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SAMMANFATTNING 
 

 
För att företag ska kunna finansiera sin verksamhet krävs det kapital och för små och 
medelstora företag (SMF) är krediter från banker den vanligaste externa finansieringsformen. 
Vid bankernas kreditbedömning råder informationsasymmetri mellan banktjänstemän och 
företagsledare. För att minska denna informationsasymmetri bedömer banktjänstemännen 
olika informationssignaler som kreditsökande företag sänder ut. För att bedöma de finansiella 
informationssignalerna utgår banktjänstemännen främst från företagens finansiella rapporter. 
Detta kan utgöra ett problem för kunskapsintensiva företags möjlighet att bli beviljade 
krediter då deras tillgångar till största del består av intellektuellt kapital vilket inte står med i 
de finansiella rapporterna. Syftet med denna studie är därmed att skapa förståelse för 
banktjänstemäns kreditbedömningsprocess för kunskapsintensiva företag i ett 
informationsasymmetriskt kontext. Detta genom att beskriva vilka informationssignaler som 
banktjänstemän bedömer i kreditbedömningsprocessen och betydelsen av dessa. Studien 
syftar även till att identifiera orsaker till eventuella likheter och skillnader i kreditbedömning 
av kunskapsintensiva SMF jämfört med SMF i allmänhet.  
	
Studien präglas av en kvalitativ metod och har genomförts genom intervjuer med tolv 
banktjänstemän som arbetar med handläggning av företagslån. En slutsats i studien visar att 
alla banktjänstemännen i stort sett bedömer samma informationssignaler men att de lägger 
olika vikt och betydelse vid dem. De informationssignaler som samtliga banktjänstemän 
bedömer är; företagsledaren, bransch, konkurrens, investeringens art och affärsidé, 
ekonomiska nyckeltal, återbetalningsförmåga och säkerheter. Utöver dessa har ytterligare fyra 
informationssignaler identifierats som endast vissa av banktjänstemännen bedömer. Dessa är; 
fördelning mellan eget och lånat kapital, miljö och hållbarhet, etik och moral samt vem 
företagen har som revisor. En annan slutsats är att informationssignaler i form av 
företagsledare, återbetalningsförmåga samt investeringens art och affärsidé är mer 
betydelsefulla än andra i förhållande till varandra, medan informationssignalen säkerheter är 
av mindre betydelse. Studien visar även att det förekommer svårigheter och skillnader vid 
kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF. Detta på grund av att dessa företag bland annat 
har ett större personberoende, har en liten mängd materiella tillgångar samt att dessa företag 
ofta är mer komplexa och ibland verkar inom mer nischade marknader. 
 
Nyckelord: Kreditbedömningsprocess, små och medelstora företag, kunskapsintensiva små 
och medelstora företag, informationsasymmetri, informationssignal, intellektuellt kapital 
	

 



	 	

ABSTRACT 
 

 
Companies require capital to be able to finance their business and for small and medium-sized 
enterprises (SMEs), credits from banks is the most common form of external financing. In 
bank officers assesment of a company, information asymmetry occurs between bank officers 
and business leaders. In order to reduce this information asymmetry bank officers assess 
different information signals that the companies send out. In order to evaluate the financial 
information signals bank officers mainly look at the companies financial statements. This may 
be a problem for knowledge-intensive companies regarding the abilty to be granted credits, 
because their assets consist mainly of intellectual capital, which is not shown in the financial 
reports. The purpose of this study is therefore to create an understanding of the bank officers’ 
credit assessment process for knowledge-intensive SMEs in an information asymmetric 
context. This by describing the information signals that bank officers assess in the credit 
assessment process and the importance of these. The study also aims to identify the possible 
causes of the similarities and differences in the credit assessment of the knowledge-intensive 
SMEs compared to SMEs in general. 
 
The study is characterized by a qualitative method and has been conducted through interviews 
with twelve bank officers involved in the administration of business loans. One conclusion in 
this study is that all bank officers generally assess the same information signals but they put 
different emphasis and importance to them. The information signals that all bank officers 
assess are; business leader, industry, competition, nature of the investment and business, 
financial ratios, repayment capacity and collateral. In addition to these, four additional 
information signals are identified that only some of the bank officers assesses. These are; 
allocation between equity and borrowed capital, the environment and sustainability, ethics 
and which auditor the companies have. Another conclusion is that the information signals in 
terms of business leader, repayment capacity and the nature of the investment and business 
are more important than others in relation to each other, while the information signal 
collateral is of less importance. The study also shows that there are differences and difficulties 
in the credit assessment of the knowledge-intensive SMEs compared to SMEs in general. This 
because these companies have a greater dependence on individuals, have a small amount of 
material assets and because these companies often are more complex and sometimes operates 
in more niche markets. 
 
Keywords: Credit assessment process, small and medium-sized companies, knowledge-
intensive small and medium-sized companies, information asymmetry, information signal, 
intellectual capital 
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1 INLEDNING 
	

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation inom det valda ämnet och sedan förs en 
problemdiskussion kring kunskapsintensiva företag och deras intellektuella kapital samt 
banktjänstemäns kreditbedömning, för att slutligen mynna ut i studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 
	

I Sverige står små och medelstora företag (SMF), med mindre än 250 anställda, för 99,9 
% av det svenska näringslivet (Ekonomifakta, 2016), vilket betyder att dessa företags 
fortsatta drift är väldigt viktig för det svenska näringslivet. För att dessa företag ska 
kunna finansiera sin affärsidé krävs det, enligt Bruns och Fletcher (2008), kapital. De 
menar att företag ofta vänder sig till extern finansiering, där lån från banker (vilket 
hädanefter även benämns som kredit) är den överlägset vanligaste och viktigaste externa 
finansieringsformen för SMF i Sverige och andra västländer. Detta på grund av att 85 % 
av utlåningen till näringslivet från en av de största svenska bankerna går till SMF samt 
att dessa företag står för 98 % av bankens företagskunder. För att öka möjligheten för 
SMF att få en kredit beviljad är det viktigt att banktjänstemännen får ta del av all 
väsentlig information gällande företaget och att företagsledaren 1  förstår vad som 
påverkar de lånehandläggande banktjänstemännens beslut och vad som skapar hög 
kreditvärdighet. Ett företag med hög kreditvärdighet har bättre grund för att finansiera 
de kapitalbehov som existerar och minska kreditkostnaden (Bruns et al., 2008), något 
som skapar utmaningar för kunskapsintensiva företag. 
 
Under de senaste 20 åren är det framförallt de kunskapsintensiva företagen som ökat 
och skapat ökad sysselsättning (Almega, u.å). Edvinsson och Sullivan (1996) definierar 
kunskapsintensiva företag som företag som utnyttjar sin kunskap som en drivande källa 
till konkurrensfördelar. Exempel på denna typ av företag är bland annat 
högteknologiska företag, advokatbyråer, konsultföretag och medieföretag. För 
kunskapsintensiva företag är det främst intellektuellt kapital som är av värde då det är 
kärnan i företaget och är det som driver dessa företag framåt (Annell & Sveiby, 1989). 
Enligt Bogdanowicz och Bailey (2002) har intellektuellt kapital, i form av kunskap, 
blivit en tillgång som i den nya ekonomin behöver utvecklas, värderas och förvaltas. De 
menar att intellektuellt kapital har blivit en av de största drivkrafterna bakom den 
globala ekonomin. Arvidsson (2011) förklarar att i och med framväxten av en 
kunskapsbaserad era skapas, hos företagen, ett allt större beroende av intellektuella 
tillgångar i deras värdeskapande process. Denna värdeskapande process resulterar i en 
förändrad fokusering från materiella tillgångar till mer intellektuella tillgångar. Då 
information om företagens intellektuella kapital är bristfällig i de finansiella 
rapporterna, är det ofta en stor orsak till ökad informationsasymmetri på 
kapitalmarknaden (Guimón, 2005), samt att det leder till ökad klyfta mellan det 
bokförda värdet och marknadsvärdet (Riding & Haines, 2001; Lock Lee & Guthrie, 
2010). Konsekvensen av denna informationasymmeteri är att det kan leda till svåra 
bedömningar av risker och framtida utveckling av företaget (Alwert, Bornemann & 
Will, 2009).  

																																																								
1	Den person som representerar företaget, kan exempelvis vara ägare och ledning. 
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1.2 Problemdiskussion 
	

Vid bankernas kreditbedömningsprocess är, enligt Tiermey och Truglio (1997), 
finansiella rapporter den främsta informationskällan för att kunna bedöma företagens 
finansiella faktorer. Dagens traditionella finansiella rapporter omfattar dock sällan 
information om ett företags intellektuella kapital, detta trots att sådana tillgångar utgör 
en relevant del av kunskapsintensiva företags värde (Ordonez de Pablos, 2002). Vid 
bankernas bedömning av kunskapsintensiva företags kreditvärdighet uppstår därmed 
problem då de ska fastställa det faktiska värdet hos dessa företag. Detta kan i sin tur 
leda till svårigheter för dessa företag då de inte på samma sätt kan garantera säkerheter 
för lån, i form av fast och lös egendom. (Hedelin, 1994) 
 
I likhet med Arvidsson (2011) framkommer inte de kunskapsintensiva företagens 
marknadsvärde tillräckligt i företagens finansiella rapporter, det på grund av den 
oförmåga som finns att fånga upp det värde som härrör från det intellektuella kapitalet. 
Detta problem hävdas öka informationsasymmetrin vilket innebär en försämring av 
dessa företags chanser att få extern finansiering från bland annat banker (Kristandl & 
Bontis, 2007). 
 
Gorman, Rosa och Faseruk (2005) har tidigare studerat hur den externa finansieringen i 
Kanada har utvecklats och hur kreditbedömningsprocessen har justerats efter 
kunskapsintensiva företag för att möta deras behov. Studien kom fram till att 
kreditbedömningsprocessens strategier och strukturer endast är delvis utvecklade för 
kunskapsintensiva företag. Trots att tidigare studier har fokuserat på olika aspekter 
gällande bankers kreditbedömning av SMF, finns det fortfarande brist på empirisk 
forskning gällande kreditbedömningsprocessen vid kunskapsintensiva SMF. Denna brist 
på information skapar ett kunskapsgap som gör området väldigt intressant och viktigt att 
studera, då dagens kreditbedömningsprocesser kan vara ett problem för många 
kunskapsintensiva företag och bristen på extern finansiering minskar företagens 
möjlighet för framtida utveckling. Ökad förståelse inom området belyser problematiken 
och kan leda till förbättringar som gynnar samtliga parter. 

1.3  Syfte 
	

Syftet är att skapa förståelse för banktjänstemäns kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF i ett informationsasymmetriskt kontext. Detta genom att 
beskriva vilka informationssignaler som banktjänstemän bedömer i 
kreditbedömningsprocessen och betydelsen av dessa. Studien syftar även till att 
identifiera orsaker till eventuella likheter och skillnader i kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF jämfört med SMF i allmänhet, samt att utveckla en modell för 
kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF.  

1.4  Centrala begrepp 

1.4.1 Intellektuellt kapital 
	

Denna studie utgår från Edvinsson et al. (1996) definition av intellektuellt kapital, 
vilken är: summan av humankapital och strukturkapital, där kundkapital finns 
inkluderat. De menar att intellektuellt kapital är ett växande ämne för kunskapsintensiva 
företag och att dessa företags sanna värde ligger utanför de materiella tillgångarna. 
Värdet i dessa företag ligger i deras intellektuella kapital och hur framgångsrikt 
företagen lyckas omvandla dessa tillgångar till intäkter. För att kunskapsintensiva 
företag ska kunna skapa sig ett högre värde på marknaden krävs det mer än en kärna av 
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kunskap, företaget måste även ha förmågan att kunna nyttja sitt intellektuella kapital 
vilket leder till större lönsamhet. (Edvinsson et al., 1996) Ett stadigt och starkt 
intellektuellt kapital uppnås genom ett samspel mellan human- och strukturkapital 
(Jacobsen, Hofman-Bang & Nordby, 2005).  

1.4.1.1  Humankapital 
	

Av det intellektuella kapitalet är humankapitalet den grundläggande kärnan och en av 
de viktigaste tillgångarna för kunskapsintensiva företag. Humankapitalets viktigaste 
drivkrafter är ett företags anställda och deras kunskap, förmågor, färdigheter, 
innovationskraft och erfarenheter. Det har blivit viktigare för företag på 
arbetsmarknaden att rekrytera personal med viss specifik kunskap som de kan använda i 
företaget. För att kunna använda detta humankapital så effektivt som möjligt är nyckeln 
att fånga upp denna kunskap i företagets struktur vilket resulterar i att den överförs till 
alla anställda och blir en del av företagets strukturkapital. (Jacobsen et al., 2005)  

1.4.1.2 Strukturkapital 
	

Förutom humankapitalet består intellektuellt kapital av två typer av strukturkapital; 
organisatoriskt strukturkapital och kundkapital. Ett företag kan ha den bästa grunden för 
humankapital men kommer trots detta att ha svårigheter med att upprätthålla 
framgångsrika affärer utan rätt strukturkapital. Detta grundar sig på att utan metoder, 
processer och system för kunskapsöverföring har företaget endast den individuella 
kunskapen och ingen organisatorisk kunskap. Detta kan försvåra framgångar med 
externa relationer då företaget inte har några stödjande strukturer. Exempel på 
organisatoriskt strukturkapital är bland annat processer, modeller, dokumentation och 
IT-system. Det kan också vara den intellektuella egendom som består av bland annat 
patent, licenser och trademark. (Jacobsen et al., 2005)  
 
Kundkapital består av ett företags externa relationer. Jacobsen et al. (2005) delar in 
detta kapital i tre delar. Det första är företagets nätverk, som bland annat inkluderar 
leverantörer och distributörer, det andra är företagets varumärke och det sista är 
företagets kunder, vilket är en av de viktigaste källorna till företagets 
konkurrensfördelar.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
	

Detta kapitel inleds med en redogörelse av de teorier som ligger till grund för studien, vilka är 
agentteori och signalteori. Efter det avslutas kapitlet med en redogörelse av mjuka och hårda 
informationssignaler samt vilka informationssignaler som banktjänstemän tar hänsyn till i en 
kreditbedömningsprocess. 

 

2.1 Agentteori – informationsasymmetri vid kreditbedömning 
	

I denna studie används agentteori för att beskriva agent-principal-relationen som ett 
avtal där den långivande banken, som ses som principal, engagerar det lånesökande 
företaget, som ses som agent, att ta fram relevant information om företaget vid en 
kreditförfrågan (Jensen & Meckling, 1976). När företaget har mer information gällande 
deras egentliga värde eller ekonomiska förhållanden som banken inte har, uppstår enligt 
Stiglitz (2002) informationsasymmetri. Detta påverkar i sin tur kreditrelationen mellan 
banken och det lånesökande företaget (Bruns, 2004). 
 
Inom området kreditbedömning är banken beroende av en stor andel information 
angående det kreditsökande företaget. När det gäller kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF är det främst information om intellektuellt kapital som inte 
finns tillgängligt i de finansiella rapporterna och därmed uppstår ofta 
informationsasymmetri gällande företagets värde. (Ordonez de Pablos, 2002) 
Informationsasymmetri kan skapa olika typer av risker. En risk som kan vara involverad 
i kreditrelationen mellan långivare och låntagare kännetecknas av en osäkerhet att 
låntagaren kommer utnyttja denna asymmetri av information och agera enligt 
egenintresse istället för att agera enligt bankens bästa intresse. Deegan och Unerman 
(2011) menar att om företaget inte kan visa att de agerar enligt bankens intresse 
kommer det att resultera i högre agentkostnader, vilket i detta fall kan ses som till 
exempel högre ränta för företagets krediter. Detta ger företaget incitament att förmedla 
den information som krävs för att visa att de agerar i bankens intresse.  
 
Bruns (2004) säger att även om agent-principal-relationen och informationsasymmetri 
är förekommande i alla kreditrelationer är de främst uppenbara i relationen mellan 
banker och privata SMF. Detta grundar sig enligt Pettit och Singer (1985) på att 
ledningen i SMF oftast är dominerad av en företagsledare som också ses som den 
huvudsakliga investeraren i form av ägare. Konsekvensen av att ägarskapet och 
företagsledningen i privata SMF oftast hanteras av samma person innebär att dessa 
företag är mer självständiga när de ska ta beslut och har större möjlighet att vara 
flexibla. Flexibiliteten i SMF är beroende av olika faktorer som hur unik 
produkten/tjänsten är, kunskapen inom företaget samt hur villig företagsledaren är att 
ändra företagets drift. Med den stora flexibilitet som SMF kan ha, medföljer också en 
risk för banken då de inte kan veta att företaget inte kommer att påverkas av snabba 
förändringar. (Pettit et al., 1985) Informationsasymmetri uppstår även när nystartade 
SMF ansöker om lån, eftersom historik inte finns leder det till svårigheter för bankerna 
att utifrån underlaget göra en kreditbedömning (Berger & Udell, 1998).  
 
Brytting (1991) förklarar att det ofta inte krävs något formellt informationssystem för 
SMF då de är relativt små. På grund av detta finns det mest troligt mycket begränsad 
dokumenterad information från SMF vilket kan leda till informationsasymmetri, då 
bankernas chans att få ta del av den viktiga information som krävs för att ta ett 
kreditbeslut minskar. Då privata SMF inte har samma krav på insyn som publika företag 
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gällande sina finansiella rapporter finns inte samma detaljerade information tillgänglig. 
Istället för att bankerna blir formellt informerade om den information de behöver hålls 
den kvar informellt av företagsledningen. Denna frånvaro av transparens leder till ett 
väsentligt problem gällande informationsasymmetri i relationen mellan SMF och 
banker. (Bruns, 2004)  
 
Att ge banklån till privata SMF ses ofta som mer riskfyllt än att låna till större publika 
företag, detta på grund av två principal-anledningar. För det första finns det en risk att 
företagsledningen endast ger ut en del av den relevanta information som behövs eller att 
de ger ut information som är felaktig. Denna informationsasymmetri kan leda till att 
banken inte investerar i företaget, då banken inte vet med säkerhet innan ett lån beviljats 
hur troligt det är att låntagaren betalar tillbaka. För det andra finns det en risk som kan 
uppstå, även om företagsledningen ger ut all den information som de har tillgång till, 
vilken är om informationen är ofullständig eller felaktig. Om banker hade haft tillgång 
till mer information som de är i behov av, som företagets intellektuella kapital, skulle 
det kunna leda till andra slutsatser. Det är däremot svårt för banker att i förväg veta ifall 
ytterligare information skulle förändra kreditbeslutet. (Bruns, 2004; Fiet, 1995) För att 
banker ska kunna minska den informationsasymmetri som uppstår mellan lånesökande 
företag och banker måste de bedöma olika informationssignaler som de lånesökande 
företagen sänder ut. 

2.2 Signalteori – informationssignaler vid kreditbedömning 
	

Enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) används signalteori för att beskriva 
ett beteende där banken och det kreditsökande företaget har tillgång till olika 
information. Vidare menar de att företaget, sändaren, i vanliga fall måste välja om och 
hur det kommunicerar (eller signalerar) information och banken, mottagaren, måste 
välja hur den ska tolka informationssignalen. Teorin förklarar på så vis hur företaget 
kan vidta åtgärder för att signalera dess underliggande kvalitet till banker. 
Informationssignaler definieras enligt Spence (1973) som attribut eller aktiviteter som 
används för att förmedla eller förändra en uppfattning om något.  
 
I grund och botten är syftet med denna teori att minska informationsasymmetri mellan 
banken och det lånesökande företaget (Spence, 2002). Enligt Stiglitz (2000) finns två 
huvudtyper av information där asymmetri är extra viktigt. Det första är information om 
kvalitet, där informationsasymmetri blir viktigt då banken inte är fullt medveten om 
egenskaperna hos företaget. Det andra är information om uppsåt, där 
informationsasymmetri är viktigt när banken är tveksam över företagets beteende eller 
avsikter (Elitzur & Gavious, 2003).  
 
Enligt Connelly et al. (2011) består signalteori, i sin enklaste form, av fyra delar; 
sändare av en informationssignal, informationssignalen, mottagaren av 
informationssignalen och feedback. Företaget skickar informationssignaler rörande 
företaget till banken som då ska tolka och bedöma informationssignalerna vid 
kreditbedömningen. Banken tar sedan ett beslut och efter det skickas feedback tillbaka 
till företaget. Connelly et al. (2011) menar vidare att kärnan inom signalteori är att 
sändaren av en informationssignal är en insider, fortsättningsvis refererat till som 
företagsledaren, som har information om de underliggande kvaliteterna i företaget som 
inte banken har tillgång till. Denna information, som kan vara både positiv och negativ, 
skulle banken kunna dra nytta av. På så vis ger denna privata information fördelar för 
företagsledaren, som sedan tar ett beslut om huruvida de ska förmedla denna 
information till banken eller inte, det vill säga om de ska skicka en informationssignal. 
Teorin fokuserar på de aktiviteter som företagsledaren vidtar för att avsiktligt sända 
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positiv information om företaget för att påvisa positiva attribut, exempelvis att ett 
företag visar på god finansiell ställning i företaget eller att de påvisar värdefulla 
intellektuella tillgångar. Det finns främst två kännetecken hos en effektiv 
informationssignal. Det första kännetecknet är att informationssignalen ska vara lätt för 
utomstående att observera, det vill säga att de ska kunna upptäcka den. Det andra 
kännetecknet rör kostnaden för att producera en informationssignal. Om företaget 
sänder en informationssignal som inte har den kvalitet som informationssignalen 
påvisar men tror att fördelarna för att signalera uppväger kostnaden som uppstår för att 
producera signalen, kan det göra att företaget sänder falska informationssignaler för att 
exempelvis bli beviljade ett lån. (Connelly et al., 2011) Information om ett lånesökande 
företag kan enligt Uchida (2011) delas upp i två olika typer; mjuk och hård information. 

2.2.1 Hårda och mjuka informationssignaler 
	

Hårda informationssignaler består bland annat av företagets skuldsättningsgrad, 
likviditet, omsättning, vinst, tillväxt, företagets kredithistorik, företagsägares eller 
borgensmans rikedom samt företagets totala tillgångar (Chen, Huang, Tsai & Tzeng, 
2013; Ogura & Uchida, 2008). Den hårda informationen går enligt Uchida (2011) att 
verifiera och samla in utan att behöva en bra relation mellan banken och företaget. 
Enligt Petersen (2004) redovisas hård information nästan alltid som siffror, exempelvis 
som bokslut och historik av betalningar. Berger och Frame (2007) förklarar att hårda 
informationssignaler kan samlas in utan någon personlig kontakt med det kreditsökande 
företaget och kan relativt enkelt observeras, kontrolleras samt överföras. Petersen 
(2004) menar att utan krav på kontakt med företaget finns fördelen att expandera de 
geografiska och tidsmässiga områden där information kan samlas in. Med dagens teknik 
kan informationen hämtas när som helst och nästan var som helst. Hårda 
informationssignaler är lättare att observera vid kreditsökande företag som har mycket 
transparent information, medan mjuka informationssignaler främst samlas in för 
kreditsökande företag med mindre transparent information (Berger & Udell, 2006). 
 
Chen et al. (2013) menar att mjuka informationssignaler bland annat reflekterar 
banktjänstemännens subjektiva bedömning av anställdas lojalitet och nöjdhet, 
ledarskap, effekter av statliga regleringar på det lånesökande företagets framtidsutsikter, 
konkurrens, kvalitet på produkt eller tjänst, kunder, marknadsföring, företagets 
arbetsgrupper samt makroekonomiska faktorer gällande företagets framtid. Enligt 
Uchida (2011) och Berger et al. (2006) är mjuk information ofta svår att verifiera och 
den samlas in genom en stark relation mellan banken och företaget samt genom att 
observera SMF:s prestationer i relationen dem emellan. Mjuk information 
kommuniceras enligt Petersen (2004) ofta i textform i stället för i siffror och kan 
inkludera idéer, ekonomiska prognoser, uttalande av ledningens framtidsplaner samt 
kommentarer om marknaden. Mjuk information samlas enligt honom in personligen och 
därför samlas informationen ofta in av samma banktjänsteman som gör 
kreditbedömningen. De olika metoderna som används för att samla in hård respektive 
mjuk information begränsar vad som kan samlas in och hur, vilket utgör en av 
skillnaderna mellan dessa två informationstyper. (Petersen, 2004) Chen et al. (2013) 
menar att för att övervinna de problem som uppstår med kreditsökande företag som inte 
är transparenta måste banker förlita sig mer på mjuka informationssignaler. Deras studie 
visade även på att mjuk information är värdefull för att förutse misslyckade lån till små 
företag. 
 
Luft (2009) menar att de flesta företag använder sig av en bred vidd av information som 
är viktig för värderingen av företag, men som faller utanför omfånget för företagets 
finansiella funktion. Hon förklarar att tidigare forskning visar att mjuk information både 
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kan användas för att ersätta och komplettera hård information som prognoser för 
framtida finansiell utveckling eller utvärdering av den aktuella situationen. Mjuk och 
hård information är enligt henne mer värdefulla när de används tillsammans än var för 
sig, då de kan komplettera varandra.  

2.2.1.1  Informationssignaler som bedöms 
	

Enligt Bruns (2001) har banker olika informationssignaler som de tar hänsyn till och 
bedömer vid kreditutlåning till företag. De olika informationssignalerna använder 
banker för att väga in hela företaget i bedömningen samt klassificera och överväga 
information. (Bruns, 2001) Nedan följer sammansättningar av informationssignaler som 
har identifieras i litteraturen. 
 
Bruns (2001) menar att informationssignaler som banker bedömer är; den lånesökande 
företagsledarens karaktär, företagets kapacitet, företagets kapital, företagets säkerheter 
och företagets förhållanden2. Företagsledarens karaktär menar han är viktigt för att 
banktjänstemännen ska kunna utvärdera företagsledarens villighet att återbetala lånet. 
Bedömningen av företagsledarens karaktär sker bland annat genom att titta på 
företagsledarens nuvarande beteende och tidigare beteenden som analyseras genom 
referenser (Beaulieu, 1994). Företagsledares erfarenheter och meriter är starka 
indikatorer för företagens framtida prestation och det finns ofta en koppling mellan 
SMF:s prestation samt utveckling och företagsledningens individuella fokusering samt 
ambition (Bruns, 2001). Företagets kapacitet och kapital kombineras enligt Sinkey 
(1992) ofta vid kreditbedömningen då banktjänstemän bedömer dessa för att kunna 
bedöma sannolikheten för det lånesökande företagets återbetalningsförmåga. 
Kapaciteten avser förmågan att driva företaget så att det klarar av att betala tillbaka 
skulden, det vill säga att kassaflödet är nog stort för att kunna hantera skulderna. 
(Sinkey, 1992) Kapital hänvisar till styrkan i företagets balansräkning (Bruns, 2001), 
vilket bedöms för att banktjänstemän ska vara säker på att företaget har de medel som 
krävs för att driva företaget (Beaulieu, 1996). I bedömningen av kapital betraktar 
banktjänstemän storleken på det egna kapitalet och hur effektivt det används för att 
generera kassaflöde (Beaulieu, 1994). Med säkerhet avses bland annat företagets 
tillgångar som banktjänstemän kan kräva som alternativ återbetalning i det fall 
låntagaren inte fullgör sina åtaganden. Säkerheter kan också ses som ett tecken på att 
företaget är villiga att garantera återbetalning med andra resurser. Ett företags 
förhållanden står för hur känsligt det är för den externa miljö som de befinner sig i, som 
tillväxt och konkurrens. Banktjänstemän överväger dessa förhållanden och hur de 
påverkar företagets ekonomiska situation och återbetalningsförmåga. (Bruns, 2001)  
 
Jones (1982) menar att de informationssignaler som banktjänstemän bedömer i 
kreditbedömningsprocessen kan sammanfattas som; säkerheter, 
kredithistoria, företagsledningens erfarenheter och finansiell position. Jankowicz och 
Hisrich (1987) anser att informationssignaler som är viktiga att betrakta vid en 
kreditbedömning är företagsledarens erfarenheter och meriter, att det finns en tydlig 
affärsplan och klarhet i företagets framtida planering, lönsamhet, säkerheter, avsikt med 
lånet samt hur riskbenäget företaget är.  
 
Binks, Ennew och Reed (1990) kom fram till att de informationssignaler som 
banktjänstemän bedömer vid kreditbedömning är finansiella styrkor och ledningens 
styrkor3, projektets innebörd och lämplighet samt utsikterna för branschen. Berger och 

																																																								
2	Från engelskans conditions	
3	Från engelskans	financial and managerial strengths	
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Udell (2002) menar att banktjänstemän fokuserar på tre huvudkategorier vid 
kreditbedömning. Dessa är finansiella rapporter, vilket underlag som finns för 
säkerheter samt information om låntagaren som införskaffas genom olika kontakter över 
tid.  
 
Ulrich och Arlow (1981) kom fram till att det var främst fyra informationssignaler som 
var viktiga vid bankernas kreditbedömning. Den första är finansiell sundhet4, där 
mycket utgår från de finansiella rapporterna, som exempelvis företagets likviditet, 
skuldsättningsgrad och avkastning på tillgångarna. Den andra är lånekostnad, där bland 
annat kostnader för att ingå låneavtal, kostnader för övervakning samt tillgång till 
budget och delårsrapporter ingår. Den tredje är lånets storlek, vilket relaterar mer direkt 
till det specifika lånet som efterfrågas. Här studeras den ökande risken till följd av 
ökningen i företagets finansiella åtagande. Den sista informationssignalen som 
banktjänstemän bedömer är låneavtalets längd. Här påverkar vilken typ av 
återbetalningsplan som finns, det avsedda målet med lånet och löptiden på lånet som 
efterfrågas. (Ulrich et al., 1981)  
 
Uchida (2011) kom fram till att banktjänstemän betonar tre informationssignaler när de 
beslutar om de ska bevilja ett lån eller inte. Dessa menar han är relationsfaktorn, 
finansiella signaler och säkerheter. Den första signalen, relationssignalen, betonar den 
mjuka informationen medan den andra signalen, finansiella signalen, har betoning på 
den hårda informationen. Han menar att en intressant upptäckt från sin studie är att 
banktjänstemän som förlitar sig på subjektiva mjuka informationssignaler också 
använder sig av information från tredje part som referens. Även om banktjänstemän 
bedömer det kreditsökande företaget utifrån relationssignaler och finansiella signaler 
förblir det en viktig betoning på den tredje signalen, säkerheter. Han kom fram till, 
utifrån historik om företagskonkurser från banker, att banktjänstemän kräver säkerheter 
från de kreditsökande företaget där det finns en oro för konkurs.  
 
Gorman et al. (2005) anser att banktjänstemän använder sig av informationssignaler 
som kapital och kapacitet, där marknadsrelaterade signaler som exempelvis 
marknadspotential och marknadsacceptans kan ingå eftersom de representerar företags 
kapacitet att generera kassaflöde. De menar även att banktjänstemän bedömer 
säkerheter och olika aspekter av karaktär och ledarskap som exempelvis 
entreprenörernas meriter, företagets ledningsgrupp och den övergripande affärsplanen. 
De menar även att det finns både interna och externa förhållanden som exempelvis 
företagets utveckling, hur unik produkten/tjänsten är, allmänna ekonomiska 
förhållanden, samt även logistik och faciliteter trots att dessa två inte väger lika tungt i 
bedömningen.  
 
Utifrån tidigare nämnd forskning har informationssignalerna delats upp i mjuka och 
hårda informationssignaler vilket sammanfattas i tabell 1. Utifrån tabellen kan det 
utläsas att informationssignaler som företagsledare, finansiell information och 
säkerheter är informationssignaler som majoriteten av forskningsstudier visat att 
banktjänstemän bedömer. I denna studie klassificeras finansiella styrkor, finansiell 
position, finansiella rapporter, finansiella signaler, kredithistoria samt kapital och 
kapacitet som finansiell information. De informationssignaler som inte är lika vanligt 
förekommande enligt tidigare forskning är bland annat marknad, bransch, konkurrens, 
projektets innebörd och avsikt samt affärsplan.  
 
 

																																																								
4	Från engelskans financial soundness	
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Tabell 1: Informationssignaler uppdelade i mjuka och hårda signaler 

Författare Mjuka informationssignaler Hårda informationssignaler 

Bruns (2001) Företagsledare, förhållanden Kapital, kapacitet samt säkerheter 

Jones (1982) Företagsledare Säkerheter, kredithistoria, finansiell position  

Jankowicz et al. 
(1987) 

Företagsledare, marknad, 
affärsplan, avsikt med kredit 
samt framtida planering 

Lönsamhet, säkerheter samt riskbenägenhet 

Binks et al. (1990) Ledningens styrkor, projektets 
innebörd samt bransch. 

Finansiella styrkor 

Berger et al. (2002) Information om låntagaren Finansiella rapporter samt underlag för 
säkerheter 

Ulrich et al. (1981) 
 

Finansiell sundhet (utifrån finansiella 
rapporter), lånekostnad, lånets storlek samt 
låneavtalets längd  

Uchida (2011) Relationssignaler Finansiella signaler samt säkerheter 

Gorman et al. (2005)  Karaktär och ledarskap, interna 
och externa förhållanden 

Kapital, kapacitet, säkerheter 

 
Kreditbedömning av kunskapsintensiva företag 
Gorman et al. (2005) kom fram till att det inte finns några större skillnader gällande 
vilken information som banktjänstemän efterfrågar oavsett om det är ett 
kunskapsintensivt företag eller ett mer traditionellt företag. Ett problem som de menar 
att kunskapsintensiva företag ställs inför är att dessa företag ofta saknar tillgångar som 
kan accepteras som säkerheter, vilket de måste kunna ställa för att kunna beviljas ett 
lån. Bruns (2001) menar att kapaciteten och kapitalet främst bedöms utifrån de 
finansiella rapporterna. Detta kan ställa till med ytterligare problem för 
kunskapsintensiva SMF då deras värde främst ligger i det intellektuella kapitalet som 
sällan syns i de finansiella rapporterna (Ordonez de Pablos, 2002). En skillnad som 
identifierats av Alvesson (2004) är att kunskapsintensiva SMF är mer unika, komplexa 
och tvetydiga jämfört med SMF i allmänhet. Detta indikerar att kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF kan te sig annorlunda jämfört med kreditbedömning av SMF i 
allmänhet. 
 
För att motverka problemet med att det intellektuella kapitalet inte syns i de finansiella 
rapporterna menar Guimón (2005) att företag kan ta fram sidorapporter som specificerar 
företagens intellektuella kapital, så att banker kan bedöma detta. Han förklarar att 
rapporter om intellektuellt kapital kan användas som komplement till finansiella 
rapporter då dessa ger en bredare bild av ett företags viktiga intellektuella kapital som 
driver företagets framtida prestation. Han kom fram till att mer än hälften av 
banktjänstemännen beviljar en kredit baserat på företagets årsredovisningar och 
beskrivningar av investeringar. Av dessa skulle dock en del av dem ompröva sin första 
bedömning av företaget efter att ha läst företagets rapporter om intellektuellt kapital och 
erbjuda bättre villkor. Av de som till en början inte skulle bevilja krediten skulle hälften 
av dem ompröva sitt beslut efter att ha läst företagets rapporter om intellektuellt kapital. 
En av styrkorna med dessa rapporter är att det hjälper till att förbereda inför det 
personliga mötet med företagsledaren och de kan på så sätt fokusera på de viktigaste 
frågorna. Dessa rapporter bidrar även till ett helhetsperspektiv gällande företagets 
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affärsstrategi, kultur samt leverantör- och kundrelationer. I hans studie framkom det 
däremot att en av tolv respondenter menar att om företaget inte publicerar rapporter om 
intellektuellt kapital kan liknande information fås genom exempelvis det personliga 
mötet med företagsledaren. Avslutningsvis kom Guimón (2005) fram till att företag som 
publicerar rapporter om intellektuellt kapital möjligen kan få bättre tillgång till 
finansiering och bättre kreditvillkor, men att det mesta pekar på att dessa rapporter, trots 
att de är användbara i analysprocessen av kreditrisken, inte har en slutlig påverkan på 
kreditvillkoret. (Guimón, 2005)  
 
Edvinsson förespråkade redan under 90-talet en förändring i redovisningen så att 
intellektuellt kapital redovisas på ett tydligt sätt i företagens finansiella rapporter 
(Edvinsson & Malone, 1998), vilket skulle minska informationsasymmetrin. Idag menar 
Dumay (2016) att efter den lovande starten med rapportering av intellektuellt kapital 
som Edvinsson startade, har det med åren blivit mindre fokusering på just den typen av 
rapportering. Att intresset för denna typ av rapportering minskat beror inte på att 
företagsledningen inte förstår värdet och betydelsen av intellektuellt kapital för 
företaget utan tvärtom förekommer ett minskat intresse på grund av att de förstår värdet 
av det och inte vill dela med sig av det till sina konkurrenter. (Dumay, 2016) 

2.3 Teoretisk analysmodell 
	

Utifrån de tidigare studierna som presenteras i tabell 1 kan det utläsas att de vanligast 
förekommande informationssignalerna i banktjänstemännens bedömningsprocess är 
företagsledaren, finansiell information och säkerheter. Utifrån studiens teoretiska 
perspektiv och tidigare studier har en teoretisk analysmodell tagits fram, se figur 1, som 
beskriver banktjänstemännens kreditbedömningsprocess. I figuren illustreras den 
informationsasymmetri som föreligger mellan banktjänstemän och företagsledare, där 
banktjänstemannen är i behov av information om företaget för att kunna fatta ett 
kreditbeslut. Från företagsledaren skickas mjuka och hårda informationssignaler som 
banktjänstemännen bedömer. De informationssignaler som banktjänstemännen då 
bedömer, som är vanligast förekommande i tidigare forskning, gäller företagsledaren, 
den finansiella informationen och säkerheter. Efter bedömningen meddelas beslutet till 
företagsledaren gällande bifall eller avslag av krediten, samt villkoren för den. 
 

	
Figur 1: Teoretisk analysmodell – Kreditbedömning av informationssignaler 
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3 METOD 
	

I metodavsnittet presenteras hur studien har genomförts. Kapitlet inleds med att beskriva vilken 
undersökningsansats och undersökningsmetod som har använts. Därefter presenteras hur 
datainsamlingen har genomförts samt valet av respondenter. Kapitlet avslutas med vilka 
metodproblem som har dykt upp och hur dessa har motverkats. 

 

3.1 Undersökningsansats 
	

Denna studie antog ett deduktivt angreppssätt då vi i enlighet med Jacobsen (2002) först 
införskaffade teori och litteratur om det vi skulle undersöka och sedan jämförde det med 
den insamlade empirin. På så sätt kunde vi se om den teoretiska referensramen gav stöd 
för våra empiriska fynd eller om fynden bidrog till nya förståelser.  
 
Denna studie utgick från ett aktörssynsätt då vi vill skapa förståelse genom att beskriva 
de olika aktörernas syn och förståelse. Aktörerna i denna studie utgjordes av 
banktjänstemän, då dessa aktörer kunde bidra med intressanta och värdefulla insikter 
som skapade djupare förståelse. Enligt aktörssynsättet bygger verkligheten på en social 
konstruktion där de olika aktörerna har olika syn på det som undersöks, det vill säga att 
verkligheten inte är objektiv och oberoende av människor. Då kunskapen om studiens 
problem ligger hos banktjänstemännen blev studiens resultat den bild av verkligheten 
som de upplever. Eftersom vårt syfte bygger på att banktjänstemännen gör bedömningar 
som kan anses vara subjektiva, passade aktörssynsättet bäst för att nå förståelse. 
(Arbnor & Bjerke, 2008) 

3.2  Undersökningsmetod 
	

Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ metod mest lämplig när syftet är att skapa 
förståelse och klarhet i vad som ligger i ett fenomen, det vill säga hur människor tolkar 
och förstår den givna situationen. Då målet med denna studie var att öka förståelsen för 
banktjänstemäns kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF och SMF i allmänhet 
valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Fokus låg på att genom personlig 
kontakt med banktjänstemän se hur de uppfattade de situationer som vi undersökte samt 
att vi ville lägga vikt på detaljer och eventuella skillnader så att vi kunde ge en bättre 
och djupare förståelse för individernas olika tankar och tillvägagångssätt.  

3.3  Datainsamling 
	

Denna kvalitativa studie genomfördes genom att vi samlade in data genom semi-
strukturerade intervjuer med banktjänstemän vid de valda bankerna. Denna typ av 
intervju kännetecknas av mer standardisering jämfört med ostrukturerade intervjuer 
(Bryman & Bell, 2005), vilket passade vår studie bättre då intervjufrågorna kunde 
formuleras på förhand medan det fanns utrymme att ställa följdfrågor utifrån vad 
respondenterna svarade. Vi valde att använda intervjuer då det lämpade sig bäst vid 
undersökning av relativt få enheter. Det var också lämpligt att använda intervjuer då det 
var intressant att veta vad de enskilda individerna berättade och hur de tolkade 
situationerna. (Jacobsen, 2002)  
 
Vi valde att använda oss av personliga intervjuer då dessa, i enlighet med Jacobsen 
(2002), är mer lämpliga då respondenterna kunde ha lättare för att prata om känslig 
information ansikte mot ansikte samt att det var enklare att skapa en personlig kontakt 
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med den som intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att på så vis 
bättre kunna fånga upp unika uttryck. 
 
För att samla in information till den teoretiska referensramen utgick vi från granskad 
vetenskaplig litteratur och vetenskapliga artiklar. För att finna vetenskapliga artiklar 
utgick vi från Google Scholar, Libris, Wiley Online Library och LTU’s tidskrifter. 
Några nyckelord som användes vid sökprocessen var credit assessement, bank loans, 
intellectual capital, credit risk, kreditbedömning, agentteori/agency theory, 
signalteori/signal theory, informationsasymmetri/asymmetric information, soft/hard 
information, knowledgeintensive firms och knowledgebased business. 

3.4 Urval 
	

Urvalet baserades på att vi ville undersöka de aktörer som i dagsläget är finansiellt 
starka och dominerande på den svenska bankmarknaden. Detta för att dessa aktörer med 
största sannolikhet har en stor bredd av kunder runt om i landet vilket ökar chanserna 
för att de stöter på och bedömer kunskapsintensiva SMF. De banker som stämmer in på 
denna beskrivning är i dagsläget de svenska storbankerna; Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB), Swedbank, Handelsbanken och Nordea (Riksbanken, 2016). Därmed 
valdes dessa företag som målgrupp i studien. Från varje bank intervjuades 2-4 
banktjänstemän som handlägger företagslån och totalt genomfördes tolv intervjuer.  
 
Vid Handelsbanken intervjuades två företagsrådgivare, en chef för företag- och 
kapitalmarknad samt en kontorschef. Vid Nordea intervjuades en kontorschef, en 
kreditanalytiker och en kundansvarig. Vid Swedbank intervjuades tre stycken 
företagsrådgivare. Vid SEB intervjuades en kontorschef och en företagsrådgivare. 
Samtliga respondenter, deras titel och hur länge varje respondent jobbat med att 
handlägga företagslån framgår av tabell 2. I denna studie benämns varje respondent vid 
fingerade namn så att de kunde prata mer öppet och inte känna sig utpekade.  
 

Tabell 2: Intervjurespondenter 

Bank/Namn Befattning Arbete med 
företagslån (ca) 

Handelsbanken    
Emma  Chef för företag- och 

kapitalmarknad 
22 år 

Rebecca  Företagsrådgivare 10 år  
Johan  Företagsrådgivare 5 år 
Markus Kontorschef 20 år 
Swedbank   
Lisa Företagsrådgivare 23 år 
Malin Företagsrådgivare 6 år 
Kristoffer Företagsrådgivare 20 år 
Nordea    
Linnea Kundansvarig 16 år 
Gustav Kreditanalytiker 22 år 
Mats  Kontorschef 3 år 
SEB   
Håkan Kontorschef 10 år 
Hans Företagsrådgivare 2 år 
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3.5 Utformning av intervjuguide 
	

Studiens intervjuguide (se bilaga 1) antar som tidigare nämnt en semi-strukturerad form. 
Intervjufrågorna kopplades till studiens teoretiska referensram för att försöka uppnå 
studiens syfte. I vår intervju sökte vi flexibilitet och därmed adderade vi frågor eller 
omformulerade frågor allt eftersom intervjuerna genomfördes för att vi skulle få bästa 
möjliga utfall från våra respondenter. Detta resulterade i att respondenterna till viss del 
kunde svara fritt. Även om vi ville ha en tydlig flexibilitet i intervjuerna ville vi till viss 
del kunna styra ordningsföljden och strukturen av intervjun och därmed utformade vi en 
intervjuguide. Intervjuns frågor togs i enlighet med Jacobsen (2002) upp i den ordning 
som föll sig naturligt. Intervjuerna inleddes därmed med allmänna frågor följt av mer 
specifika frågor kring ämnet. Frågorna som ställdes antog en mer öppen karaktär för att 
enligt Jacobsen (2002) få fram det som respondenten tycker är viktigt och få det 
beskrivet med deras egna ord. Om frågorna hade varit allt för precisa hade det funnits 
en risk att vi endast fått svar på det som vi trodde var viktigt och inte vad respondenten 
ansåg var viktigt (Jacobsen, 2002). 

3.6  Genomförande av intervjuer 
	

För att komma i kontakt med respondenter till denna studie skickades e-post ut till de 
fyra storbankerna med en beskrivning av studiens syfte där deras deltagande i denna 
studie efterfrågades (se bilaga 2). Varje bank valde att medverka i studien med två till 
fyra respondenter. Samtliga intervjuer med Handelsbanken genomfördes den 15 mars. 
Med Swedbank genomfördes en av intervjuerna den 16 mars och resterande två den 22 
mars. Intervjuerna med Nordea genomfördes den 17 mars och intervjuerna med SEB 
genomfördes den 23 mars.  
 
Intervjuerna inleddes med frågor angående respondenternas roll och erfarenhet av 
kreditbedömning för att sedan leda in på frågor angående informationssignaler, 
kreditbedömningsprocessen för SMF i allmänhet samt kunskapsintensiva SMF. Vid 
respektive intervju tog vi noggranna anteckningar för att säkerställa att meningarna inte 
togs ur sitt sammanhang, vilket i enlighet med Bryman och Bell (2005) ökade 
möjligheten att fånga de exakta uttrycken och sättet som de uttalades på.  

3.7  Analys av intervjuerna 
	

Vi transkriberade varje intervju och sammanfattade och sammanställde datan för 
respektive intervjurespondent i syfte att hitta nyckelord som är förankrade till studiens 
syfte. Sedan kategoriserades alla intervjurespondenter efter den bank de arbetar vid så 
att vi lättare kunde få en överblick över datan. För varje bank sammanställdes sedan 
datan i två tabeller vilket gjorde det lättare att analysera skillnader och likheter mellan 
samtliga intervjurespondenter och hitta olika mönster. Alla signaler som 
banktjänstemännen bedömer är på något sätt relevanta och värdefulla eftersom de är en 
del av deras kreditbedömningsprocess, men i förhållande till varandra kunde skillnader i 
betydelse utläsas dem emellan. I de fall där banktjänstemännen uttryckligen sagt att 
betydelsen är stor har signalen kategoriserats som stor betydelse och vice versa. I de fall 
där banktjänstemännen uttryckt att de alltid tittar på informationssignalen men utan att 
säga att betydelsen av informationssignalen är stor eller mindre har signalen 
kategoriserats som medel. I de fall där banktjänstemännen förklarat att betydelsen av 
informationssignalen varierar beroende på olika faktorer, att betydelsen i vissa fall är 
stor men i andra fall mindre, har den kategoriserats som varierande betydelse. 
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Jämförelsen mellan respondenterna gav intressanta likheter och skillnader som 
avspeglar hur banktjänstemännen arbetar med kreditvärdering. Där framgick även 
viktiga resonemang och tillvägagångssätt som kunde belysa orsaker till signalers 
betydelse. Vi letade efter mönster vilket sedan kunde beskriva de olika variationerna i 
aktörernas perspektiv. 

3.8  Metodproblem 
	

För att stärka den interna giltigheten gjordes en kritisk genomgång av källorna. Vi såg 
till att intervjuer genomfördes med de personer som var relevanta för studiens område, 
det vill säga att vi fick prata direkt med de personer som deltog i 
kreditbedömningsprocessen. Då de intervjuade personerna jobbar dagligen med dessa 
processer och har kunskaper inom ämnet skapas en närhet till området vilket gör att de 
räknas som förstahandskällor. För att få en så giltig beskrivning som möjligt av det vi 
undersökte, intervjuades banktjänstemän från var och en av de fyra storbankerna. 
Utformningen av intervjuguiden utgick från den teoretiska referensramen för att 
uppfylla vår strävan mot en hög intern giltighet. (Jacobsen, 2002) Målet var att intervjua 
minst tolv stycken banktjänstemän, minst tre från varje bank, så att vi kunde fånga upp 
den information som krävdes för att kunna hitta mönster och dra slutsatser. Vid SEB 
kunde endast två respondenter ställa upp på intervju på grund av tidsbrist men genom 
att Handelsbanken kunde ställa upp med fyra respondenter uppnådde vi fortfarande vårt 
mål med totalt minst 12 intervjurespondenter. 
 
För att få en så bra undersökning som möjligt genomfördes en djup och grundlig 
undersökning av vilka vetenskapliga artiklar och böcker som fanns och sedan så långt 
det varit möjligt valt de som håller en hög rank, vilket gör att vi eftersträvat att utgå från 
bra och giltig information (Jacobsen, 2002).  
 
För att säkerställa att resultaten i denna studie är tillförlitliga försökte vi bland annat 
minimera den så kallade intervjueffekten. Detta gjordes genom att vi, vid intervjuerna, 
hade i åtanke att inte påverka respondenten genom vårt tonfall eller ordval, så att 
resultatet av intervjuerna blir detsamma oberoende av vem som gör intervjun eller om 
intervjun görs om en gång till. För att säkerställa att intervjurespondenternas svar inte 
påverkades av oss som ledde intervjun var vi, så långt det var möjligt, neutrala i 
området som avhandlades och försökte att inte lägga någon värdering vid frågorna som 
ställdes. (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002) För att säkerställa att datan tolkades 
korrekt och för att intervjuerna skulle flyta på lättare spelades varje intervju in. Genom 
ljudinspelningarna kunde ordagranna citat användas för att ge studien extra tyngd. Det 
kan samtidigt förekomma nackdelar med en ljudinspelning då respondenterna kan 
reagera negativt på att bli inspelade och bli tillbakadragna i deras svar, detta var 
däremot inget problem som uppmärksammades under våra intervjutillfällen. (Jacobsen, 
2002) 
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4 EMPIRI 
	

I detta kapitel redovisas en sammanställning av svaren från de intervjuer som genomförts med 
de utvalda respondenterna. Kapitlet är indelat efter de fyra storbankerna där varje del 
innehåller vilka informationssignaler som bedöms, hur kreditbedömningen för SMF går till 
samt hur kunskapsintensiva SMF bedöms vid kreditgivning. 

 

4.1 Handelsbanken 

4.1.1 Informationssignaler som bedöms 
	

Vid kreditbedömningsprocessen av SMF bedömer banktjänstemännen vid 
Handelsbanken, Johan, Emma, Rebecca och Markus, flera informationssignaler vilka 
kan utläsas i tabell 3. Vid bedömning av signaler om företagsledaren är det, enligt 
Johan, Emma och Markus, ofta magkänslan de får om personen och den information 
som läggs fram som ligger till grund för om de vill samarbeta med företaget. Rebecca 
och Emma förklarar att en faktor hos företagsledaren som påverkar kreditbeslutet är om 
de får förtroende för företagsledaren. Rebecca menar även att kreditbeslutet påverkas 
av; personens erfarenhet, att personen vet vad han pratar om och är påläst samt att 
personen förstår det ekonomiska. Utöver erfarenheter vill Johan gärna veta vad 
personen har för nätverk samt att han vill ha referenser om det finns. Emma, Markus 
och Rebecca trycker även på att det som personen säger måste låta trovärdigt. Alla 
banktjänstemän är överens om att informationssignaler gällande företagaren är något de 
lägger stor vikt vid, samtidigt som Markus poängterar att förtroende för ägare och 
ledning värderas absolut högst.  
 
Betydelsen av bransch är en informationssignal som, enligt Rebecca, Emma och Johan, 
kan variera mycket beroende på vilken typ av bransch det kreditsökande företaget 
verkar inom. Banken har kunskap om vilka branscher som är svårare att bedöma, vilket 
kan resultera i att de kräver en större insats från ägaren om branschen är osäker. Enligt 
Markus har bedömning av bransch inte lika stor betydelse som övriga 
informationssignaler då de inte har något portföljtänkande, det vill säga att banken 
aldrig kan få för många företag i en specifik bransch.  
 
Enligt Johan är själva kreditbedömningsprocessen likadan oavsett vilken typ av 
investering det är, men att vad som bedöms kan skilja sig åt beroende på vilken typ av 
investering det är. Vid vissa investeringar är affären mer komplex vilket kan göra att 
processen blir längre. Även företagets affärsidé är en informationssignal som alla 
banktjänstemännen bedömer. Rebecca menar att företagets affärsidé är en viktig 
informationssignal att förstå i kreditbedömningen. Emma och Markus tillägger att det är 
viktigt att företagsledaren säljer in sin affärsidé då banktjänstemännen inte har 
expertkunskap inom alla områden och måste kunna ta till sig idén. Johan förklarar också 
att “det är kunden som ska sälja in sin affärsidé och tycker vi att det är tveksamt så 
måste vi verkligen vrida och vända på alla saker. Om det är en säker affärsidé och vi 
tror på kunden så kanske vi kan göra ett bättre upplägg.“ Samtliga banktjänstemän 
bedömer konkurrens som en informationssignal och de menar att det varierar i 
betydelse beroende på vilken bransch det kreditsökande företaget befinner sig i. Johan 
poängterar att när det förekommer en hårdare konkurrens är det viktigt att 
företagsledaren övertygar honom om att företagets affärsidé är nog stark.  
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En annan informationssignal som Emma nämner att hon bedömer är vem företaget har 
som revisor. Detta vill hon veta i de fall hon får information från det kreditsökande 
företaget som hon anser är missvisande eller inte tillförlitlig. Om företaget har en 
revisor som hon vet vem det är och kan ställa frågor till, ser hon det som en 
kvalitetsstämpel för det kreditsökande företaget.  
 
Rebecca anser att det är viktigt att titta på ett företags ekonomiska nyckeltal men vill 
tydligt förklara att det till slut handlar om en helhet, ett företag kan ha sämre nyckeltal 
men en stark och positiv framtida prognos vilket resulterar i ett beviljande av krediten 
ändå. Emma förklarar att betydelsen av nyckeltal är kopplat till vilken typ av bransch 
det är men tillägger att räntetäckningsgrad är ett nyckeltal som är viktigt att väga in i 
bedömningen. Markus menar att det finns några standard-nyckeltal som lönsamhetsmått 
och finansiella mått som han bedömer, men vad som avgör vad som är bra eller inte 
beror på vilken typ av företag det är. Johan lägger samtidigt stor vikt vid ekonomiska 
nyckeltal där exempelvis rörelsemarginal, räntabilitet på eget kapital och soliditet är 
några han bedömer.  
 
En annan informationssignal som Markus, Emma och Johan nämner att de bedömer är 
att det finns en rimlig fördelning mellan eget och lånat kapital. Emma och Johan 
menar att de alltid bedömer fördelningen men att den kan se olika ut beroende på vilken 
typ av företag det är. Enligt Markus har denna signal stor betydelse då det är viktigt att 
se hur mycket eget kapital som krävs från företaget. Om ett företag exempelvis har en 
väldigt stabil återbetalningsförmåga behövs inte lika mycket eget kapital. 
 
Vad gäller återbetalningsförmåga framkommer det av Rebecca, Markus och Johan att 
det är en av de viktigaste informationssignalerna som bedöms, då återbetalningsförmåga 
lägger grund för de andra signalerna. Skulle inte en bra återbetalningsförmåga existera 
är det ännu viktigare att titta på prognosen framåt istället. Emma menar att 
återbetalningsförmåga har stor betydelse och att det är något de alltid bedömer. Då 
bedömer de risken för finansiella påfrestningar, det vill säga risken att de tappar 
intäkter, och den finansiella motståndskraften, det vill säga vad det finns för 
motståndskraft om någonting skulle inträffa. Dessa bedöms enligt Markus genom en 
ratingskala på 1-5 för både finansiella påfrestningar och finansiella motståndskrafter.  
 
När det gäller säkerheter menar Markus att det är något som egentligen finns på grund 
av att det är ett lagkrav. Han menar däremot att säkerheter behövs men att det är 
underordnat alla andra signaler, då beslut om att låna ut redan bestämts innan säkerheter 
inhämtas. Markus berättar att det har förekommit kreditutlåning utan säkerheter då det 
funnits andra aspekter som vägt tyngre. Enligt honom är det viktigare att känna sig 
trygg med företagsledaren och företagets återbetalningsförmåga än att förlita sig på 
säkerheter. Samtliga banktjänstemän menar att de oftast utgår från att de ska ta 
nominella säkerheter, det vill säga att säkerheten ska motsvara det utlånade beloppet. 
De vanligaste säkerheterna som alla banktjänstemän berättar att de bedömer är 
företagshypotek/företagsinteckning, som omfattar kundfordringar, varulager, maskiner 
och inventarier samt borgen då de vill att ägaren ska dela risken med banken. Pantbrev i 
fast egendom är också en vanlig säkerhet och Emma nämner även spärrmedel som 
exempel på bra säkerheter. Enligt Johan skiljer sig bedömningen av säkerheter ibland åt 
beroende på vilken kund det är och vilka tillgångar de har, ibland värderas maskiner och 
inventarier högre och ibland värderas kundfordringar högre. Exempelvis om en kund 
bara har uppdrag åt landstinget kanske han värderar kundfordringar högre eller om en 
kund har maskiner och inventarier som har bra värde på handelsmarknaden så värderas 
dessa högre. Emma menar dock att de inte alltid har fullgoda säkerheter för allting, utan 
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att de tar en viss risk då hon anser att det är viktigare att hon tror på företagsledaren och 
att företaget kan betala tillbaka lånet. 

4.1.2 Kreditbedömning av SMF 
	

Samtliga banktjänstemän på Handelsbanken förklarade genomgående att det första 
steget i kreditbedömningsprocessen för SMF är att träffa företagsledaren som söker 
kredit, då de menar att företagsledaren är en viktig del av bedömningen. Markus berättar 
att “det fungerar ungefär såhär: det kommer in en person med slapp hälsning, fladdrig 
blick och konstiga svar på enkla frågor vilket blir avslag direkt. Alltså man bestämmer 
ju ganska snabbt om det är go eller no go. Det är rätt mycket magkänsla, oerhört 
mycket magkänsla.” Enligt Rebecca och Johan är förståelsen för affärsidén också en 
viktig del av bedömningen i början av processen. Om Emma, Johan och Rebecca får en 
god känsla för ägare och ledning följer en analys av hårda värden som kassaflöde, 
bokslut och kalkyler som kan visa på en bra återbetalningsförmåga. Alla 
banktjänstemän var eniga om att historisk data och framtida prognoser är viktiga 
beslutsunderlag. Emma och Johan menar däremot att vilken information som de samlar 
in påverkas av om det är ett nystartat eller etablerat företag som söker kredit. Vid 
befintliga företag fokuserar de mycket på historiska siffror, medan vid nystartade SMF 
är det mer fokusering på framtida prognoser och budgetar då historiska siffror inte finns 
att tillgå. Om de insamlade siffrorna ser bra ut är nästa steg i processen att Markus, 
Emma och Johan bedömer om det finns en rimlig fördelning mellan eget och lånat 
kapital hos det kreditsökande företaget. Markus förklarar att återbetalningsförmågan 
påverkar hur mycket de kan låna ut. Markus uttryckte att “förtroende för ägare och 
ledning, återbetalningsförmåga och en rimlig balans mellan eget och lånat kapital är 
de tre grundstenarna i kreditbedömningsprocessen.” Han menar att ordningen på dessa 
steg oftast ser likadan ut då det faller sig naturligt. Resterande banktjänstemän menar att 
säkerheter även ingår som en slutlig del i processen då det krävs enligt lag. På 
Handelsbanken har de individuella beslutande limiter och därmed kan 
banktjänstemännen fatta beslut om miljonbelopp själva, men om det blir större belopp 
måste beslutet fattas av någon högre upp i banken som har större befogenheter. 
 
Informationen som samlas in inför beslut kan enligt samtliga banktjänstemän ske både 
muntligt och skriftligt men både Emma och Rebecca menar att den skriftliga 
sifferinsamlingen står för majoriteten av informationsinsamlingen då det är viktigt att 
företaget har en bra återbetalningsförmåga. Enligt Rebecca är det även viktigt att det ska 
finnas en trovärdighet i de skriftliga rapporterna som undersöks. Markus förklarar att 
även om både muntlig och skriftlig information samlas in är mötet med ägare och 
ledning helt avgörande. Även om ett företag har både bra affärsplan och bra siffror 
anser han att det inte spelar någon roll, om företagsledaren inte kan förmedla den. 
Därmed behöver han inte mycket skriftliga rapporter då han till största del går på 
magkänslan för personen bakom företaget och hur den personen presenterar sitt företag. 
Tabell 3 visar en sammanfattning av informationssignalerna och deras betydelse.	
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Tabell 3: Informationssignalerna och deras betydelse  
 

 Informationssignaler Informationssignalens betydelse 

Emma 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Varierande  
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Varierande 
- Ekonomiska nyckeltal - Varierande 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 
- Revisor - Medel 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Medel 

Rebecca 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Medel 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Varierande 
- Ekonomiska nyckeltal - Medel 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 

Johan 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Varierande 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Varierande 
- Ekonomiska nyckeltal - Stor 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Medel 

Markus 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Mindre 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Varierande 
- Ekonomiska nyckeltal - Varierande 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Stor 

	

4.1.3 Kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF 
	

Enligt samtliga banktjänstemän är själva kreditbedömningsprocessen för ett 
kunskapsintensivt SMF likadan som kreditbedömningsprocessen för SMF i allmänhet. 
Markus menar att oavsett vilken typ av företag det är så är de tre grundstenarna, 
förtroende för ägare och ledning, återbetalningsförmåga och en rimlig balans mellan 
eget och lånat kapital, lika viktiga och bedömningen är likvärdig. Dock anser Markus att 
det är en fördel om banktjänstemannen är tränad att bedöma människor och affärsidéer, 
då dessa företag har ett stort personberoende. På grund av det stora personberoendet är 
det enligt Emma ännu viktigare att hon får förtroende för den som driver företaget. 
Johan förklarar att säkerhetsbiten kan bli svårare: “om ett företag bara har immateriella 
tillgångar kan det vara tufft att hitta säkerheter. Då kanske det kan bli en fråga om en 
ägarborgen eller så försöker man hitta en annan lösning.” Enligt Rebecca och Emma 
skiljer sig säkerhetsbiten åt och tas främst ut i form av kundfordringar i 
företagshypotek, då varulager, maskiner och inventarier ofta inte finns utan företagen 
består främst av immateriella tillgångar. Markus menar dock att om det brister i 
företaget är det oftast innan säkerhetsbiten kommit på tal. Enligt Johan kan det vara 
svårare att ha kunskap om vissa branscher där kunskapsintensiva företag verkar, då 
dessa är mer komplexa. Johan menar att det på grund av detta också blir ännu viktigare 
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för företaget att övertyga honom om hur deras kunskap är unik och hur marknaden ser 
ut för just deras verksamhet. Emma förklarar att då de kunskapsintensiva företagen 
ibland är komplexa kan det förekomma svårigheter att bedöma deras framtidsutsikter 
och hur de tänkt utveckla sin verksamhet. Johan och Emma löser dessa svårigheter 
genom att läsa på samt be om ytterligare förklaringar gällande vad företaget ska göra.  
 
Varken Markus eller Rebecca upplever att det förekommer några svårigheter vid 
kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF utan de menar att svårigheten snarare 
ligger i kreditbedömningen av nystartade SMF. Markus nämner även att deras 
kredittradition är att ha låg risk och därför jobbar de med företag som de känner 
förtroende för och som har en bra återbetalningsförmåga. Med det menar han att det inte 
är svårare att bedöma kunskapsintensiva SMF jämfört med SMF i allmänhet. 
 
Alla banktjänstemän är överens om att de inte hämtar in några specifika rapporter som 
specificerar företagens intellektuella kapital då det är något som de upplever att 
företagen inte har. Istället tas denna information in vid det personliga mötet med 
företagsledaren. Enligt Markus är det viktigt att förstå hur det fungerar med det 
intellektuella kapitalet, men att det bedöms i samband med bedömningen av ägare och 
ledning samt återbetalningsförmåga. Det håller Emma och Rebecca med om men 
tillägger att det krävs för alla typer av företag. Johan menar att om företagen skulle 
börja lämna in rapporter som specificerar företagens intellektuella kapital skulle han 
lägga vikt vid dem, men att det är upp till företagen att presentera det så att banken 
känner sig trygg i kreditbedömningen.  
 
Alla banktjänstemän utom Johan anser att det inte förekommer svårigheter gällande att 
få insyn i kunskapsintensiva SMF, det vill säga få den information som krävs för att 
kunna ta ett beslut. Enligt Johan kan det ibland vara svårare att få insyn i 
kunskapsintensiva SMF:s affärsidé och kunskap eftersom han är ekonom och inte har 
den kunskap som krävs för att förstå vissa komplexa kunskapsintensiva företag och då 
måste dessa företag övertyga honom på ett helt annat sätt. Markus, Emma och Johan 
nämner alla att om de inte får den information som krävs och att de inte förstår 
verksamheten måste de tacka nej. Johan förklarar att “det är upp till kunden att göra så 
att jag förstår affären”.  
 
Handelsbanken har enligt banktjänstemännen ett mindre antal företag som är 
kunskapsintensiva av det totala antalet företag som beviljas lån. Andelen kreditvolym 
som beviljas till kunskapsintensiva SMF i förhållande till den totala volymen är mindre. 
Enligt Markus beror det på att denna typ av företag sällan behöver mycket lånekapital, 
utan är främst i behov av lite rörelsekrediter. Emma berättar att “vi säger ju inte nej till 
någon för att det är kunskapsintensivt”.  
 
I tabell 4 presenteras en sammanfattning av de likheter och svårigheter/skillnader som 
banktjänstemännen upplever vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa. 
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Tabell 4: Likheter och svårigheter/skillnader vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa 
 

 Likheter mellan 
kunskapsintensiva SMF och 
SMF i allmänhet 

Svårigheter/skillnader vid 
kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF 
jämfört med SMF i allmänhet 

Orsaker till svårigheter/ 
skillnader 

Emma 

Själva processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms 

Kan inte ta ut materiella 
säkerheter 

Företagets tillgångar består 
främst av immateriella 
tillgångar 

Insynen är densamma Ännu viktigare att hon får 
förtroende för den som driver 
företaget 

Stort personberoende i 
kunskapsintensiva SMF 

 Svårare att bedöma företagets 
framtidsutsikter och utveckling 

Ibland komplexa företag 

Rebecca 

Själva processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms 

Kan inte ta ut materiella 
säkerheter 

Företagets tillgångar består 
främst av immateriella 
tillgångar 

Insynen är densamma 
 

  

Johan 

Själva processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms 

Viktigare för företaget att 
övertyga honom om hur deras 
kunskap är unik och hur 
marknaden ser ut för just deras 
verksamhet 

Mer komplexa branscher 

 Svårare att hitta säkerheter Företagets tillgångar består 
främst av immateriella 
tillgångar 

 Svårare att ha kunskap om vissa 
marknader där kunskapsintensiva 
företag verkar 

Mer komplexa branscher 

 Svårare att få insyn i företagets 
kunskap och affärsidé 

Företagen är ibland mer 
komplexa  

Markus 

Själva processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms  

Fördel att vara tränad att bedöma 
människor och affärsidéer när det 
gäller kunskapsintensiva företag 

Stort personberoende i 
kunskapsintensiva SMF 

De tre grundstenarna är lika 
viktiga i alla typer av företag 

  

Insynen är densamma 
 

  

	

4.2 Nordea 

4.2.1 Informationssignaler som bedöms 
	

Vid kreditbedömningsprocessen av SMF bedömer banktjänstemän vid Nordea, Mats, 
Linnea och Gustav, flera informationssignaler vilka kan utläsas i tabell 5. Vid 
bedömning av faktorer hos företagsledaren går Linnea mycket på magkänsla i sina 
beslut, hon menar att det företagaren säger måste hänga ihop med det personen utstrålar 
och utifrån det får hon snabbt en känsla om det är en bra och tillförlitlig person eller 
inte. Bedömningen av företagsledaren är enligt Linnea en informationssignal som bidrar 
till kunskap om företagets helhet och därför har denna informationssignal medelstor 
betydelse. Mats och Gustav menar att tidigare erfarenheter av att driva företag, 
erfarenheter av branschen samt att det företagsledaren säger känns trovärdigt är viktiga 
faktorer hos företagaren som de bedömer. De berättar även att förtroendet för 
företagaren är något som de lägger vikt vid. Enligt Mats är det en viktig 
informationssignal i kreditbedömningsprocessen då det inte spelar någon roll hur bra 
affärsidé ett företag har, om det inte finns en tillförlitlig företagsledare som kan 
förmedla idén på ett bra sätt. Mats tillägger även att han vill se hur bra de levererar de 
underlag banken behöver. Gustav brukar även titta på företagarens privatekonomi.  
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När det kommer till bedömning av branschen anser alla banktjänstemän att det finns 
vissa branscher som är svårare att gå in i än andra och som banken är mer försiktig med 
och därför är det en viktig informationssignal att ta hänsyn till i processen. Linnea och 
Mats förklarar att det kan vara lättare att tjäna pengar i vissa branscher än andra, samt 
att det finns branscher där det är större risk att företaget går dåligt. Konkurrens är en 
informationssignal som alla banktjänstemän bedömer i samband med att de lär känna 
företaget. Kunskapen om vilka konkurrenter företaget har kommer fram när företagaren 
får framföra hur de ska stå ut mot konkurrensen på marknaden. 
 
När det kommer till företagets affärsidé och vad företaget väljer att investera i 
förklarar Mats att han vill se att det ska generera någonting för företaget, som ett 
stabilare kassaflöde eller någon förbättring. Gustav förklarar att information om vad 
företaget ska investera i är något han samlar in för att få en helhetsbild, men betydelsen 
av investeringens art som informationssignal beror på om det är en ny eller befintlig 
kund. Enligt Linnea är affärsidén en viktig informationssignal då det i grund och botten 
handlar om att företaget har en bärkraftig affärsidé. Hon menar att det återigen handlar 
mycket om magkänslan hon får av företagaren, hur den personen väljer att förklara vad 
investeringen är avsedd för samt företagets affärsidé.  
 
Andra informationssignaler som Linnea nämner att hon bedömer är om företaget tar 
hänsyn till etik och moral och faktorer som miljöpåverkan, som inte står med i de 
finansiella rapporterna. Detta bedömer hon för att minska risken att bankens 
trovärdighet försämras om företaget inte tar hänsyn till dessa aspekter, exempelvis 
genom att använda leverantörer som bedriver barnarbete eller släpper ut stora mängder 
farliga ämnen. Enligt Linnea har dessa informationssignaler medelstor betydelse då det 
ingår i helhetsbedömningen av företaget.  
 
Både Linnea och Mats anser att ekonomiska nyckeltal är en väldigt viktig 
informationssignal i kreditbedömningsprocessen av SMF samtidigt som Gustav menar 
att det mer bara är en del av analysen och inte en av de viktigaste 
informationssignalerna. Linnea menar dock att även om nyckeltal är väldigt viktigt, 
måste hon fortfarande ha förtroende för personen bakom företaget då det är den person 
hon gör affär med. Mats och Linnea bedömer nyckeltal som exempelvis soliditet, eget 
kapital och kassaflöde och Mats förklarade: “jag skulle skatta nyckeltalen till 70-75 % 
av helhetsbedömningen”. Gustav förklarar att Nordea tagit ut 3 viktiga nyckeltal att titta 
på i analysen vilket är EBT5 och marginal, avkastning på sysselsatt kapital och 
skuldbetalningsförmågan.  
 
Enligt Linnea är återbetalningsförmåga det absolut viktigaste i 
kreditbedömningsprocessen, det vill säga att det kreditsökande företaget har ett 
kassaflöde som mäktar med investeringar. Mats är av samma åsikt och menar att det 
måste finnas en återbetalningsförmåga genom kassaflöde och affärsidé, då budgetar ofta 
visar på en lite för optimistisk syn. Gustav förklarar att återbetalningsförmåga är en av 
de viktigaste informationssignalerna som han bedömer i processen.  
 
När det kommer till säkerheter är det enligt Gustav en tredjehandsfråga då han 
förklarar att betydelseordningen är enligt följande “1. är återbetalningsförmågan hos 
kunden, det är som ett kriterium, 2. är personbedömning för företagaren och 3. är 
säkerheterna”. Mats anser att det måste finnas en bra säkerhetsteckning för det som 
lånas ut och Linnea vill ha säkerheter som ett komplement till kassaflödet. Mats 
																																																								
5	Earnings before tax	
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förklarar att säkerheter är med i diskussionen från första början och förklarar att “ska vi 
gå med på den här affären då kommer vi behöva kräva de här säkerheterna, vi tar inga 
beslut innan vi är överens om det”. Samtliga banktjänstemän menar att de utgår från att 
de måste ta nominella säkerheter. Exempel på säkerheter som Nordea använder är enligt 
alla banktjänstemän pantbrev i fastigheter, företagsinteckning och ägarborgen. Gustav 
och Linnea nämner även att det investerade objektet kan tas som säkerhet och Mats och 
Linnea nämner moderbolagsborgen.  

4.2.2 Kreditbedömning av SMF 
	

Gustav förklarar att Nordea skiljer sig lite från andra banker när det kommer till 
kreditbedömning, på så vis att de har kundansvariga som har ett helhetsansvar. 
Kundansvariga kopplar sedan in olika specialister där kreditanalytikerna är en av dessa 
på kreditsidan. Linnea och Gustav berättar att vid en kreditförfrågan börjar 
kreditprocessen med ett möte med företagsledaren där de diskuterar vad företaget söker 
kredit för och hur den tänka investeringen ska bidra till verksamheten. Linnea bedömer 
också mycket siffror, i form av bland annat reviderade bokslut historiskt och prognoser 
framåt, då hon anser att de är de viktigaste informationssignalerna för att förstå om det 
finns en framtida bärighet i företaget. Gustav samlar också in siffermaterial, i form av 
resultatrapporter, budgetar och årsredovisningar, efter att han fått information om 
företagsledaren och affärsidén och får utifrån det en uppfattning om hur det 
kreditsökande företagets återbetalningsförmåga ser ut. Gustav berättar att han lägger 
störst vikt vid förtroendet för företagaren samt det ekonomiska materialet, men han 
menar att de går hand i hand då ett bra förtroende ofta leder till att banken får bra 
material. Om det är en befintlig kund är det enligt Gustav enklare då de känner till 
kunden och deras verksamhet, är det en ny kund krävs det mycket mer fakta. Då denna 
information har samlats in, lämnas materialet till en kreditanalytiker. Sedan fastställs de 
interna beloppsgränserna som styr hur mycket banken kan låna ut till företaget. Sedan 
använder de sig enligt Linnea även av rating av företagen för att få fram vad bankens 
upplåningskostnad blir för att låna ut pengar till företaget. Kreditanalytikern skriver 
därefter ett PM utifrån det insamlade materialet, där företagets bakgrund och varför de 
vill göra investeringen framgår. Mats som är kontorschef har som roll att besluta om 
banken ska gå med eller inte på de affärer som kundansvarig och kreditanalytikern tar 
fram. Mats förklarar att han både gör en affärsmässig bedömning om han anser att det är 
ett intressant ärende, vilket betyder att banken tjänar pengar på affären, samt en 
bedömning om kundens återbetalningsförmåga. Han gör en sammanvägning av den 
kundansvariges affärsmässiga bedömning och kreditanalytikerns kreditmässiga 
bedömning och tar ett beslut utifrån det. Avslutningsvis granskas krediten av minst två 
personer och beviljas om allt verkar rimligt. 
 
Information som Nordea samlar in i deras kreditbedömningsprocess är enligt alla 
banktjänstemän både muntlig och skriftlig, men enligt Linnea och Gustav är stor del 
muntlig. Den muntliga informationen består enligt Linnea främst av information kring 
hur företagsledaren har tänkt sig, då det inte alltid finns nerskrivet. Enligt Mats och 
Gustav består den muntliga biten främst av information om företagsledaren, personens 
tankar kring affärsidén, hur företaget jobbar och vad som är riskerna med deras 
verksamhet. Skriftlig information som samlas in är bland annat bokslut, 
periodrapporter, eventuella investeringskalkyler och budget, då banktjänstemännen har 
en stor tilltro för de ekonomiska faktorerna. Linnea menar även att de brukar samla in 
prognoser och preliminärrapporter och ibland även kalkyler och värderingar från 
externa parter. Hon menar att den skriftliga informationen hänger ihop med den 
muntliga informationen som företagsledaren lämnar, det vill säga de mjuka bitarna. 
Mats uppskattar att “de finansiella faktorerna väger upp till ungefär 70-75 % av 
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bedömningen medan de mjuka faktorerna, som företagsledare och strategier, består av 
ca 25 % av bedömningen”. Tabell 5 visar en sammanfattning av informationssignalerna 
och deras betydelse. 
	
Tabell 5: Informationssignalerna och deras betydelse  
 

 Informationssignaler Informationssignalens betydelse 

Linnea 

- Företagsledare - Medel 
- Bransch - Stor 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Medel 
- Ekonomiska nyckeltal - Stor 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 
- Etik & moral  - Medel 
- Miljö- & hållbarhetsfrågor - Medel 

Gustav 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Stor 
- Investeringens art & affärsidé - Varierande 
- Konkurrens - Medel 
- Ekonomiska nyckeltal - Mindre 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 

Mats 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Stor 
- Investeringens art & affärsidé - Medel 
- Konkurrens - Medel 
- Ekonomiska nyckeltal - Stor 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Medel 

	

4.2.3 Kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF 
	

Enligt respondenterna ser själva kreditbedömningsprocessen för kunskapsintensiva 
SMF likadan ut som för SMF i allmänhet då samma PM skrivs, men enligt Gustav och 
Linnea är det ett betydligt större personberoende i de kunskapsintensiva företagen. 
Linnea förklarar att det därför blir viktigare att fokusera på vilka personer som står 
bakom företaget och om de har förmågan att prestera. Sedan menar hon att det på grund 
av personberoendet också blir viktigare att fokusera på hur företagens kundbas ser ut, 
var de får sina intäkter ifrån, vilka deras största kunder är samt hur stora och långa 
kontrakt de har. Detta eftersom det skulle innebära väldigt stora risker om många 
kunder försvinner samtidigt. Gustav anser att eftersom dessa företag har så stort 
personberoende blir riskfaktorerna svårare att bedöma då de är mer relaterade till 
personerna i företaget. Exempel på detta är att företaget påverkas väldigt mycket om 
halva arbetsstyrkan skulle sluta och ta med sig både kunder och delar av omsättningen. 
 
Samtliga banktjänstemän är överens om att säkerhetsbiten skiljer sig åt vid ett 
kunskapsintensivt SMF, då denna typ av företag oftast inte har materiella tillgångar som 
fungerar som säkerhet och får istället leta och ta andra typer av säkerheter. Vid dessa 
tillfällen brukar Linnea använda företagsinteckning som säkerhet eftersom 
kunskapsintensiva SMF har kundfordringar som förlagsmassa. Hon förklarar även att 
företagens kundreskontra6 är mycket viktigare att gå igenom vilket innebär att banken 

																																																								
6	Sidoordnad bokföring av ett företags kunder 
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kan använda sig av en fakturabelåning, vilket även Gustav förklarar som “en 
checkkredit där man belånar fordringar man har när man fakturerar kunder”. Gustav 
och Mats nämner även att de ibland tar hjälp av andra finansiärer med ett mer riskvilligt 
kapital för att hjälpa sådana här företag. Gustav som menar att skillnaderna i 
säkerhetsbiten gör bedömningen svårare berättar att “det är svårare att finansiera 
immateriellt i de här kunskapsintensiva företagen. Man kan säga såhär, vi är aldrig 
med på mer än hälften av immateriellt om vi ens kan vara det.” Linnea anser däremot 
att det i grund och botten handlar om att ha en bärkraftig affärsidé och en långsiktigt 
hållbar lönsamhet och då spelar det ingen roll om det är kunskapsintensiva SMF eller 
SMF i allmänhet. Hon anser också att det går mot fler kunskapsintensiva branscher idag 
och då är det viktigt att Nordea följer med i den utvecklingen.  
 
När det kommer till information som det kreditsökande företaget lämnar gällande deras 
intellektuella kapital förklarar samtliga banktjänstemän att de inte tar in några specifika 
rapporter om det, då det är något som de upplever att företagen inte har. Informationen 
är däremot något de värderar mycket och de brukar ta reda på denna information vid 
mötena med företagsledaren. Gustav lägger en viss vikt vid det men det är ingenting 
som han kan dra nytta av när han värderar säkerheter eller liknande utan det tillför mer 
den allmänna bilden av företaget, exempelvis vad de har för kunskap eller kontakter. 
Linnea förklarar att denna typ av information är jättebra som mjukvara vid sidan om 
alla finansiella rapporter. Mats menar att den information de kan få om företagets 
intellektuella kapital har jättestor betydelse då ett företags humankapital kan påverka 
företagets värde, vilket i sin tur kan påverka om Nordea vill finansiera företaget eller 
inte.  
 
Alla banktjänstemän anser att det inte är svårare att få insyn i kunskapsintensiva SMF 
jämfört med SMF i allmänhet. Om banken och företaget har en bra relation och kör med 
öppna kort upplever Mats att han får den information som behövs och skulle han inte få 
det kan han inte vara med på affären. Gustav menar att företagarna är öppna och har god 
kontakt med banken vilket gäller oavsett vilken typ av företag det är. Enligt Linnea 
gäller det i grund och botten att ställa mycket frågor och ta reda på den information som 
hon behöver för att få den insyn som krävs.  
 
Nordea har enligt banktjänstemännen ett mindre antal företag som är kunskapsintensiva 
av det totala antalet företag som beviljas lån. Gustav uppskattar att av totala antalet 
företag hos Nordea står kunskapsintensiva SMF för mellan 5-7%. När det gäller andelen 
kreditvolym som beviljas till kunskapsintensiva SMF i förhållande till den totala 
volymen är även detta en mindre andel enligt alla banktjänstemän. Gustav uppskattar att 
andelen uppgår till maximalt 5 %. Detta beror enligt samtliga banktjänstemän på att det 
i regel inte finns stora finansieringsbehov hos kunskapsintensiva SMF. Enligt Linnea är 
dessa företags investeringar väldigt små i förhållande till deras omsättning och därför 
ser hon inte att det finns någon större problematik vid finansiering av dessa företag. 
Mats förklarar att “det är en mindre del förfrågningar så det är inte så att vi tackar nej 
oftare vid denna typ av företag jämfört med andra”.  
 
I Tabell 6 presenteras en sammanfattning av de likheter och svårigheter/skillnader som 
banktjänstemännen upplever vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa. 
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Tabell 6: Likheter och svårigheter/skillnader vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa 

	

 Likheter mellan 
kunskapsintensiva SMF 
och SMF i allmänhet 

Svårigheter/skillnader vid 
kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet 

Orsaker till 
svårigheter/ skillnader 

Linnea 

Själva processen ser 
likadan ut, samma 
informationssignaler 
bedöms 

Skillnad i hantering av säkerheter  Företagets tillgångar 
består främst av 
immateriella tillgångar 

Insynen är densamma  Viktigare att titta på vilka 
personer som står bakom företaget 

Större personberoende i 
kunskapsintensiva SMF 

 Viktigare att fokusera mer på 
företagens kundbas, var intäkter 
kommer från, vilka deras största 
kunder är samt hur stora och långa 
kontrakt de har 

Större personberoende i 
kunskapsintensiva SMF 

Gustav 

Själva processen ser 
likadan ut, samma 
informationssignaler 
bedöms 

Svårare att ta säkerheter Företagets tillgångar 
består främst av 
immateriella tillgångar 

Insynen är densamma Svårare att bedöma riskfaktorerna På grund av större 
personberoende är 
riskfaktorerna mer 
personrelaterade 

Mats 

Själva processen ser 
likadan ut, samma 
informationssignaler 
bedöms 

Skillnad i hantering av säkerheter Företagets tillgångar 
består främst av 
immateriella tillgångar 

Insynen är densamma   

	

4.3 Swedbank 

4.3.1 Informationssignaler som bedöms 
	

Vid kreditbedömningsprocessen av SMF bedömer banktjänstemän vid Swedbank, Lisa, 
Malin och Kristoffer, flera informationssignaler vilka kan utläsas i tabell 7. Enligt Malin 
har faktorer hos företagsledaren stor betydelse då hon vill få förtroende för 
företagsledaren och förstå hur den personen driver verksamheten. Hon vill veta vad 
personen gjort tidigare, personens erfarenhet av branschen och hur företagsledaren 
redovisar att de tänker driva företaget. Sedan tittar hon på hur företagsledarens 
privatekonomi ser ut. Malin förklarar att det är viktigt att hon är objektiv vid 
bedömningen av företagsledaren: “man måste ju försöka vara lite objektiv, för det kan 
ju inte vara så att man kommer till banken och får träffa mig och så säger jag nej, sen 
får man träffa någon annan och så säger den personen ja, utan det måste ju bygga på 
någonting. Så man kan ju inte säga: nä men jag fick en dålig känsla. Men oftast om 
man har en dålig magkänsla då brukar man ofta hitta någonting som föranleder den, 
något man kan ta på.” Faktorerna hos företagsledaren som Lisa bedömer är om 
personen är en entreprenör, att personen kan sin verksamhet, att personen har ett driv i 
att bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt och att målsättningen är att tjäna så mycket 
pengar som möjligt, på ett så bra sätt som möjligt. Kristoffer förklarar att förtroende för 
företagsledaren och information om företagsledarens erfarenheter av arbete och bransch 
är de faktorer som har störst betydelse vid bedömningen av företagsledaren.  
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Enligt Lisa har konkurrensen en jättestor betydelse vid kreditbedömning av SMF. Hon 
berättar att Swedbank inte vill ha alla företag i samma bransch för händer det något 
inom den branschen får alla problem samtidigt och då drabbas Swedbank väldigt hårt. 
Därmed vill banken gärna sprida på riskerna. Därför försöker Lisa med hjälp av kunden 
alltid sätta sig in i vilken konkurrens som finns med just den verksamhet som företaget 
tänkt bedriva och om konkurrensen bara finns på orten eller om det finns konkurrens på 
annat sätt beroende på vad det är för typ av verksamhet. Hon menar att det i Swedbanks 
kreditpolicy även ingår att förstå branschen som det kreditsökande företaget befinner sig 
i. Kristoffer anser att det alltid visar sig i kalkyler om ett företag går in i en befintlig 
bransch med hård konkurrens. Visar det sig att företagets lönsamhet är mycket sämre än 
konkurrenternas är det viktigt att han hittar bra förklaringar till det och förstår vilka 
risker som uppkommer med den faktorn. Malin bedömer alltid hur företaget står sig på 
marknaden, då det är en del av bedömningen. Däremot anser hon att konkurrensen inte 
alltid är lika viktig i varje kreditbedömning, utan det beror på vilken bransch företaget 
verkar inom. Detta eftersom det inom vissa branscher alltid finns en efterfrågan och då 
spelar konkurrensen inte lika stor roll.  
 
Lisa anser att investeringens art och företagets affärsidé är en jätteviktig 
informationssignal i kreditbedömningsprocessen. Hon måste förstå vad det går ut på, 
hur företaget ska kunna sälja sina tjänster eller produkter, hur de ska bli attraktiva på 
marknaden och att de kan sälja tillräckligt för att bli en lönsam verksamhet. För Malin 
är det viktigt att hon förstår syftet med investeringen då vissa investeringar kanske inte 
faller in under vad de på banken kan hjälpa till med och bevilja lån till, exempelvis ren 
förlusttäckning. Enligt Kristoffer beror betydelsen av affärsidén och framtida 
potentialen på om det är en känd eller okänd bransch. Han anser att det är ganska stor 
skillnad då det finns mer information och historik i en känd bransch, jämfört med en 
okänd bransch där det krävs mer omfattande och grundligare undersökningar. 
 
En informationssignal som Malin nämner att hon bedömer i kreditbedömningen och 
som har blivit viktigare med åren är hur företaget ser på miljö- och hållbarhetsfrågor. 
Detta är dock ingen informationssignal som är direkt avgörande för kreditbeslutet, men 
den bedöms för att få en bättre helhetsbild av företaget. 
 
Enligt Kristoffer och Malin varierar ekonomiska nyckeltal som informationssignal 
beroende på bransch då det kan vara viktigare i vissa branscher jämfört med andra. Alla 
banktjänstemän menar att nyckeltalen har en viss betydelse då en historik kan ses i dem, 
vilket gör att de kan jämföra med andra företag i liknande situation. Kristoffer förklarar 
att även om nyckeltal har en viss betydelse, handlar det i slutändan om en 
rimlighetsbedömning. Malin nämner att soliditet är ett nyckeltal som är viktigt, då hon 
vill se att företaget byggs upp och att de inte dränerar balansräkningen. Lisa förklarar att 
betydelsen av nyckeltal är mindre: “nyckeltal tittar vi egentligen inte jättemycket på, 
skulle jag nog vilja säga. För mindre företag är inte nyckeltal det viktiga utan det är att 
de gör ett positivt resultat, att företaget faktiskt visar på ett överskott. Det är det viktiga 
i grund och botten.” 
 
Enligt Kristoffer är företagets återbetalningsförmåga en viktig informationssignal som 
han bedömer. När Kristoffer och Malin bedömer återbetalningsförmåga vill de se att det 
finns ett befintligt kassaflöde och ett framtida kassaflöde som gör att företaget har råd 
att amortera krediten. Malin förklarar att om det är ett befintligt företag finns en historik 
de kan utgå från, men om det är ett nystartat företag, utan historik, blir 
återbetalningsförmågan svårare att bedöma och då får hon istället bedöma om hon 
känner till branschen. Lisa förklarar att det är viktigt att inte bara granska historiken 
utan även framtiden, så att det blir möjligt att jämföra framtiden med historiken och se 
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om den framtida potentialen avviker mycket från historiken. Hon menar att historiken 
har betydelse men i slutändan är det den framtida potentialen som de bedömer. Lisa 
berättar att återbetalningsförmåga har stor betydelse: “det är återbetalningsförmågan vi 
bedömer, det är det som hela vår prövning går ut på kan man säga. Men det räcker inte 
att bara titta på återbetalningsförmåga, men begreppet återbetalningsförmåga innebär 
ju att man gör ett tillräckligt resultat, alltså att man är en så duktig entreprenör och 
företagare att man kan göra ett bra resultat så man kan ha en god 
återbetalningsförmåga. Men det är hela grunden, det är det som hela vår prövning 
utmynnar i.” 
 
Malin anser att fördelningen mellan eget och lånat kapital är en informationssignal 
som bedöms olika beroende på vilken bransch företaget verkar inom och vilka 
säkerheter som finns. Därmed anser hon att betydelsen av fördelningen varierar 
beroende på vilken typ av företag det är. Hon vill att ägarna visar att de också är villiga 
att lägga in pengar och ta en risk, att de tror på företaget. Enligt Kristoffer varierar 
betydelsen av fördelningen beroende på vilket skede som företaget befinner sig i och att 
andelen eget kapital kan vara olika beroende på risknivån i samband med affärsidén. 
Desto mer oprövat det är och ju högre risker som finns, desto mer eget kapital krävs det 
enligt hans bedömning. Lisa menar att hon alltid utgår från att det finns eget kapital som 
är tillräckligt stort och att banken har som grundregel att ägarna alltid ska kunna lägga 
en egen insats själv, att de aldrig lånar ut 100 % av någonting. 
 
Enligt samtliga banktjänstemän är de vanligaste formerna av säkerheter 
företagsinteckning och borgen men pantbrev i fastighet och objektfinansiering används 
också. Lisa förklarar att de alltid försöker ta säkerheter men att säkerheter inte är den 
informationssignal som har störst betydelse. Malin anser att valet av säkerhet beror på 
hur mycket pengar krediten handlar om och hur mycket pengar ägarna går in med 
själva. Hon förklarar också att de kan bevilja en viss del blanko men att hon nästan 
alltid tar ut företagsinteckning och borgen. Borgen används enligt henne främst för att 
företagaren ska visa henne att den tror på företaget. Företagsinteckning används ofta för 
att kunna skydda företagaren ifall det skulle gå dåligt. Samtliga banktjänstemän menar 
att utgångspunkten är att de ska ha en säkerhet som är nominell. I vissa fall då det är en 
mer komplex affär eller om det är en affär där det kanske inte finns de naturliga 
säkerheterna kan, enligt Kristoffer, covenants användas. Han berättar att covenants inte 
är en säkerhet utan att det är en form av kreditavtal som exempelvis kan innebära att 
företaget förbinder sig att inte sälja företaget utan bankens medgivande eller att banken 
reglerar hur stora utdelningar som ska tas ut från företaget. Detta görs bland annat om 
företagsledaren eller entreprenören är viktig för banken, då det skapar trygghet i att 
företaget inte säljs till en ny aktör utan bankens medgivande. Om företaget bryter mot 
denna överenskommelse har banken rätt att säga upp krediten.  
 
Enligt Lisa är det många viktiga informationssignaler som vägs ihop vid 
kreditbedömningen. Hon anser att det är viktigt att en företagsledare kan sin 
verksamhet, förstår vad det innebär att vara företagare, men det viktigaste är att 
personen är en god entreprenör. Enligt Malin är de informationssignaler som värderas 
högst återbetalningsförmåga, säkerheter och sedan kredithistorik eller kreditvärdighet. 
Detta menar hon är det viktigaste då det är lagstiftat att bankerna måste fastställa att det 
finns en återbetalningsförmåga. Sedan måste banken vara förberedda och veta hur de 
ska få tillbaka sina pengar om företaget börjar gå dåligt eller om det går i konkurs och 
därför är säkerheterna viktiga. Även Kristoffer anser att återbetalningsförmåga värderas 
högt, men trycker på att det också är viktigt med en bra entreprenör och att det finns en 
tilltro till affärsidén.  
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4.3.2 Kreditbedömning av SMF 
	

Kristoffer förklarar att “om man ska förenkla hur jag går tillväga i en typisk 
kreditbedömningsprocess för små och medelstora företag kan man säga att jag utgår 
efter 3 kriterier, 3 P:n som jag säger: person, projekt och pant”. Han menar att 
personen är nummer ett, då grundstenen är att han känner sig trygg med vem 
företagsledaren är och hur personen har tänkt och resonerat för utan en bra och driven 
entreprenör blir det ingenting. Efter det bedömer han företagets projekt vilket är hela 
affärsidén och verksamheten. Det sista kriteriet är panten, då Swedbank normalt sett 
lånar ut mot säkerhet. Kristoffer förklarar att om den första pusselbiten inte fungerar, 
eller om han upplever att företaget inte kommer att kunna klara av alla åtaganden eller 
att något inte känns bra spelar det ingen roll om företaget har jättebra säkerheter, han 
kan ändå inte låna ut några pengar. Det första Lisa börjar med är att prata med företaget 
och be dem lämna in en beskrivning av deras affärsplan om det är ett nytt företag. Sedan 
går hon igenom allt som har med affärsidén och verksamheten att göra, som 
företagsledare, konkurrens och bransch. Efter det vill hon alltid granska olika 
siffermaterial, i form av senast fastställda årsredovisning, en resultat- och balansbudget 
från innevarande bokslutsår och en budget för åtminstone nästkommande år. När hon 
fått in allt material går hon igenom, gör ett kassaflöde utifrån de siffror som hon fått in 
och gör en bedömning av företagets historik och företagets framtidsplaner. Malin 
förklarar att hon alltid måste börja med att försöka förstå företagens kreditansökan så att 
de kan komma fram till vad behovet är. Hon menar att det redan i denna dialog brukar 
visa sig ifall det är något som banken kan vara delaktig i eller inte. Efter det ska det 
enligt henne skrivas ett kredit-PM där de tar in information om företagsledaren samt 
siffror både historiskt och framåtriktat för att kunna bedöma företagets 
återbetalningsförmåga. Sedan bedömer hon vilka säkerheter som finns och att hon har 
god insyn i verksamheten. Efter detta fattas ett formellt kreditbeslut av minst två 
personer.  
 
Informationen som Swedbank samlar in i deras kreditbedömningsprocess är enligt 
samtliga banktjänstemän både muntlig och skriftlig. Enligt Kristoffer beror det lite på 
hur komplext det är, medan Malin menar att det beror på hur väl hon känner kunden 
sedan tidigare. Är det en ganska ny kund för henne, eller ett nystartat företag, vill hon 
bland annat ha en skriftlig affärsplan men är det någon av hennes kunder som hon 
känner räcker det att prata med kunden. Lisa och Malin berättar att det skriftliga som de 
behöver är den senaste fastställda årsredovisningen och resultat- och balansrapporter 
från innevarande år. Sedan vill de att företaget presenterar deras budget, gärna för både 
innevarande år och nästa år. Både Lisa och Malin menar att om det rör sig om ett litet 
företag kanske det inte finns en skriftlig budget och då blir det utifrån ett muntligt 
resonemang med företaget. Det muntliga som Lisa dokumenterar är sådant som utifrån 
det skriftliga underlaget kräver ytterligare dialog. Tabell 7 visar en sammanfattning av 
informationssignalerna och deras betydelse. 
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Tabell 7: Informationssignalerna och deras betydelse  
 

 Informationssignaler Informationssignalens betydelse 

Lisa 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Medel 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Stor 
- Ekonomiska nyckeltal - Mindre 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Medel 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Medel 

Malin 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Varierande 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Varierande 
- Ekonomiska nyckeltal - Varierande 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Varierande 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Stor 
- Miljö- och hållbarhetsfrågor - Medel 

Kristoffer 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Medel 
- Investeringens art & affärsidé - Varierande 
- Konkurrens - Stor 
- Ekonomiska nyckeltal - Varierande 
- Fördelning mellan eget & lånat kapital - Varierande 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Mindre 

	

4.3.3 Kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF 
	

Samtliga banktjänstemän är överens om att själva kreditbedömningsprocessen för 
kunskapsintensiva SMF inte är annorlunda jämfört med SMF i allmänhet, men förklarar 
att det förekommer vissa svårigheter och skillnader i bedömningen. Samtliga 
banktjänstemän är överens om att säkerhetsbiten skiljer sig åt i dessa företag då det 
oftast inte finns några materiella tillgångar som går att lämna som säkerhet, vilket enligt 
Kristoffer gör säkerhetsbiten svårare att bedöma. Enligt Kristoffer och Lisa är 
personerna väldigt viktiga i kunskapsintensiva SMF och eftersom de inte kan pantsätta 
människors kunskap måste det finnas personer som de bedömer är bra på att bedriva sin 
verksamhet och vet hur de ska behålla sin personal och vara attraktiva på 
arbetsmarknaden. Detta är viktigt då plötsliga avhopp av personal som byter företag kan 
skapa drastiska förändringar i företaget då personerna är så pass viktiga. I dessa 
situationer får de fokusera på andra typer av säkerheter och kreditavtal. På grund av att 
det kanske inte finns särskilt mycket värde i företagsinteckningen i ett 
kunskapsintensivt SMF, får Malin se om hon kan ta andra säkerheter. Hon förklarar att 
om det är svårt att få ihop lånet på företaget kanske de kan titta på om banken kan 
hjälpa till och låna ut pengarna privat till ägaren istället. Lisa menar att istället för en 
traditionell kontokredit kan hon använda sig av en fakturabelåning där kundfordringarna 
blir säkerhet. Enligt Kristoffer och Malin är ett företags eventuella immateriella 
tillgångar väldigt svårvärderade jämfört med andra tillgångar och därför bortser de mer 
eller mindre från dessa tillgångar vid värdering av säkerheter. Istället lägger Kristoffer 
ännu mer energi på att försäkra sig om företagets återbetalningsförmåga.  
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Om det skulle vara så att företaget endast har en kund är det enligt Malin en ganska stor 
risk om någonting skulle hända, vid sådana tillfällen måste hon diskutera med 
företagsledaren vad det finns för möjlighet att ha fler kunder. Enligt samtliga 
banktjänstemän kan det ibland vara väldigt specifika branscher inom denna typ av 
företag. Detta kan göra det svårt för banktjänstemännen att vara insatta i företaget och 
ge det en rättvis bedömning då banktjänstemännen inte har den kunskap som krävs för 
den branschen. Detta löser Malin genom att fråga företagsledaren tills hon känner att 
hon förstår. Kristoffer förklarar att vid sådana tillfällen, där det upplevs vara mer 
riskfyllt, försöker de samarbeta med andra finansiärer med ett mer riskvilligt kapital.  
 
Samtliga banktjänstemän förklarar att de inte tar in några specifika sidorapporter 
angående ett företags intellektuella kapital, då det är något som de upplever att 
företagen inte har. Istället tas denna information in vid det personliga mötet med 
företagsledaren. Enligt Kristoffer är information som företagen lämnar om deras 
intellektuella kapital jätteviktig. Han menar att det inte är ovanligt att 
banktjänstemännen försöker bedöma och få en uppfattning om vilka som är värdefulla i 
företaget och hur företagsledaren gör för att behålla sina anställda och säkerställa att de 
stannar kvar. I denna typ av företag handlar det ibland, enligt Kristoffer, om 
projektfinansiering och då brukar det innebära en kortare och intensivare uppföljning. 
Därför är det bra för honom att veta hur fort projektet går och vilka personer som är 
inblandade i projektet. Malin lägger inte någon större vikt vid information om företagets 
intellektuella kapital då det ofta är för svårt. Hon menar att det många gånger inte är så 
konkret för henne att räkna på och att få något värde i och att det istället har betydelse 
när hon bedömer hur företaget står sig på marknaden eller vad de har för möjlighet att 
utvecklas framöver. Lisa anser att det är viktigt att företagsledaren beskriver företagets 
intellektuella kapital så att hon förstår, eftersom det endast är genom deras muntliga 
beskrivning som hon kan få det till sig. Genom detta ingår det intellektuella kapitalet i 
hela bedömningen om företagarens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Hon vill se att 
de har rätt personal och rätt kunskap för att kunna sälja sina tjänster. 
 
Samtliga banktjänstemän anser att det inte är svårare att få insyn i kunskapsintensiva 
SMF jämfört med SMF i allmänhet. Malin menar att det inte är något branschspecifikt 
om de får bra material eller inte och Lisa förklarar att det är de historiska resultaten som 
visar hur det fungerat tidigare, vilket inte påverkas av vilken typ av företag det är. 
Kristoffer berättar att han frågar företaget tills han får svar och känner sig nöjd. Om han 
upplever att han trots det inte får den information som han vill ha avstår han. Många 
gånger upplever han att han måste lägga ner mer tid på att sätta sig in i 
kunskapsintensiva SMF:s affärsmodeller och förstå vad pengarna ska gå till, jämfört vid 
bedömning av SMF i allmänhet.  
 
Swedbank har, enligt banktjänstemännen, ett mindre antal företag som är 
kunskapsintensiva av det totala antalet företag som beviljas lån. Lisa förklarar dock att 
mängden kunskapsintensiva företag har ökat med åren men att det fortfarande är en 
mindre del. När det gäller andelen kreditvolym som beviljas till kunskapsintensiva SMF 
i förhållande till den totala volymen är även den en mindre andel av den totala mängden 
kreditvolym. Kristoffer menar att eftersom det i dessa företag ofta rör sig om 
projektfinansiering är andelen av naturliga skäl mindre, då de stora kreditvolymerna går 
till fastigheter. Malin och Lisa förklarar att kunskapsintensiva företag inte är i behov av 
jättestora krediter eftersom de oftast bara behöver ett rörelsekapital.  
 
I Tabell 8 presenteras en sammanfattning av de likheter och svårigheter/skillnader som 
banktjänstemännen upplever vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa. 
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Tabell 8: Likheter och svårigheter/skillnader vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa 
 

 Likheter mellan 
kunskapsintensiva SMF 
och SMF i allmänhet 

Svårigheter/skillnader vid 
kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF 
jämfört med SMF i 
allmänhet 

Orsaker till 
svårigheter/ 
skillnader 

Lisa 

Processen ser likadan ut, 
samma 
informationssignaler 
bedöms 

Skillnad i hantering av 
säkerheter 

Finns ofta inte några 
materiella tillgångar 

Insynen är densamma Viktigare att det finns personer 
som är bra på att bedriva sin 
verksamhet och vet hur de ska 
behålla sin personal 

Plötsliga avhopp leder 
till drastiska 
förändringar då 
personerna är väldigt 
viktiga i företaget 

 Svårare att ge en rättvis 
bedömning då det kan vara 
svårare att ha full kunskap om 
kunskapsintensiva företag 

Kan vara väldigt 
specifika branscher 

Malin 

Processen ser likadan ut, 
samma 
informationssignaler 
bedöms 

Skillnad i hantering av 
säkerheter 

Finns ofta inte några 
materiella tillgångar 

Insynen är densamma Svårare att ge en rättvis 
bedömning då det kan vara 
svårare att ha full kunskap om 
kunskapsintensiva företag 

Kan vara väldigt 
specifika branscher 

Kristoffer 

Processen ser likadan ut, 
samma 
informationssignaler 
bedöms 

Säkerhetsbiten är svårare Finns ofta inte några 
materiella tillgångar 

Insynen är densamma  Viktigare att det finns personer 
som är bra på att bedriva sin 
verksamhet och vet hur de ska 
behålla sin personal  

Plötsliga avhopp leder 
till drastiska 
förändringar då 
personerna är väldigt 
viktiga i företaget 

 Svårare att ge en rättvis 
bedömning då det kan vara 
svårare att ha full kunskap om 
kunskapsintensiva företag 

Kan vara väldigt 
specifika branscher 

	

4.4 SEB 

4.4.1 Informationssignaler som bedöms 
	

Vid kreditbedömningsprocessen av SMF bedömer banktjänstemän vid SEB, Håkan och 
Hans, flera informationssignaler vilka kan utläsas i tabell 9. De faktorer som Hans 
bedömer hos en företagsledare är att personen har en bra historik, det vill säga att 
personen inte har betalningsanmärkningar och att den har bra skötselhistorik. Han ser 
företagsledaren som en informationssignal som samlas in i samband med resten av 
informationen om företaget och lägger därför ingen större vikt på just den. Om han vet 
någon som känner personen brukar han ibland ta referenser. Håkan förklarar att han 
värderar faktorer hos företagsledaren högst och då vill han förstå och känna en 
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trovärdighet hos företagsledaren. Han vill att företagsledaren har en bra yrkesmässig 
bakgrund eller att de har “koll på läget” och att det som personen berättar låter rimligt.  
 
Bransch är en informationssignal som Håkan fokuserar mycket på då SEB har en 
väldigt bra kännedom om branscherna och vilka de ska vara försiktigare med. Både 
Håkan och Hans betonar dock att det inte innebär att de inte gör affärer med företag 
inom svårare branscher men det krävs då större försiktighet, fler och grundligare frågor 
samt bättre säkerheter. Hans förklarar att han exempelvis är försiktigare med branscher 
som är överetablerade, har stor konkurrens och där utvecklingspotentialen inte är lika 
hög. Håkan lägger inte någon större vikt vid konkurrens då det alltid kommer att 
finnas, men förklarar att de vill ha de bästa i varje bransch. Det han brukar bedöma är 
vilken som är det kreditsökande företagets största konkurrent, vilka deras övriga 
konkurrenter är samt hur företaget ska lyckas. Hans förklarar att konkurrens är en 
informationssignal som har betydelse då han utifrån den kunskap han har försöker 
bedöma vilken konkurrensrisk det finns. Han menar också att det inte finns något facit 
förrän det gått en tid men att det är viktigt att fundera kring konkurrensfrågan redan från 
start.  
 
När det gäller investeringens art och affärsidé som informationssignal anser Hans att 
det är enklare när det finns en historik eller en mogen marknad eftersom en helt ny 
affärsidé är svårare att bedöma, då det tar längre tid än vad företagsledaren tror att 
kommersialisera. Han menar att det är svårt att veta vad som kommer lyckas eller inte. 
Enligt Håkan är det viktigt att företagsledaren berättar vad syftet med investeringen är, 
vad de ska ha pengarna till. Detta vill han veta så han kan förstå hela verksamheten, då 
han menar att det finns många krav och regler för banker gällande detta. Förstår han inte 
detta vill han inte göra affär med företagsledaren. 
 
Enligt Håkan är ekonomiska nyckeltal en viktig signal. Han fokuserar mycket på 
resultaträkningen då han anser att den säger ganska mycket och även eget kapital vid 
befintliga företag. Han fokuserar även på konsolideringssoliditet, resultat efter 
finansnetto och när det är småföretagare granskar han ofta på om företagsledaren kan ta 
ut lön. Hans förklarar att betydelsen av nyckeltal beror på vilken typ av bransch det är 
men han anser att de viktigaste är EBT7 och likviditetsmått. Han anser också att det är 
bra om han kan se någon viss styrka inom företaget och därför menar han att 
ränteteckningsgrad eller soliditet är nyckeltal som han bedömer. 
 
Både Hans och Håkan förklarar att det är viktigt att kreditsökande företag har en 
tillräcklig återbetalningsförmåga då de inte vill förlita sig på enbart säkerheter. Skulle 
det däremot gå dåligt för företaget finns det enligt Håkan pantvärden som kan användas 
som säkerhet. De anser att A och O är att kunna klara av att betala räntor och 
amorteringar. Hans och Håkan förklarar att de bedömer hur företagets kassaflöde 
genererar verksamheten. Hans tillägger även att han bedömer hur känsligt kassaflödet är 
för störningar och hur stora störningar företaget tål utan att återbetalningsförmågan 
förändras.  
 
Vilka säkerheter som kan lämnas beror enligt Hans på vilken bransch det är men både 
Håkan och Hans utgår från att de ska ta nominella säkerheter och lägger ingen stor 
betydelse på säkerheter i kreditbedömningen. Både Håkan och Hans nämner 
företagsinteckning, fastighetsinteckning och borgen som säkerheter som de brukar 
använda sig av. Håkan menar att borgen är något han vill ha för att ägaren ska visa på 
att den personen också är villig att ta risker. Håkan nämner även att de kan använda sig 
																																																								
7	Earnings before tax	
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av covenants utöver säkerheterna, vilket innebär att banken har rätt att säga upp 
krediterna om företaget inte uppfyller de krav som ställts. 

4.4.2 Kreditbedömning av SMF 
	

Håkan förklarar att i kreditbedömningsprocessen för SMF är det första han vill göra att 
träffa personen bakom företaget. Då får företagsledaren berätta om företagets planer och 
egna finansiering, visa affärsplan och gärna visa en tänkt investeringsbudget. Efter det 
vill Håkan känna en trovärdighet för idén och branschen. Utifrån detta gör han sedan en 
sammanvägning innan han bestämmer om han ska gå vidare med krediten eller tacka 
nej. Om han går vidare med krediten börjar han bedöma de hårda värdena där han bland 
annat tar en kreditupplysning på privatpersonen och på företaget. Efter det tas ett beslut. 
Enligt Håkan kan kontorets företagsrådgivare fatta beslut tillsammans med en kollega 
(dualitet) upp till vissa nivåer, utan att han måste vara med. Hans förklarar att 
kreditbedömningsprocessen alltid börjar med en kreditansökan från ett företag. När 
denna kommit in startar Hans en informationsinsamling om företagsledningen, efter det 
fokuserar han på företagets affärsidé, historik, budget och likviditetsplaner. Utöver 
denna information förs en ständig dialog med frågor och utifrån all denna information 
sker en analys av materialet. Om denna analys ser bra ut upprättas ett kredit-PM och 
sedan fattas ett beslut. 
 
Informationen som Håkan och Hans samlar in är både muntlig och skriftlig. Enligt Hans 
är den skriftliga informationen viktig då kredit-PM:et grundar sig på det. Båda 
banktjänstemännen förklarar att den skriftliga informationen kan vara budget, likviditet 
och affärsplan, eventuella avtal som kunden har samt värderingar av fastigheter, men 
mängden kan variera beroende på om det är ett nystartat eller etablerat företag. Håkan 
förklarar att han vill ha mycket information om företagsledaren, affärsidé och bransch, 
vilket ofta samlas in muntligt. Den finansiella informationen som Håkan samlar in är 
den tänkta affärsplanen och budget då historiken redan finns och kan utläsas utan 
kontakt med företaget. Tabell 9 visar en sammanfattning av informationssignalerna och 
deras betydelse. 
 
Tabell 9: Informationssignalerna och deras betydelse  
 

 Informationssignaler Informationssignalens betydelse 

Håkan 

- Företagsledare - Stor 
- Bransch - Stor 
- Investeringens art & affärsidé - Stor 
- Konkurrens - Mindre 
- Ekonomiska nyckeltal - Stor 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Medel 

Hans 

- Företagsledare - Medel 
- Bransch - Varierande 
- Investeringens art & affärsidé - Varierande 
- Konkurrens - Stor 
- Ekonomiska nyckeltal - Varierande 
- Återbetalningsförmåga - Stor 
- Säkerheter - Medel 
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4.4.3 Kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF 
	

Håkan och Hans anser att själva kreditbedömningsprocessen för kunskapsintensiva 
SMF är likadan som vid kreditbedömningsprocessen för SMF i allmänhet. De menar 
dock att det kan uppstå svårigheter vid kreditbedömningen av kunskapsintensiva 
företag. Detta uppstår bland annat på grund av att det är personerna som är det viktiga i 
företaget, vilket Håkan förklarar: “tillgångarna kan ju springa ut genom dörren när 
som helst” och Hans: “substansen i sådana bolag går hem klockan fem på kvällen”. 
Därför är det viktigare för Håkan att fokusera på hur företagsledaren i dessa företag 
arbetar för att behålla sina anställda och dess kunskap i företaget genom speciella avtal, 
försäkringar eller bonusar. Hans anser att de enda personerna i kunskapsintensiva 
företag som finns kvar över tid är ägare, eftersom det enligt honom inte går att 
säkerställa att de anställda inte lämnar. Därför måste han fokusera mer på ägarna och 
vad företaget har för kunder och kundavtal och hur långa dessa avtal är. Någon större 
skillnad vad gäller säkerheter anser inte Håkan att det blir, då han fortfarande kan 
använda sig av företagsinteckning för kundfordringar. Istället kan han ta lite större 
borgen. Även Hans förklarar att dessa säkerheter används i kunskapsintensiva SMF, 
men förklarar att han måste lägga större vikt vid att förstå riskerna som kan uppstå i 
dessa företag: “kunskapsintensiva företag har ju oftast varken maskiner, inventarier 
eller något varulager att ta som säkerhet så företagsinteckningen tar ju egentligen bara 
sikte på kundfordringar i ett sådant företag. Om det här är ett företag som riskerar att 
helt plötsligt stå utan intäkter eller helt utan kundavtal, då kan man nästan helt bortse 
från värdet av en företagsinteckning. Då kanske man måste fundera på en borgen 
också.” 
 
Båda banktjänstemännen anser att det ibland kan vara svårare att ha kunskap om denna 
typ av företag då de ibland verkar inom väldigt nischade branscher, men att de vid dessa 
situationer skickar vidare ärendet till någon inom SEB som har rätt kunskaper. En annan 
svårighet som Håkan nämner är att det kan vara problem att förstå vad som skapar 
värdet i företaget vilket han förklarar: “i ett kunskapsintensivt företag kanske man inte 
förstår hur viktig just du är för den här processen, att det är du som egentligen är 
företaget”. Eftersom denna information inte går att hitta i några rapporter menar Håkan 
att han löser det genom att ställa frågor tills han förstår.  
 
Båda banktjänstemännen anser att information om ett företags intellektuella kapital är 
av värde, men att de inte tar in några specifika skriftliga rapporter som specificerar detta 
då det är något som de upplever att företagen inte har. Istället samlas denna information 
in vid det personliga mötet med företagsledaren. Håkan menar att eftersom det inte 
skrivs in i de finansiella rapporterna måste han ställa frågor kring det så att han får den 
informationen. Han berättar även att de brukar göra uppföljningar under året för att se 
hur det går och om det händer något i företaget. Om Hans får information om ett 
företags intellektuella kapital måste han vara på sin vakt och inte förlita sig för mycket 
på den, då dessa tillgångar snabbt kan försvinna. Han menar att det är viktigare att ha 
större fokusering på ägare och ledning, även om det också är kopplat till människor.  
 
Hans anser att det generellt sett inte är svårare att få insyn i kunskapsintensiva SMF 
jämfört med SMF i allmänhet. Enligt honom handlar mer om att det finns människor 
som är mer eller mindre villiga att lämna ifrån sig information, vilket gäller i alla 
branscher och inte bara i just kunskapsintensiva SMF. Enligt Håkan är det över lag inte 
svårare att få insyn i dessa företag men ibland upplever han att han inte får insyn i hur 
viktig varje person är i företaget, vilket kan innebära en risk om dessa personer lämnar 
företaget. 
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SEB har enligt banktjänstemännen ett mindre antal företag som är kunskapsintensiva av 
det totala antalet företag som beviljas lån. Enligt Håkan växer däremot antalet 
kunskapsintensiva företag på SEB. När det gäller andelen kreditvolym som beviljas till 
kunskapsintensiva SMF i förhållande till den totala volymen är även den en mindre del. 
Detta förklaras enligt Håkan och Hans av att kunskapsintensiva SMF inte har särskilt 
stora kreditbehov och inte är speciellt investeringstunga, utan det handlar ofta om en 
rörelseinvestering eller en checkkredit.  
 
I Tabell 10 presenteras en sammanfattning av de likheter och svårigheter/skillnader som 
banktjänstemännen upplever vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa. 
	
Tabell 10: Likheter och svårigheter/skillnader vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört 
med SMF i allmänhet samt orsaker till dessa 

	

 Likheter mellan 
kunskapsintensiva SMF och 
SMF i allmänhet 

Svårigheter/skillnader vid 
kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF 
jämfört med SMF i allmänhet 

Orsaker till 
svårigheter/ 
skillnader 

Håkan 

Processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms 

Viktigare att se till att företagen 
arbetar för att binda fast sina 
anställda och dess kunskap i 
företaget  

Tillgångarna kan lätt 
försvinna då de är i 
form av personalen 

Över lag är insynen densamma Svårare att ha kunskap om vissa 
kunskapsintensiva företag 

Kan vara väldigt 
nischade branscher 

 Svårare att se vad som skapar 
värdet i företaget 

Företagets värde kan 
sitta i enskilda 
individer i form av 
deras kunskap 

Hans 

Processen ser likadan ut, 
samma informationssignaler 
bedöms 

Viktigare att fokusera på 
ägare/ledning och vad företaget 
har för kunder och kundavtal 
och hur långa dessa avtal är 

Tillgångarna kan lätt 
försvinna då de är i 
form av personalen 

Insynen är densamma Viktigare att förstå riskerna vid 
säkerställande av säkerheter då 
det skiljer sig åt 

Säkerheterna utgörs 
endast av 
företagsinteckning i 
kundfordringar och 
borgen 

 Svårare att ha kunskap om vissa 
kunskapsintensiva företag 

Kan vara väldigt 
nischade branscher 
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5 ANALYS & SLUTSATS 
	

I detta kapitel presenteras studiens analys som genomförts utifrån empirin samt studiens 
slutsatser. Kapitlet syftar till att öka förståelsen för vilka informationssignaler 
banktjänstemännen bedömer och betydelsen av dessa samt vilka likheter, skillnader och 
svårigheter som uppstår vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört med 
kreditbedömning av SMF i allmänhet. Analysen syftar även till att utveckla den teoretiska 
analysmodellen. 

 

5.1 Informationssignaler som bedöms 

5.1.1 Mjuka informationssignaler 
	

Följande informationssignaler har identifierats och kategoriserats som mjuka signaler i 
enlighet med Petersen (2004) och Chen et al. (2013), då banktjänstemännen främst 
samlar in dessa informationssignaler i textform eller genom det personliga mötet med 
företagsledaren, snarare än i siffror. Betydelsen av de identifierade mjuka 
informationssignalerna framgår av tabell 11. Av tabellen kan det utläsas att 
banktjänstemännen lägger störst betydelse på företagsledare och investeringens art och 
affärsidé, samt att det framgår att betydelsen av konkurrens och bransch varierar mycket 
banktjänstemännen emellan.  
 
Det empiriska resultatet visar att företagsledaren är en informationssignal som 
samtliga banktjänstemän bedömer. Det kan utläsas att tio banktjänstemän menar att 
företagsledaren som informationssignal har stor betydelse. Av dessa tio anser två 
banktjänstemän att ägare och ledning värderas högst av alla informationssignaler i 
kreditbedömningen, då det är en grundsten att ha förtroende för företagsledaren och hur 
den personen driver verksamheten. Att personen bakom företaget anses vara en 
informationssignal av stor betydelse stämmer överens med vad Bruns (2001), Jones 
(1982), Jankowicz et al. (1987), Binks et al. (1990), Berger et al. (2002) och Gorman 
(2005) kommit fram till i sina studier. Uchida (2011) förklarar hur viktig relationen 
mellan bank och företagsledare är, vilket också stämmer överens med studiens 
empiriska resultat. Två banktjänstemän anser att information om företagsledaren bidrar 
till en förståelse om företagets helhet och menar därför att betydelsen av denna 
informationssignal är medelstor. Vid intervjuerna betonade samtliga banktjänstemän att 
de försöker skapa sig en uppfattning om företagsledarens bakgrund, erfarenhet, 
ekonomi och utbildning samt att majoriteten betonar att det är viktigt att se om 
företagsledaren verkligen är en entreprenör. Åtta av de tio banktjänstemän som menar 
att företagsledaren har stor betydelse menar också att det är viktigt att känna ett 
förtroende för företagsledaren vid kreditbedömningen. Hälften av banktjänstemännen 
vill även att rapporter och det som personen säger upplevs trovärdigt, annars kan de inte 
bevilja krediten. En slutsats som dras gällande företagsledaren som informationssignal, 
är att den är en av de informationssignaler som har störst betydelse i 
kreditbedömningen. 
 
Bransch är en informationssignal som samtliga banktjänstemän bedömer, vilket 
stämmer överens med studien av Binks et al. (1990) som visar att bransch är en av de 
tre informationssignaler som bedöms. Fem banktjänstemän menar att betydelsen av att 
bedöma bransch varierar beroende på vilken bransch det kreditsökande företaget 
befinner sig i då det finns vissa branscher som banktjänstemännen är mer försiktiga 
med. Två banktjänstemän menar att informationssignalen bransch har medelstor 
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betydelse då det ingår som en del av företagets helhet och det ingår i bedömningen att 
förstå branschen. En banktjänsteman förklarar att bransch inte har lika stor betydelse i 
bedömningen som andra signaler. Fyra andra banktjänstemän menar däremot att 
bransch är en signal som de fokuserar mycket på i sin kreditbedömning då det är viktigt 
att ha en bra kännedom om de branscher där företagen verkar. Sammanfattat framgår 
det att banktjänstemännen inte är eniga gällande betydelsen av bransch då 
uppfattningarna gällande detta varierar väldigt mycket dem emellan.  
 
Liksom bransch är konkurrens en informationssignal som samtliga banktjänstemän 
bedömer. Fem banktjänstemän menar att betydelsen av att bedöma konkurrens kan 
variera beroende på vilken bransch det kreditsökande företaget befinner sig i. En 
banktjänsteman förklarar att konkurrens är en informationssignal som är av mindre 
betydelse. Tre banktjänstemän menar däremot att informationen om konkurrens 
kommer i samband med att de lär känna företaget och därför är konkurrens en 
informationssignal som har medelstor betydelse. Tre banktjänstemän menar att 
bedömningen av konkurrens är av stor betydelse för att kunna vara medveten om 
riskerna som kan uppstå med hård konkurrens för det kreditsökande företaget. 
Sammanfattat framgår det att banktjänstemännens uppfattningar gällande betydelsen av 
konkurrens varierar väldigt mycket dem emellan. Att banker tittar på konkurrens som 
informationssignal stämmer överens med resultatet i Bruns (2001) studie som visar att 
banker överväger förhållanden om företagets konkurrens för att se hur det påverkar 
företagets ekonomiska situation.  
 
Alla banktjänstemän bedömer investeringens art och företagets affärsidé och åtta av 
dem menar att det är en informationssignal som har stor betydelse. Det framgår dock att 
informationen gällande investeringens art och företagets affärsidé påverkas av vilken 
typ av investering det är eller magkänslan banktjänstemannen får angående hur 
företagsledaren framför sin tänkta investering och affärsidé. En banktjänsteman menar 
att utgångspunkten är att investeringens art ska kunna generera något värde till det 
kreditsökande företaget och därför är betydelsen av informationssignalen medelstor. Tre 
banktjänstemän menar att betydelsen av affärsidé och investeringens art varierar, bland 
annat beroende på om det är en ny eller befintlig kund, eller om det är en känd eller 
okänd bransch. Därmed är, enligt dem, betydelsen av informationssignalen stor i vissa 
fall och medelstor i andra fall. Att banker tittar på investeringens art och affärsidé som 
informationssignal och att den är av stor betydelse stämmer överens med Binks et al. 
(1990) och Jankowicz et al. (1987) som menar att projektets innebörd och lämplighet är 
informationssignaler som är viktiga vid kreditbedömningen. En slutsats som dras 
gällande informationssignalen investeringens art och företagets affärsidé är att den ingår 
som en av de mest betydelsefulla signalerna vid banktjänstemännens kreditbedömning.  
 
I den teoretiska referensramen kan det utläsas att tidigare forskare nämner nästan alla 
informationssignaler men utöver dessa har denna studie identifierat ytterligare några 
mjuka informationssignaler som några banktjänstemän bedömer: revisor, etik och moral 
samt miljö- och hållbarhetsfrågor.  
 
En banktjänsteman bedömer vem företaget har som revisor då detta kan utgöra en 
kvalitetsstämpel för företaget. Betydelsen av denna informationssignal är enligt denna 
banktjänsteman medelstor, men övriga banktjänstemän tar inte upp denna som en 
informationssignal som de bedömer i deras process. Denna informationssignal är inte 
heller något som tidigare studier har identifierat som en del i banktjänstemännens 
kreditbedömningsprocess. 
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En annan informationssignal som identifierats i en banktjänstemans bedömning är etik 
och moral och denna signal har enligt denne medelstor betydelse. Övriga 
banktjänstemän har inte nämnt att denna informationssignal är något som de bedömer 
och den är heller inget som tidigare studier identifierat som något som bankerna 
bedömer. 
 
Två banktjänstemän menar att de bedömer hur det kreditsökande företaget tar hänsyn 
till miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta är enligt den ena banktjänstemannen för att det, 
precis som vid bedömningen av etik och moral, inte ska påverka bankens trovärdighet. 
Den andra banktjänstemannen bedömer denna signal för att den bidrar till en bättre 
helhetsbild av företaget. Båda banktjänstemännen menar att denna informationssignal 
har medelstor betydelse vid kreditbedömningen, men övriga tio banktjänstemän har inte 
nämnt denna som något som de bedömer. Även denna signal är något som tidigare 
studier inte identifierat som något bankerna bedömer i sin process. En slutsats som dras 
gällande dessa tre nya informationssignaler är att banktjänstemän idag utvecklar sin 
kreditbedömningsprocess och tar hänsyn till fler informationssignaler som förefaller ha 
en påverkan på företaget. 
 
Tabell	11:	De mjuka informationssignalernas betydelse enligt banktjänstemännen 
 

Mjuka  
informationssignaler Stor betydelse Medel 

betydelse 
Mindre 

betydelse 
Varierande 
betydelse 

Företagsledare 

Emma, Rebecca, 
Johan, Markus, 
Gustav, Mats, Lisa, 
Malin, Kristoffer, 
Håkan (10/12) 

Linnea, Hans 
(2/12) 

  

Bransch 
Linnea, Gustav, 
Mats, Håkan (4/12) 

Lisa, Kristoffer 
(2/12) 

Markus (1/12) Emma, Rebecca, 
Johan, Hans, 
Malin (5/12)  

Investeringens art & 
affärsidé 

Emma, Rebecca, 
Johan, Markus, 
Linnea, Lisa, 
Malin, Håkan 
(8/12) 

Mats (1/12)  Gustav, 
Kristoffer, Hans 
(3/12) 

Konkurrens 
Lisa, Kristoffer, 
Hans (3/12) 

Linnea, Gustav, 
Mats (3/12) 

Håkan (1/12) Malin, Emma, 
Rebecca, Johan, 
Markus (5/12) 

Revisor 
 

 Emma (1/12)   

Etik & moral 
 

 Linnea (1/12)   

Miljö- & 
hållbarhetsfrågor 

 Linnea, Malin 
(2/12) 

  

	

5.1.2  Hårda informationssignaler 
Följande informationssignaler har identifierats och kategoriserats som hårda signaler i 
enlighet med Petersen (2004), Berger och Frame (2007), Chen et al. (2013) och Ogura 
och Uchida (2008) då banktjänstemännen främst samlar in dessa informationssignaler i 
form av siffror samt att det inte krävs någon personlig kontakt för att ta del av 
informationen. Betydelsen av de identifierade hårda informationssignalerna framgår av 
tabell 12. Av tabellen kan det utläsas att banktjänstemännen lägger störst betydelse på 
återbetalningsförmågan, minst betydelse på säkerheter samt att det framgår en 
varierande betydelse av ekonomiska nyckeltal och fördelning mellan eget och lånat 
kapital.  
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Återbetalningsförmåga är en signal som samtliga banktjänstemän bedömer. Samtliga 
banktjänstemän är överens om att denna informationssignal har stor betydelse i 
kreditbedömningen då den lägger grund för de andra informationssignalerna. Tre av 
dessa menar att återbetalningsförmåga är den informationssignal som har störst 
betydelse av alla informationssignaler som bedöms. Alla banktjänstemän anser att det 
finansiella materialet är en viktig del i deras kreditbedömningsprocess och bland dessa 
är det framtida kassaflödet och återbetalningsförmåga det absolut viktigaste. Detta 
stämmer även överens med Uchida (2011), Bruns (2001), Gorman et al. (2005), Ulrich 
et al. (1981), Jones (1982), Jankowicz et al. (1987), Binks et al. (1990) och Berger et al. 
(2002) som alla på något sätt nämner att det är viktigt att bedöma det finansiella 
materialet för att avgöra företagets möjlighet att betala tillbaka krediten. Utifrån detta 
dras en slutsats att återbetalningsförmåga är en av de mest betydelsefulla 
informationssignalerna i banktjänstemännens kreditbedömningsprocess. 
 
Ekonomiska nyckeltal är en informationssignal som samtliga banktjänstemän bedömer 
i kreditbedömningsprocessen. Fyra banktjänstemän anser att det är en väldigt viktig 
informationssignal där en av de fyra förklarar vikten av nyckeltalen som “jag skulle 
skatta nyckeltalen till 70-75 % av helhetsbedömningen”. Fem banktjänstemän menar att 
betydelsen av nyckeltal varierar beroende på vilken bransch det är, eftersom betydelsen 
av nyckeltal är större i vissa branscher och mindre i andra. En banktjänsteman menar att 
ekonomiska nyckeltal måste bedömas men att det till slut handlar om en helhet av 
företaget och därför menar denna banktjänsteman att betydelsen av nyckeltalen är 
medelstor. Två banktjänstemän anser att ekonomiska nyckeltal är en informationssignal 
som har mindre betydelse. Detta då det är viktigare att företaget gör ett positivt resultat 
då det i grund och botten är viktigt att företaget visar på ett överskott samt att 
nyckeltalen bara är en liten del av analysen av företaget. Att ekonomiska nyckeltal är en 
informationssignal som samtliga banktjänstemän bedömer stämmer överens med Binks 
et al. (1990) och Uchida (2011) som menar att finansiella signaler är en signal som 
ingår i bankers kreditbedömning. Sammanfattningsvis framgår det att betydelsen av 
ekonomiska nyckeltal till största del kategoriseras som varierande, men att 
banktjänstemännens uppfattningar gällande betydelsen av denna informationssignal i 
stor grad skiljer sig åt. 
 
Fördelning mellan eget och lånat kapital är en informationssignal som hälften av 
banktjänstemännen nämner att de bedömer i sin kreditbedömningsprocess, medan andra 
hälften inte tog upp att de bedömer detta. En av banktjänstemännen som bedömer denna 
signal menar att den har stor betydelse då det är viktigt att se hur mycket eget kapital 
som krävs från företaget, medan tre av banktjänstemännen anser att fördelningen mellan 
eget och lånat kapital har medelstor betydelse. Två banktjänstemän menar att 
fördelningens betydelse varierar beroende på vilken bransch och skede företaget 
befinner sig i. Att hälften av banktjänstemännen bedömer fördelningen av eget och lånat 
kapital, vilket kan klassas som finansiell information, är i likhet med resultatet i Binks 
et al. (1990) och Uchidas (2011) studier som visar att bedömning av finansiella signaler 
och styrkor ingår i bankers kreditbedömning. Det stämmer även överens med Bruns 
(2001) som menar att kapital bedöms för att banktjänstemännen ska vara säker på att 
företaget har de medel som krävs för att driva företaget. Slutligen stämmer det även 
delvis överens med studien av Ulrich et al. (1981) som visar att banktjänstemännen 
bedömer lånets storlek. Sammanfattningsvis framgår det att betydelsen av denna 
informationssignal skiljer sig åt mellan banktjänstemännen, men att betydelsen av den 
främst är medelstor. 
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Samtliga banktjänstemän menar att de bedömer vilka säkerheter som finns i företaget, 
då det är ett lagkrav att banken ska kräva betryggande säkerheter vid kreditbeviljning. 
Utgångspunkten för alla banktjänstemän är att de ska kunna ta nominella säkerheter. Sju 
banktjänstemän anser att säkerheter är av mindre betydelse, att det är en 
tredjehandsfråga. En banktjänsteman av dessa sju förklarar att säkerheter behövs men 
att det är underordnat alla andra informationssignaler då ett kreditbeslut redan tagits 
innan säkerheter inhämtas. Denne banktjänsteman anser även att det finns möjligheter 
att låna ut pengar utan säkerheter då andra aspekter väger tyngre. En annan av dessa sju 
banktjänstemän menar att det inte spelar någon roll om företaget har bra säkerheter om 
bedömningen av de andra informationssignalerna inte upplevs som bra. En 
banktjänsteman menar att säkerhetsbilden är en av de informationssignaler som har 
störst betydelse i en kreditbedömning då banken alltid vill veta hur krediten ska 
återbetalas om det skulle börja gå dåligt för det kreditsökande företaget. Fyra 
banktjänstemän lägger medelstor betydelse vid säkerheter då det är något banken ändå 
alltid måste ta. I studiens teoretiska referensram framgår det många forskare som i sina 
studier kommit fram till att säkerheter är en av informationssignalerna som banker 
bedömer i en kreditbedömningsprocess, bland dessa är Bruns (2001), Jones (1982), 
Jankowicz et al. (1987), Berger et al. (2002), Uchida (2011) och Gorman et al. (2005). 
Dessa forskare menar däremot att säkerheter är en informationssignal som banker lägger 
stor vikt vid, vilket denna studie inte indikerar. Utifrån detta kan det i denna studie dras 
en slutsats att säkerheter är en informationssignal som har mindre betydelse i 
kreditbedömningsprocessen jämfört med övriga informationssignaler.  
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Tabell 12: De hårda informationssignalernas betydelse enligt banktjänstemännen 
 

Hårda 
informationssignaler 

Stor betydelse Medel 
betydelse 

Mindre 
betydelse 

Varierande 
betydelse 

Ekonomiska nyckeltal 

Johan, Linnea, 
Mats, Håkan 
(4/12) 

Rebecca (1/12) Gustav, Lisa 
(2/12) 

Emma, Markus, 
Malin, 
Kristoffer, Hans 
(5/12) 

Återbetalningsförmåga 

Emma, Rebecca, 
Johan, Markus, 
Linnea, Gustav, 
Mats, Lisa, Malin, 
Kristoffer, Håkan, 
Hans (12/12) 

   

Säkerheter 

Malin (1/12) Mats, Lisa, 
Håkan, Hans 
(4/12) 

Emma, 
Rebecca, Johan, 
Markus, Linnea, 
Gustav, 
Kristoffer (7/12) 

 

Fördelning mellan 
eget & lånat kapital 

Markus (1/12) Emma, Johan, 
Lisa (3/12)  

 Malin, 
Kristoffer (2/12) 

	
Sammanfattat visar denna studie att de informationssignaler som bedöms av samtliga 
banktjänstemän är företagsledaren, bransch, konkurrens, investeringens art och 
affärsidé, ekonomiska nyckeltal, återbetalningsförmåga och säkerheter. Ytterligare 
informationssignaler som bedöms, men inte av alla banktjänstemän, är revisor, etik och 
moral, miljö och hållbarhet samt fördelning mellan eget och lånat kapital. En slutsats 
som dras är att banktjänstemännen bedömer i stort sett samma informationssignaler men 
lägger olika vikt och betydelse vid dem i förhållande till varandra. I den teoretiska 
referensramen kan det utläsas att nästan alla informationssignaler tas upp hos tidigare 
forskare men utöver dessa har denna studie identifierat ytterligare några 
informationssignaler som några banktjänstemän bedömer: revisor, etik och moral samt 
miljö och hållbarhet.  
 
Företagsledare och återbetalningsförmåga är två av de informationssignaler som har 
störst betydelse i bedömningen, medan säkerheter anses vara en informationssignal som 
har mindre betydelse. Säkerheter ses inte som en förstahandsfråga och bedöms i många 
fall endast för att det är ett lagkrav att banker måste ta säkerheter som skydd vid 
kreditutlåning. Något som tidigare studier inte uppmärksammat är att investeringens art 
och företagets affärsidé är en informationssignal som majoriteten av banktjänstemännen 
lägger stor betydelse på.   
 
Betydelsen av hårda respektive mjuka informationssignaler skiljer sig åt mellan 
banktjänstemän. Exempelvis förklarar en banktjänsteman att den finansiella 
informationen, det vill säga de hårda informationssignalerna, står för cirka 75% medan 
de mjuka informationssignalerna står för cirka 25% av kreditbedömningen. Däremot 
lägger vissa banktjänstemän störst betydelse på mjuka informationssignaler och låter 
hårda informationssignaler backa upp de mjuka för att få en helhet av det kreditsökande 
företaget.  

5.2 Kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF 
	

I tabellerna 4, 6, 8 och 10 framgår det vilka banktjänstemän som uttrycker vilka 
likheter, skillnader samt svårigheter som kan uppstå vid kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF jämfört med SMF i allmänhet. Samtliga banktjänstemän anser 



	 42	
	

att själva kreditbedömningsprocessen för kunskapsintensiva SMF inte skiljer sig från 
kreditbedömningsprocessen för SMF i allmänhet, utan att det är samma 
informationssignaler som bedöms. Detta stämmer överens med studien av Gorman et al. 
(2005) som kom fram till att det i stort sett är samma information som bedöms oavsett 
om det är ett kunskapsintensivt företag eller inte.  
 
Svårigheter och skillnader vid bedömningen har dock identifierats. En skillnad som åtta 
banktjänstemän upplever är att det blir viktigare att bedöma personerna i företaget och 
hur de behåller sin personal, eftersom dessa företag är väldigt personberoende och att 
tillgångarna lätt kan försvinna då de består av människor. En av dessa banktjänstemän 
menar att det på grund av det stora personberoendet blir svårare att bedöma 
riskfaktorerna då dessa är relaterade till personerna. Två banktjänstemän menar att 
eftersom företagens tillgångar, i form av personal, lätt kan försvinna blir det viktigare 
att fokusera mer på företagens kundbas samt hur stora och långa kontrakt de har. En 
banktjänsteman förklarar att det ibland uppstår svårigheter att bedöma företagens värde, 
då detta värde kan bestå av enskilda individers kunskap. Svårigheterna som kan uppstå 
på grund av det stora personberoendet i kunskapsintensiva SMF har inte identifierats i 
tidigare studier. En slutsats som dras i denna studie gällande detta är att en av orsakerna 
till varför det uppstår skillnader och svårigheter vid bedömningen av kunskapsintensiva 
SMF jämfört med SMF i allmänhet är att det råder större personberoende i 
kunskapsintensiva SMF.  
 
Tio av de tolv banktjänstemännen förklarar att den största skillnaden när de bedömer ett 
kunskapsintensivt SMF jämfört med SMF i allmänhet är vilka säkerheter de kan ta på 
grund av att dessa företag oftast saknar materiella tillgångar. Skillnaden i tillgångarna 
gör att två av dessa banktjänstemän upplever att det blir svårare att bedöma 
säkerheterna. Detta stämmer överens med studien av Gorman et al. (2005) som kom 
fram till att ett problem som kan uppstå vid kreditbedömning av kunskapsintensiva 
företag är att dessa företag ofta saknar tillgångar som kan accepteras som säkerheter, 
vilket gör säkerhetsbiten svårare. Till skillnad från dessa tio anser en banktjänsteman att 
det inte förekommer några skillnader eller svårigheter vid bedömning av säkerheter då 
företagsinteckning fortfarande kan tas och istället kompletteras med en lite större 
borgen. Enligt samtliga banktjänstemän är de säkerheter ett kunskapsintensivt SMF kan 
lämna främst företagsinteckning och personlig borgen och tre av banktjänstemännen tar 
även upp fakturabelåning som ytterligare en säkerhet. En slutsats som dras är att 
säkerhetsbiten skiljer sig åt vid bedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört med 
SMF i allmänhet på grund av att dessa företag saknar materiella tillgångar. 
 
Ytterligare en svårighet som identifierats bland hälften av banktjänstemännen är att de 
ibland upplever det som svårare att ha kunskap om de kunskapsintensiva företagen på 
grund av att de ibland verkar inom mer nischade och komplexa branscher. Detta 
stämmer överens med Alvesson (2004) som menar att kunskapsintensiva SMF är mer 
unika och komplexa jämfört med SMF i allmänhet, vilket kan göra det svårare för 
utomstående att ha fullständig kunskap om företagen. En slutsats som dras utifrån detta 
är att eftersom kunskapsintensiva SMF ibland verkar i mer komplexa och nischade 
branscher kan det vara svårare att ha den kunskap som krävs gällande dessa företag. 
Även om det enligt en del av banktjänstemännen förekommer svårigheter i 
kreditbedömningen, anser fyra banktjänstemän att de inte upplever några svårigheter vid 
kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF då grunden för alla typer av företag är att 
ha en bra affärsidé och hållbar lönsamhet.  
 
Då det framkommer en del svårigheter och skillnader vid kreditbedömningen av 
kunskapsintensiva SMF har tre banktjänstemän förklarat att de i svåra fall tar hjälp av 
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andra finansiärer, så kallat syndikering, med mer riskvilligt kapital för att på så vis 
kunna dela på risken. Detta stöds enligt Schure, Scoones och Gu (2005) som menar att 
syndikering ofta används av banker när de inte vill bära hela risken själv. Utifrån detta 
kan det utläsas att syndikering är ett bra alternativ vid kreditutlåning till 
kunskapsintensiva SMF:s då de i många fall upplevs som mer riskfyllda företag att 
finansiera.  
 
Ingen av banktjänstemännen hämtar in några specifika rapporter som specificerar ett 
företags intellektuella kapital. Samtliga banktjänstemän menar att företagen i dagsläget 
inte har några rapporter gällande intellektuellt kapital, men en av banktjänstemännen 
menar att om företaget skulle skapa sådana rapporter skulle banktjänstemannen lägga 
vikt vid dem. Detta stämmer överens med studien av Guimón (2005) som visar att vissa 
banktjänstemän skulle ta hänsyn till rapporter om företagens intellektuella kapital i 
bedömningen. Två banktjänstemän nämner att eftersom intellektuellt kapital inte skrivs 
in i de finansiella rapporterna måste de ställa frågor kring det vilket stämmer överens 
med Ordonez de Pablos (2002) angående problematiken att intellektuellt kapital inte 
framgår i de finansiella rapporterna vilket skapar informationsasymmetri. En möjlig 
förklaring till varför rapporter om ett företags intellektuella kapital inte tas fram är att 
företagen, i enlighet med Dumays (2016) resultat, förstår värdet av detta och vill därför 
inte dela med sig till sina konkurrenter. 
 
Samtliga banktjänstemän anser att informationen om det kreditsökande företagets 
intellektuella kapital används för att skapa sig en uppfattning om företagets helhet och 
framtidspotential och att det samlas in vid det personliga mötet. En banktjänsteman 
förklarar att det är viktigt att företagsledaren beskriver företagets intellektuella kapital 
så att banktjänstemannen förstår, eftersom det endast är genom företagens muntliga 
beskrivning som det kan förmedlas. Detta indikerar i enlighet med Stiglitz (2002) att det 
råder informationsasymmetri, då företaget har mer information om dess intellektuella 
kapital som inte banktjänstemannen har, om inte företaget väljer att delge detta. En 
annan banktjänsteman menar att denna typ av information är jättebra som mjukvara vid 
sidan av alla finansiella rapporter. Detta styrks av Guimóns (2005) studie där det delvis 
framkom att information om det intellektuella kapitalet kan samlas in genom det 
personliga mötet med företagets ledning samt att informationen ofta bidrar till 
helhetsperspektivet av företaget.  En slutsats som dras utifrån detta är att information 
gällande ett företags intellektuella kapital samlas in muntligt av banktjänstemännen, 
vilket gör det viktigt för företagen att redogöra för deras intellektuella kapital i de 
personliga mötena så att informationen kan ingå i banktjänstemännens 
kreditbedömning.  
 
Utifrån empirin framgår det att ingen av banktjänstemännen har med företagets totala 
intellektuella kapital som en särskild bedömningsdel i sin kreditbedömningsprocess, 
men att delar av det, exempelvis företagsledaren, ingår i bedömningsprocessen. 
Däremot framgår det att nio banktjänstemän anser att information om ett kreditsökande 
företags intellektuella kapital är viktigt för att kunna göra en komplett bedömning av 
företagen. Två banktjänstemän tycker däremot att det är för svårt att lägga någon vikt 
vid det då det ofta inte är särskilt konkret för dem att räkna på och att få något värde i, 
utan det bidrar mer till den allmänna bilden av företagen. En annan banktjänsteman 
anser att även om information om intellektuellt kapital är av värde kan 
banktjänstemannen inte förlita sig för mycket på den informationen, då dessa tillgångar 
snabbt kan försvinna. Slutsatsen som dras av detta är att det intellektuella kapitalet inte 
bedöms som en separat del i kreditbedömningsprocessen, men att denna information 
över lag anses vara viktig för att kreditbedömningen ska bli komplett. 
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5.3 Utvecklad teoretisk analysmodell 
	

Utifrån studiens analys och slutsatser kan den teoretiska analysmodellen (figur 1) 
utvecklas, vilket presenteras i figur 2. I analysen kan det utläsas att de mjuka 
informationssignaler som samtliga banktjänstemän bedömer är; företagsledare, bransch, 
konkurrens samt investeringens art och affärsidé. De hårda informationssignalerna som 
samtliga banktjänstemän bedömer är; återbetalningsförmåga, ekonomiska nyckeltal 
samt säkerheter. Som framkommer av analysen och slutsatserna bedöms samma 
informationssignaler i kreditbedömningsprocessen av både kunskapsintensiva SMF och 
SMF i allmänhet men kan hanteras på olika sätt beroende på vilken typ av företag det 
är. Vid kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF läggs större fokus på 
informationssignalen företagsledare, då dessa företag har ett större personberoende. 
Hanteringen av säkerheter blir också annorlunda vid kunskapsintensiva SMF då dessa 
företag inte har en stor andel materiella tillgångar.  
 
De orsaker som skapar svårigheter och skillnader i kreditbedömning av 
kunskapsintensiva företag är att dessa företag har större personberoende, mindre andel 
materiella tillgångar samt att de i många fall är mer komplexa och unika. Detta hanterar 
banktjänstemännen genom att hantera informationssignalerna företagsledare, säkerheter, 
bransch och konkurrens mer ingående. 
 
Precis som den teoretiska analysmodellen (figur 1) visade bedöms företagsledare och 
finansiell information, vilket i denna studien är i form av återbetalningsförmåga och 
ekonomiska nyckeltal. I denna studie identifierades företagsledare och 
återbetalningsförmåga som mer betydelsefulla i förhållande till övriga 
informationssignaler. En informationssignal som i denna studie också har identifierats 
som mer betydelsefull i förhållande till övriga informationssignaler är investeringens art 
och affärsidé. Dessa mer betydelsefulla informationssignaler markeras med fet text. 
Resultatet i denna studie visar däremot på att säkerheter ses som en informationssignal 
med mindre betydelse, vilket markeras med kursiv text. De övriga signalerna, där 
betydelsen av dem varierar mycket mellan banktjänstemännen, har inte markerats med 
varken fet eller kursiv text.  
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Figur 2: Utvecklad teoretisk analysmodell – Kreditbedömning av informationssignaler 
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6 DISKUSSION & FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
	

Studien avslutas med en diskussion med fokus på studiens bidrag, intressanta upptäckter som 
framkommit under studiens gång, praktiska implikationer samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion 
	

Denna studie bidrar till en djupare förståelse för kreditbedömning av kunskapsintensiva 
SMF och vilka informationssignaler som bedöms av banktjänstemän vid 
kreditbedömning av SMF samt deras betydelse. Studien bidrar även till att skapa 
förståelse för vilka skillnader, likheter och svårigheter som kan uppstå vid 
kreditbedömning av kunskapsintensiva SMF jämfört med SMF i allmänhet samt vilka 
orsaker som ligger bakom detta. Studien är genomförd för att skapa en förståelse för 
banktjänstemännens tankar och bedömningar när ett kreditbeslut ska tas.  
 
Studien belyser vikten av att bedöma både mjuka och hårda informationssignaler i en 
kreditbedömning. Om banktjänstemän ska kunna göra en informerad och korrekt 
bedömning behöver de få en förståelse för både mjuka och hårda informationssignaler, 
vilket stämmer överens med Berger och Udell (2006) som menar att bedömning av 
mjuka informationssignaler hjälper företag med mindre transparant information medan 
hårda informationssignaler hjälper företag med mer transparant information. I enlighet 
med Luft (2009) indikerar denna studie att det är mer värdefullt när mjuka 
informationssignaler (i form av bland annat företagsledare, bransch, konkurrens, 
investeringens art och affärsidé) och hårda informationssignaler (i form av bland annat 
återbetalningsförmåga, ekonomiska nyckeltal, säkerheter) bedöms tillsammans jämfört 
med var för sig i en kreditbedömningsprocess. 
 
En intressant upptäckt som framkommit i studien är att banktjänstemännen förklarar att 
de stora skillnaderna och svårigheterna i kreditbedömning av SMF främst förekommer 
mellan nya och etablerade företag, inte just vid kreditbedömning av kunskapsintensiva 
företag. Ytterligare en intressant upptäckt är att magkänslan som vissa banktjänstemän 
får ligger bakom en del kreditbeslut. Främst gäller det magkänslan de får om 
företagsledaren och den information som företaget lämnar vid de personliga mötena. 
Detta är intressant då utomstående kanske har uppfattningen att kreditbedömning är en 
objektiv process.  
 
Studien avser att bidra till en djupare förståelse för hur banktjänstemännen bedömer 
krediter i praktiken för att ge kunskap till kunskapsintensiva företag. Detta för att dessa 
företag på så sätt får en bättre förståelse för vilken information de ska presentera för att 
öka möjligheten att beviljas krediter. Studien belyser även de svårigheter och skillnader 
som kan uppstå vid kreditbedömning av kunskapsintensiva företag, för att dessa lättare 
ska kunna hanteras på ett mer effektivt sätt av banktjänstemän och bidra till ökad 
möjlighet att bevilja krediter till kunskapsintensiva företag.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
	

Denna studie utgår endast från bankernas perspektiv gällande kreditbedömning av 
kunskapsintensiva SMF, därför är ett förslag till vidare forskning att utgå från de 
kunskapsintensiva företagens perspektiv gällande kreditbedömning. Detta då det hade 
varit intressant att undersöka hur dessa företag upplever de svårigheter och skillnader 
gällande kreditbedömningen som identifierats i denna studie.  
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Då denna studie har präglats av en kvalitativ metod med intervjuer på endast ett fåtal 
banktjänstemän hade det varit intressant att genomföra en studie likt denna men genom 
en kvantitativ metod där ett större antal banktjänstemän över hela Sverige deltar. På så 
vis kan fler statistiska och generaliserbara slutsatser dras.  
 
Istället för att studera kreditbedömningen av SMF hade det varit intressant att studera 
kreditbedömningsprocessen och vilka informationssignaler som bedöms vid små 
respektive stora företag och på så sätt se om det skiljer sig åt dem emellan. Detta för att 
se om det förekommer skillnader i betydelsen av informationssignaler beroende på 
storleken av det kreditsökande företaget.  
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8 BILAGOR 
	

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  
	
1. Vad har du för roll här på företaget? Hur länge har du arbetat som 

företagsrådgivare/hanterat företagslån? 
2. Kan du beskriva hur du går tillväga i en typisk kreditbedömningsprocess för små 

och medelstora företag? 
3. Vilken information samlar du in för att kunna ta ett beslut? Varför den 

informationen? Skriftlig/muntlig? Varför den formen? Vad avgör vilken 
information som är viktig? Varför är den viktig?  

4. Vilka faktorer hos företagen värderar du högt vid kreditbedömningen? - Varför 
värderas dem högt?  

5. Hur resonerar du när du bedömer?  
- Ekonomiska nyckeltal/finansiella värdet 
- Återbetalningsförmåga 
- Bransch 
- Investeringens art  
- Affärsidé  
- Konkurrens 
- Säkerheter 
- Faktorer hos företagaren (ex: personliga egenskaper, tidigare erfarenheter)  
- Varför resonerar du så? 

6. Vad har du för krav på säkerheter för att kunna bevilja en kredit? Vilka/vilken av 
dessa prioriterar du högst? Varför? 

7. Kan du beskriva en typisk bedömningsprocess där du bedömer ett litet eller 
medelstort kunskapsintensivt företag?  

8. Kan du beskriva eventuella skillnader mellan att bedöma ett “traditionellt” företag 
jämfört med ett kunskapsintensivt företag? Används samma variabler? Om 
skillnader, varför? Om inte skillnader, varför inte?  

9. Hur stor vikt lägger du på sidorapporter som specificerar ett företags intellektuella 
kapital? Varför lägger du stor vikt/inte? 

10. Upplever du att det kan förekomma svårigheter vid kreditbedömning av 
kunskapsintensiva företag? Varför/varför inte? Isådanafall vad består svårigheterna 
av? 

11. Upplever du att det är svårt att få insyn i små och medelstora kunskapsintensiva 
företag? Om ja, på vilket sätt upplever du det? Om nej, varför? 

12. Hur stort antal företag är kunskapsintensiva små och medelstora företag av det 
totala antalet företag ni lånar ut till? 

13. Hur stor andel kreditvolym beviljas till små och medelstora kunskapsintensiva 
företag av den totala kreditvolymen som ni lånar ut? 

 
Tack för att du har medverkat! 
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8.2 Bilaga 2 – E-post till utvalda banker 
	
Hej 
 
I en studie som syftar till att undersöka hur banker går tillväga vid kreditbedömning av 
företag, främst inriktat på kreditbedömning av små och medelstora kunskapsintensiva 
företag, vill vi intervjua 3-4 av era företagsrådgivare/lånehandläggare, detta som en del i 
vårt examensarbete vid civilekonomprogrammet på Luleå Tekniska Universitet.  
 
Vi kontaktar er då vi hoppas att ni har möjlighet att ingå i vår studie. Vi skulle uppskatta 
om ni vill delta i studien och boka in tider för personliga intervjuer med oss för att svara 
på våra frågor. Ert deltagande är helt avgörande för studiens kvalitet samt utfall och er 
tid är enormt värdefull för oss. Vi hoppas att ni vill ta del av vårt resultat.  
 
Intervjuerna beräknas ta en timme och tider för intervjuer finns lediga veckorna 11, 12 
och 13. Vid behov anpassar vi oss gärna efter er.  
 
Tacksam för svar 
 
Med vänliga hälsningar  
Linn Hellman & Frida Johansson 
	
	
	


