillväga vid kreditbedömningen av detta företag? 
Vilka faktorer är då viktiga för er att ta hänsyn till? 
Deras tidigare resultat som varit mindre bra, hur stor hänsyn tas till det? Eftersom detta 
berodde på investeringar på medarbetarna 
 
Vilka delar i Lisas verksamhet behöver banken beakta inför en ev. utlåning? 
Hade det varit någon skillnad om Economic Services verkat inom en annan bransch t.ex. 
IT-branschen och visat dåligt resultat? 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Intervjuguide � Kompletterande frågor 

 

 
Personlig bakgrund 

• Kan du berätta lite om dig själv?  
• Utbildning?  
• Erfarenheter av kreditgivning?  
• Vilka arbetsuppgifter har du idag?  
 

Bankens kreditverksamhet 
• Antal anställda?  
• Kreditlimit? 
• Inriktning/typ av företag? 
• Hur ser bankens kreditgivningspolicy ut? Regler & riktlinjer? 
 

Kreditgivarenssyn på kunskapsföretag 
• Vad är ett kunskapsföretag för dig? 
• Exempel på sådana företag? 
 

Kreditbedömningsprocessen 
• Hur går ni tillväga när ni gör en kreditbedömning på ett kunskapsföretag? 
• Beskriv bedömningsprocessen 
• Använder ni någon modell? Om svaret är Ja skiljer den sig beroende på företag 

(kunskapföretag/ tillverkande företag) 
• Vilka aspekter tittar ni på vid kreditbedömning av kunskapsföretag 

(personen/projektet/panten?) 
• Hur värderas/analyseras dessa aspekter? 
• Vilken betydelse har intuitionen för det avgörande beslutet? 
• Första intrycket? Vad har den för betydelse? 
• Hur väger ni samman dessa bedömningar inför ett beslut 
 

Intellektuella kapitalet 
• Hur kopplar ni in det intellektuella kapitalet (IC) i bedömningsprocessen? 
• Varför är IC intressant att titta på/ inte intressant? 
 

Avslutande frågor 
 

• Skiljer sig möjligheten att få långfristiga lån för ett kunskapsföretag gentemot 
andra företag? 

• Varför skiljer det sig eller inte? 
• Vilka säkerheter tar ni av kunskapsföretag? 
• Vilken möjlighet har kunskapsföretag att använda immateriella tillgångar som 

säkerhet? 
• Varför/Varför inte? 
• Vilka förändringar har skett i kreditbedömningen av kunskapsföretag som 

konsekvenser av IT-bubblans krasch? 




