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SAMMANFATTNING  
 
De svenska bankerna regleras av en speciell lagstiftning som styr bankaffärerna. Genom 
effektivare riskbedömning räknas bankerna som viktiga aktörer för att tillhandahålla 
effektiva betalningskanaler, omfördela kapital från företag och hushåll som har ett 
kapitalöverskott till dem som har ett underskott på kapital. Syftet med denna studie är 
att jämföra arbetssättet hos fyra lokala bankkontor. Med denna utgångspunkt dra 
slutsatser om viktiga likheter och skillnader i hur företagskrediter bedöms. I denna 
fallstudie har fyra banker undersökts. Studien är kvalitativ och antar ett aktörssynsätt. 
Med utgångspunkt från analysen är slutsatsen att det finns ett gemensamt mönster i 
kreditbedömares sätt att hantera kreditrisker. De viktigaste faktorerna som påverkar 
bedömningen av låntagares kreditvärdighet är företags betalningshistorik, soliditet, 
nuvarande bankverksamhetsregler samt företagsledningens möjligheter att se att en 
investering ska generera positiva kassaflöden. Det är vanligt att kreditbedömare deltar i 
lokala sociala nätverk för att skapa affärer och underhålla relationer med kunderna, 
vilket innebär att den personliga interaktionen med kunderna bedöms som viktig. 
Kreditbedömarens erfarenhet, bankens inre liv och förordningar är oerhört viktigt för att 
komma till ett rationellt kreditbeslut.  
 
 



 

ABSTRACT 

Swedish banks are regulated by special legislation that sets the agenda for bank 
business. Due to their effectiveness in risk evaluation, banks are considered as best 
institutions for providing means of capital transactions, providing suitable distribution 
of capital from companies and household who have capital surplus to borrowers. The 
purpose with the study is to compare the approach of four local banks. This starting 
point will lead to conclusions on important differences and similarities on how credit 
evaluation to companies is done. This study has been conducted at four local banks. The 
research method has a qualitative approach and an author perspective. From results and 
analysis, the conclusions show that there is overall pattern in the way how the loan-
officers evaluate credit risks. The most important factors that affect a firm’s 
creditworthiness are the firm’s payment history, solvency, the new credit regulatory 
requirements and the possibilities that the actual firm’s top manager is able to generate 
positive cash-flows for the investment. It is usual that loan-officers take part in social 
networks aimed to achieve and maintain favourable business environment with the 
banc’s customers. This means that individual interactions with customers are of 
paramount importance. A loan-officer’s experience and the banc’s regulation or intern 
life are important inputs for a rational decision making. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Det har varit en period av mycket skrivande och inlärning. Det är några personer som på 
olika sätt bidragit till denna studie som jag därför känner ett behov av att tacka. Jag vill 
börja med att tacka min handledare Anders Nilsson som med obotlig optimism, mycket 
energi bidragit med viktiga anvisningar. Jag tackar också alla representanter på de fyra 
banker och deras respektive medarbetare som bidragit med information så att detta 
arbete kunde färdigställas. 
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1. Inledning  
 

Kapitel inleds med problemdiskussion som leder till forskningsfrågan. Därefter 
presenteras syftet med uppsatsen.  

 
1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 
 
Bankverksamhet har stark koppling till andra branscher och samhället i stort vilket gör 
att andra ekonomiska sektorer blir också beroende av den viktig roll som banken spelar 
i samhället (Wonder, Wilhelm & Fewings, 2008). Banken bidrar till att förse marknaden 
med likviditet genom att omvandla sparade överskott till lån som krävs i produktion av 
varor och tjänster.  Men bankverksamhet står också i centrum av finansiella kriser som 
drabbar andra branscher vilket leder till ekonomiska kriser. De senaste händelserna har 
givetvis orsakat stor turbulens och marknaden har reagerat med kraftigt fallande 
aktiekurser samt fallande långräntor som följd. Det är troligt att turbulensen kommer att 
fortsätta i det korta perspektivet, men på lång sikt behöver man ytterligare någon form 
av reglering för att undvika upprepning av finansiella kriser.  
 
Mayer och Woodside (2001) medger att banken spelar en viktig roll i samhället som 
länk mellan insättare och låntagare av kapital vilket minskar kostnaderna och gör att 
marknaden fungerar effektivt. Problemet med bankverksamhet är att bankerna under 
vissa epoker ofta drabbas av finansiella kriser som sprider sig snabbt och påverkar hela 
ekonomin negativt. Det är att notera att även om banker har personal med stor kunskap 
och erfarenhet är de ibland maktlösa att undvika de kriser som gång efter gång dyker 
upp. Detta innebär att kreditbedömare har begränsad förståelse för risk eftersom de 
metoder och tekniker som används för riskbedömning inte kan uppskatta kreditsökande 
företags risker med exakthet.  
 
Bankverksamheternas säkerhetssystem är väsentliga och påverkar kundens förtroende 
gentemot banken (Richard & Michael, 2001). För att banken ska kunna upprätthålla 
förtroendet krävs bland annat att den visar respekt för kundernas rättmäktiga krav på 
personlig integritet, sekretess och säkerhet. Kreditbedömaren måste se att behandling av 
uppgifter om kunders förhållanden och affärer skall ske på ett korrekt sätt och under 
sådana former att ingen obehörig får del av uppgifterna. Banken ska leva upp till 
regleringar som uppkommer på flera områden inom bankverksamhet, det gäller bland 
annat behandling av personuppgifter, banksekretess och säkerhet.  
 
Andersson (2001, s. 9-10) framhåller att riskbedömning inom bankverksamhet för 
närvarande genomgår en oerhörd utveckling till följd av införandet av Basel II 
Regelverket (ett avtal som började gälla 1997 inom EU, detta regelverk innebär strävan 
att förhindra finansiell instabilitet genom att ställa krav på riskhantering). Nya regler har 
i synnerhet införts för kredit och operationella risker vilket innebär att riskerna inte bara 
identifieras och hanteras, utan också kvantifieras och rapporteras löpande.  
 
Rosengren (2007) hävdar att kreditbedömarens tillgång till informationsbärare i 
huvudsak är beroende av relationer kreditbedömaren och företaget samt aktörer i dess 
närmiljö. Ibland är informationssignalerna om företaget som kreditbedömaren får svaga, 
vilket gör att kreditbedömare känner sig osäkra på hur de skall reagera och framförallt 
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om hur de skall agera. Hansson (1998, s. 45) framhåller att bedömningen av 
kreditsökandeföretag torde vara en bedömning som alltid görs under osäkerhet. Även en 
kompetent och allvetande riskbedömare kan inte göra perfekta bedömningar av en 
ansökan. Det affärsmässiga utfallet kommer att påverkas också av externa faktorer som 
banken inte råder över eller med någon säkerhet kan förutsäga.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Undersökningsfrågan som ska studeras enligt diskussionen är följande: 
● Hur kan kreditbedömaren på lokal nivå arbeta för att hantera företags kreditrisker? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jämföra arbetssättet hos fyra lokala bankkontor. Med 
denna utgångspunkt dra slutsatser om viktiga likheter och skillnader i hur 
företagskrediter bedöms. 
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2. Teoretisk referensram  
 
Med utgångspunkt från problemformuleringen presenteras en teori om risker enligt 
gjorda undersökningar och visar vad riskbedömningsarbete innebär genom en 
redogörelse för det framtagna undersöknings material. 
 
2.1 Bankverksamhet  
 
Banker förvaltar olika typer av tillgångar (Sargent, 2007). Genom att slå samman ett 
stort antal placeringar kan man uppnå en ”portföljeffekt” som minskar kreditriskerna. 
Det kan konstateras att bankerna genom sina kapitalresurser har möjlighet att sprida sitt 
kapital såväl över olika branscher som rent geografiskt för att reducera risker. För denna 
riskreduceringsfunktion liksom för de andra tjänster som bankerna erbjuder sina kunder 
tar bankerna ut vissa avgifter jämte en räntemarginal eller ”spread” mellan inlånings- 
och utlåningsräntan. Även om portföljeffekt minskar bankernas genomsnittliga risknivå 
kvarstår dock alltid en viss kreditrisk eftersom bankverksamheten är nära förknippad 
med den verksamhet som kunderna bedriver. 
 
Mayer och Woodside (2001) framhåller att bankkriser orsakas ibland av olämplig 
utlånings vana, då banker är på jakt efter snabb vinst för att kompensera högre 
kostnader som uppkommer på grund av gjord investering. När detta är fallet, blir det 
lättare för företagen att beviljas lån vilket gynnar de företag som eventuellt kan 
betraktas som olönsamma. Detta i sin tur resulterar i förlust eftersom många företag inte 
kan uppfylla sitt löfte att betala tillbaka amortering och ränta på lånet och därmed 
öppnar dörren för spekulation om att banken kanske kommer på obestånd. Banken 
svarar genom att höja räntan på lån som i sin tur leder ytterligare till minskade intäkter 
eftersom företagen minskar sina inlåningar när räntan höjs.  
 
Basel II innehåller nya bestämmelser om internationella regler för kapitaltäckning som 
syftar till att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet (Kashyap & Stein, 
2004). Därmed införlivas EU-reglerna och den så kallad Basel II-överenskommelsen i 
svensk rätt. Detta innebär att banken ska göra en riskklassificering vid varje 
kreditgivningstillfälle baserat på kunskap om företagens nyckeltal, framtida affärer, 
konkurrenssituation, betalningshistorik i och utanför banken samt skaffa information av 
den branschen som företaget medverkar.  
 
Schreft och Owens (2009) beskriver att bankers kreditgivning påverkas mycket av de 
gällande regleringsreglerna. Reglerna påverkar bankens policy när det gäller vilka 
standarder bör användas och hur strikt bankens agerande blir gentemot lånsökande. 
Förändring i benägenhet att bevilja kredit har korrelation med förändring i kredit 
standarder, det vill säga att strikta regler tenderar att minska andel företag som beviljas 
banklån. Reglering av bankverksamhet är nödvändigt för att banken skall fungera 
effektivt i den mån det ökar bankens ansvarstagande vilket uppmuntrar ett rationellt 
beslut. 
 
Reglerande myndigheter ingriper i banksektorn bakom en linje där kreditbedömaren 
utmanas att agera i enlighet med bankens vedertagna riktlinjer för att begränsa bankerna 
från att ta lika stora risker mot kunder (Wonder, Wilhelm & Fewings, 2008). Det största 
problemet uppstår då de täta direktiven inte underlättar försöken att nå kundanpassning, 
eftersom reglering hindrar flexibiliteten för den individuelle kreditbedömaren agerande i 
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kundsituationen. Strikta regler medför också vissa konsekvenser som gör att mindre 
företag dels får mycket svårare att erhålla finansiering som utgör den överlägsen och 
viktigaste kapitalkällan för mindre företag, och dessutom befaras det redan idag vanligt 
förekommande kravet på personligt borgensåtagande öka. 
 
Krozner (2008) framhåller att bankernas roll avseende risktagande vid kreditgivning 
upplevs till viss del som motstridande. Utformning av relationen mellan bank och 
företag är ett exempel på ett område där det föreligger en oklar rolluppfattning. Frågan 
är i vilken utsträckning kreditbedömaren har ansvar gentemot företagaren för sin 
bedömning och sitt beslut i samband med kreditgivning? De flesta kreditbedömare 
tycker att de inte kan hållas ansvariga för riskbedömningen av själva projektet. Många 
kreditbedömare påpekade att företagaren ofta missuppfattar bankens roll. Bankens 
bedömning av affärsförutsättningar och accepterande av en kredit tenderar att påverka 
och förstärka företagarens tro på sin egen bedömning.  
 

2.1.1 Kredithanteringsmodeller 
 
Kreditgivning är alltid en tveksam uppgift framförallt om det handlar om små företag 
som anses ha relativt hög risk (Treacy, 1998). Små företag har också möjlighet att växa 
snabbt och därmed ge högre vinst än de andra som befinner sig i mognadsfas. Banken 
har därför utvecklat metoder och teknik för att värdera och göra affärer med företag som 
har olika riskfaktorer. Crédit risk scoring har visat vara speciellt användbart för att få 
lösning på problemet vilket har medfört att banken blivit mer produktiv till lägre 
kostnad. Crédit risk scoring är en riskhanteringsmodell som används genom praktisk 
tillämpning av statistikanalys och automatiserad informationsbehandling för att stödja 
kreditanalytikerns kreditbeslut vilket skulle ha blivit mycket kostsamt om uppgifter 
gjorts manuellt.  
 
Enligt Jacques (2008) är riskklassificering en central del av kreditprocessen och 
omfattar arbets- och beslutsprocess för kreditgivning, kredituppföljning samt 
kvantifiering av kreditrisk. I systemet som består av metoder och modeller ingår även 
instruktioner och styrande dokument för processer och IT-system som stödjer 
vidareutveckling och validering av riskklassificeringssystemet. Såväl privat- som 
företagskreditgivning styrs av kreditberedningsprocesser som innehåller ett 
systematiserat beslutsstöd där riskklassificering av motparten utgör en viktig del.  
 
Användning av risk scoring tekniker vid kreditbedömning i små företagen kan i visa fall 
vara irrelevant om de kreditsökande företagens information inte är tillräckligt samt om 
informationen inte avspeglar företaget situation (Treacy, 1998). Problemet är att i vissa 
situationer kan företags ägare medföra större risk än företagets affärer själv, detta blir 
fallet när det handlar det om enskildföretag. Ägarens individuella situation som grund 
för beslut bör övervägas med stor försiktighet för att undvika missvisande resultat i 
bedömningsprocessen. Cole och Wolken (1996) beskriver att Crédit scoring modell 
används genom att mata in data som analyseras baserad på affärsrelevans kriterium eller 
utifrån alla nödvändiga information som fårs från kreditsökandeföretag . Resultatet blir 
en risk prognos där det görs en segmentering av företagets riskprofil i olika skalor, allt 
från ”god” eller ”dålig” affärsrisk beroende av företaget performance att leverera 
framtid avkastning och återbetalningsförmåga av lån.    
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2.1.2 Risk vid kreditgivning  
 

Steven (2008) hävdar att banker måste ha egen lönsamhet som mål, det gäller att skaffa 
lönsamma kunder. De kunder som är skickliga förhandlare och som anses ha låga risker 
kommer att kunna förhandla sig till låga räntor. De låga räntorna ger sämre lönsamhet 
för kreditgivaren. Därför måste kreditgivarna lära sig att bedöma risker för att kunna ta 
ut en högre ränta gentemot de kunder som på grund av hög risknivå hänvisas till hög 
räntemarknad (ibid.). Att låna pengar av banken är ett måste för många små företag, 
men detta innebär att företaget har åtagit en skuld mot banken som ska betalas tillbaka 
inom bestämd tidsperiod (Green & Kwong, 1995). Kostnaden för den finansieringen 
varierar beroende på tidshorisont och affärsrisk. Räntesatsen på kortsiktigt lån är 
betydlig mindre jämfört med ett långsiktigt lån eftersom längre löptid ökar risken för 
kreditförluster. Räntesatsen varierar mellan bankerna men den styrs mest av 
marknadens styrränta eller aktuellt ränteläge. Normalt löper lånet med rörlig ränta, det 
vill säga att räntan följer den allmänna räntenivån i landet.  

 
Kreditbedömare värdering av ett existerande företags reputation görs genom att granska 
tigare företags finansiella rapporter för att ser hur företaget har utvecklats under den 
tiden (Richard & Michael, 2001). Viktigast är att ser att informationen som då lämnats 
gällande prognoser om investering, vinster och försäljning har några samband med 
nuvarande företags situation. Detta underlättar upptäckandet om företagsledaren på 
något sätt försökt ger allt för optimistisk information eftersom företagen med dyster 
ekonomisk förutsättning har incitament att manipulera redovisningsinformation med 
syfte att få lån med fördelaktiga villkor.  

Möjligheterna för kreditgivarna att bedöma företagsledningens kompetens är en av de 
viktigaste faktorer som måste tas med i denna process (Broomé, Elmér & Nylén, 1999, 
s. 59). Eftersom det inte finns någon enkel mall för bedömning av 
företagsledningskompetens, kan risk minskas genom kreditgivarens kunskaper om 
företagsledningen och på erfarenhet av företagsbedömning. Företagsledningen kan 
därför värderas beroende på situation. Det beror dels på om vi har en företagsledning 
som är känd (gammal) eller en okänd ledning (ny), dels på vad som orsakar en 
granskning av kreditförhållandet: är det en nyinvestering eller en reinvestering, är det ett 
nytt företag eller gammalt, är det en känd situation eller är det ny situation. 

 

Kreditförhållande 
 
 

Företagsledning 

Nyinvestering Nyföretagande Ny situation 

Gammal Liten risk Risk Stor risk 

Ny Risk Stor risk Mycket stor 
risk 

Figur 1. Situationer då bedömningar av företagsledningens kompetens blir speciellt 
viktig för kreditgivaren. Källa: Broomé m fl. (1999) 
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2.1.3 Kreditbedömningsprocess                                                                                   
 
Lånet önskemål och ränta premie som banken eventuellt skall få betalt är några viktiga 
variabler eftersom de påverkar kreditbedömares agerande (Davis, Lovata & Lovata, 
1991). Ränta premie bör därmed analyseras i enlighet med eventuell pantlimit därför att 
bankens riskexponering kan minskas genom att höja pantsvärd som krävs med tillägg av 
justerad premie på ränta. I denna utsträckning, används företagets tillgångar som 
objektet utifrån pant beräknas och andel på pant blir den kontrollvariabeln. Till slut 
kommer marknadens faktorer påverka räntsats, därmed ska också företagets 
investeringsönskemål bedömas eftersom det kan bli mer känslig för kreditbedömare vid 
bedömning av företaget kreditvärdighet. 
 
Jonathan och Edelman (2007) menar att banker har ett system för beslutsstöd i vilket 
görs förfinade kundkalkyler som ger större möjligheter att beräkna kostnaden för 
risktagandet i enskilda kundaffärer. Systemet innehåller möjligheter att beräkna 
riskkostnad och därmed riskjusterad lönsamhet på portfölj och affärsområdesnivå. Det 
interna riskklassificeringssystemet ligger även till grund för beräkning av kapitalkrav 
för kreditrisker i enlighet med de nya kapitaltäckningsreglerna.  
 
Kreditbedömaren arbetar på ett sätt som gör det möjligt att hantera olika risker genom 
insamling av relevant information från låntagareföretag (Davis et al. 1991). Vid 
kreditbedömning av små och medelstort företag samt ny etablering behövs vanligtvis 
begränsad information beroende på lönestorlek. Om lånet i fråga är till exempel 
$100 000 kan det kräva en kreditrapport med mer information medan låneansökan på 
$10 000 kan behöva en granskning för att se om företaget existerar och om det har tagit 
lån på andra håll. Det ligger i diskretion av kreditbedömarens att avgöra om 
informationen är tillräcklig för att komma till beslut. För ny etablering är risken stor att 
misslyckas därför är det viktigt att värdera om den typ av affär som lånet avses är 
gångbart samt om banken kan rekommendera någon form av rådgivning.  

Kreditbedömning utförs i princip i två fall. För det första utförs initial kreditbedömning 
då kunden är ny för banken (Schiffres, 2008). För det andra utförs kreditbedömning då 
kunden når upp till förutbestämd gräns, då betalningsvillkoren inte är uppfyllda. Mindre 
krediter kan ibland ges utan någon speciell kreditbedömning . David (2008) framhåller 
att bedömning av företagets förmåga till återbetalning efter betalningsinställelse handlar 
om att bedöma säkerheternas hållbarhet vid en eventuell betalningsinställelse. Det finns 
tre aspekter att beakta, nämligen tidsberoende osäkerhet och osäkerhet i 
realisationsvärde samt säkerheternas alternativutnyttjandevärde.  

2.1.4 Kreditbeslut   

 

Enligt Ammann (2002) fungerar kreditbedömningen som ett viktigt underlag vid 
kreditbeslut. I kreditbedömningen uppskattas osäkerheten med avseende på företagets 
(kundens) återbetalningsförmåga. Efter kreditbedömningen följer kreditbeslutet, då 
riskexponeringen formas i enskilda relationen. Bankens kreditbeslut innefattar 
bedömning om kredit skall lämnas, val av kreditgräns, betalningstid och säkerhet.  

 
Gorden och De Silva (2008) framhåller att en mycket praktisk säkerhet för bankerna är 
borgen. Borgen innebär att någon ansvarar för att en annan person fullgör en 
betalningsskyldighet. Den som åtagit sig borgens ansvar kallas borgensman och för den 
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betalningsskyldighet han ansvarar kallas huvudgäldenär. Traditionellt sett har borgen 
varit ganska okomplicerat sett ur bankens synvinkel. Clay och Cowling (1994) 
beskriver att banken kan kräva säkerhet som ett alternativ till särskilda villkorsklausuler 
eftersom säkerhet kan medföra lägre kontraktskostnader. Om banken upptäcker att en 
låntagare inte kan infria sina åtagande enligt kreditavtalet, vilket kan gälla såväl löpande 
räntebetalningar som amorteringar och återbetalning av hela beloppet, kan den välja 
mellan att i förhandling med kunden omförhandla avtalet eller säga upp krediten och ta i 
anspråk ställda säkerheter.  

Matthew och Shaffer (2006) medger att borgen har betraktats som ett ensidigt åtagande, 
det innebär att om krediten blir nödlidande kan banken vända sig till borgensmannen 
eller borgensmännen och kräva dessa. Många gånger har banken aldrig varit i kontakt 
med borgensmannen efter det att borgen tecknades fram till en eventuell kravdag. 
Vanligen har kreditgivaren inte heller bekymrat sig om huruvida borgensmannen har 
haft någon insyn i låntagarens utveckling eller inte. Andersson (2001, s. 16-19) menar 
att i vissa fall ställer kreditgivaren ofta krav på ägarborgen i ett krisläge om sådan 
saknas. Kreditgivaren kan också ställa krav på pantsättning av kredittagarens privata 
tillgångar. Både ägarborgen och pantsättning av privata tillgångar kan vara svårt för 
kreditgivaren att få i ett krisläge. Ägaren (kredittagare) riskerar då inte bara att förlora 
företaget utan också att bli ruinerad. För kreditgivaren är emellertid detta ett kraftigt 
påtryckningsmedel. Det garanterar att ägaren till det krisdrabbade företaget aktivt 
medverkar till en lösning av företagets problem och inte helt sonika lämnar det åt sitt 
öde. 

En av de viktigaste uppgifterna för en bankrörelse är att garantera utlåning till företagen 
på ett betryggande sätt (Buyukkarabacak & Krause, 2009). Krediter kan därmed ges 
med- och utan säkerhet. Blancokredit är den som inte krävs säkerhet eller någon 
begränsning för. Viktigast i detta fall är att företagens utvecklingsmöjligheter och 
företagsledningens skicklighet ska utgöra tillräcklig säkerhet för att lånen kommer att 
betalas tillbaka. Guidotti (2009) hävdar att krediter utan säkerhet förekommer mest i 
samband med korta krediter, och då till företag som är välkända och samtidigt har god 
kreditvärdighet. Denna typ av kredit innehåller ofta klausul som normalt innebär att 
låntagaren förbinder sig att inte ställa säkerhet för annan upplåning av liknande slag. En 
ytterligare begränsning kan vara att kredittagaren förbinder sig att under kredittiden 
uppfylla vissa av banken ställda krav. Dessa kan oftast handla om en lägsta soliditet och 
likviditet, definierad på visst sätt, viss räntetäckningsgrad etc.  
 
Bankernas roll som kreditgivare till företagssektorn har dominerats av kortfristig- och 
medelfristiga kreditgivning i form av checkräkningskrediter eller i form av kortfristiga 
lån (Francis, 2010). Checkräkningsräntan styrs oftast av bankernas egna ränteformler, 
vilket medför att räntesatsen löpande marknadsanpassas. Kortfristiga lån på större 
belopp prissätts oftast med penningmarknadsräntan som bas. Sådana lån kan antingen 
tas upp vid behov eller som ett resultat av att ett ramavtal träffats för visst belopp och 
viss tidsperiod. Sådant avtal ger låntagaren rätt att på överenskommet sätt lyfta 
kortfristiga lån efter avisering till banken. 
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3. Metod  
 
Här redogörs de metoder som valdes vid undersökning samt presenteras 
undersökningsformuläret. 
 
Studiens metod handlar om tillvägagångssättet om hur man samlar information som på 
bättre sätt uppfyller syftet för denna studie. Tillvägagångssättet med kombinerade 
metoder gör det möjligt att bekräfta eller ifrågasätta resultaten genom att jämföra data 
som har tagits fram med hjälp av olika metoder. Metod är ett sätt att lösa ett problem 
eller en uppgift. Jag ansluter mig i denna studie till ett deduktivt angreppssätt, deduktion 
innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logisk 
sammanhängande. Däremot behöver den inte nödvändigtvis vara sann i den meningen 
att den överensstämmer med verkligheten (Thurén, 2004, s. 23). Jag har därför samlat in 
teoretiska data först och sedan empiri som leder till analys och slutsatser. Eftersom 
kreditbedömning är en process som vilar på kreditgivaren övervägande om kredittagare 
uppfyller vissa kriterier, kan detta undersökas genom att de teoretiska data och empiri 
analyseras för att se likheter och skillnader vilket skapar förståelse som i sin tur leder till 
slutsatsen. Det innebär en koncentration eller uppmärksamheten genom att redovisa ett 
antal olika tolkningar som är väsentliga vid bedömning av kreditrisker.  
 
3.1 Metodsynsätt 
 
Valet av metodsynsätt är förknippat med vissa grundläggande värderingar. Jag har för 
avsikt att skapa en djupare förståelse för problemet genom att tolka kreditgivarnas 
personliga uppfattning och syn på saken. Jag som forskare ges möjlighet på detta sätt att 
sätta mig in i aktörernas situation och studera verkligheten utifrån deras perspektiv. Jag 
tycker att en redogörelse för min kunskapssyn är betydelsefull för att läsaren skall känna 
till hur jag ser på den verklighet som jag studerar samt hur jag faktiskt har studerat 
denna verklighet.  
 
Aktörssynsättet skiljer sig kraftigt från systemsynsättet och det analytiska synsättet 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38-44). Enligt aktörssynsättet uppfattas verkligheten som 
en social konstruktion. Den kunskap som utvecklas inom aktörssynsättet är 
individberoende i motsats till systemberoendet inom systemsynsättet. Inom 
aktörssynsättet finns inget intresse för förklaringar. Här koncentreras intresset i stället 
på förståelse och avbildning av flertydiga processer och samband som hela tiden 
omtolkas och ges olika innebörd. Aktörsorienterade studier söker resultat i form av en 
förståelse som ger ökad kunskap om de processer som socialt konstruerar verkligheten 
(ibid.). Med denna utgångspunkt inser jag att aktörssynsättet passar min uppsats bättre. 
För att få denna förståelse av sociala konstruktionen har jag intervjuat viktiga aktörer 
som har kunskap om riskbedömning. Genom att ha samtal ansikte mot ansikte 
legitimerar man också sina sociala konstruktioner av verkligheten. Man måste därför 
vara medveten att den information man får är på något sätt präglad av närheten till de 
undersökta personernas egna upplevelser. Utifrån den information som kommer fram, 
kan man utveckla nya frågeställningar och nya uppfattningar. Dessa kan man prova mot 
den förståelse som de undersökta aktörena själva har. Genom en sådan växelverkan 
mellan forskare och undersökningsenheter kan man utveckla en tillförlitlig uppfattning 
av förhållanden man arbetar med. 
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3.2 Metodsval 
 
Jag valde ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom jag vill få en helhetsbild av 
undersökningen samt att kvalitativa studier är mer flexibla än de kvantitativa studierna 
eftersom målet är att öka förståelse snarare än analytisk. Andersen (1998, s. 31) hävdar 
att det centrala vid kvalitativa metoder är att man genom olika typer av datainsamling 
kan skapa en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras. Ett centralt 
moment är också att förstå problemkomplexets samband med helheten. Kvantitativa 
metoder påminner mycket om metoder som används inom naturvetenskaperna, det vill 
säga en flitig användning av statistik, matematik och aritmetiska formler och ganska 
klara riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning. Jag har därför för den 
teoretiska delen samlat in vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar ämnet. jag 
har också gjort fyra personliga intervjuer med aktörer på de fyra fallföretagen, detta 
möjliggör att man får djup förståelse av problemet. De frågorna jag ställt till aktörerna 
öppnar möjligheter för att sedan kunna tolka svaren vilket resulterar i ökad kunskap. 
 

3.3 Val av forskningsstrategi 
 
Syftet med denna studie är att jämföra arbetssättet bankerna emellan och dra slutsatser 
om viktiga likheter och skillnader i hur företagskreditrisker bedöms. Jag har valt att 
göra en fallstudie för att jag vill få förståelse om riskbedömning inom banksektorn. 
Denscombe (2000, s. 42-46) menar att fallstudie som forskningsstrategi är lämpligt då 
man vill få en djup förståelse. Detta är lämpligt i mitt fall då jag vill få djupförståelse i 
riskbedömningsprocessen. Det är viktigt att notera att fallstudie är en fråga om 
forskningsstrategi, inte forskningsmetoder. Fallstudie tillåter att använda olika tekniker 
för att samla in data. Detta kan försvaras i mitt fall genom personlig intervju, böcker, 
vetenskapliga artiklar och data hämtat från webbsidor. 
 
3.4 Datakällor 
 
För den empiriska delen använde jag primärdata i form av intervjuer. Enligt Denscombe 
(2000) är valet av intervju att föredra om man valt fallstudien som forskningsstrategi. 
Kombination av flera datainsamlingskällor främjar möjligheten att bekräfta data. 
Diskussion om datainsamling är huruvida datakällor kan betraktas som primär- eller 
sekundärkällor (ibid.). Primärdata definieras som sådana som är obearbetad eller som 
samlas in av forskaren själv för det aktuella ändamål, medan sekundära data är sådana 
som just finns samlad, bearbetad vilket ger forskare möjligheterna att sortera det som 
passar sitt ändamål (Artsberg, 2005, s. 45). Jag använde primärdata vid datainsamling. 
För konstruktionen av den teoretiska referensramen har deskriptiv litteratur från olika 
ledande institut och praktiker inom den finansiella sektorn studerats. För att hitta 
material till mitt arbete har jag sorterat vetenskapliga artiklar och böcker som passar 
med uppsatsens syfte och problem. information är tillgänglig på Lucia som är Luleå 
tekniska universitetsbiblioteks katalog samt på universitets hemsida. Databaserna 
Academic Search Elite, Ecolit, Emerald och Business Source har gett de mest relevanta 
träffar för samlat material. Jag har också funnit stöd genom att samla några böcker som 
har viktiga informationer inom valt problemområde. De sökord som används är 
följande: credit, risk, evaluation, bank, loan, assessment, och firm. 
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3.5 Val av undersökningsobjekt 
 
För val av undersökningsobjekt har de första kontakterna tagits via elektronisk 
meddelande till fyra lokalbankkontor för att intervjua kreditbedömare och på detta sätt 
får relevant information om deras dagliga verksamhet när det gäller kreditbedömning. 
Bankernas namn och aktörernas namn på respektive banker hålls anonym eftersom de 
begärde detta, och därför har banker designerats som A, B, C och D. Jag valde de fyra 
bankerna därför att banker uppfyller en central funktion när det gäller kreditgivning till 
företagen. Bankerna är de största aktörer när det gäller kreditgivning, och de gör 
ekonomiska överväganden när de ska bestämma vilken service de ska erbjuda kunderna. 
Bankernas överväganden är helt naturliga för vinstdrivande företag. Kreditbedömning är 
ett steg i kreditgivningsprocessen vars uppgift är att bedöma de risker eller 
riskuppfattning i varje situation då banken överväger att utlåna pengar. Jag valde banker 
som undersökningsobjekt därför att det passar bra med denna uppsats eftersom jag vill 
undersöka hur riskbedömare arbetar för att hantera företags kreditrisker. 
 
3.6 Val av intervjupersoner 
 
För att få de första kontakterna med lämpliga aktörer, skickade jag först E-post-
meddelande som sedan följdes av telefonkontakt där jag redovisade vem 
uppdragsgivaren är och vilket syfte intervjun har. Efter det tog inte mycket tid mellan 
den första kontakten och intervjutillfället. Jag använde samma tillväggångssätt för att 
skapa de första kontakterna på respektive bank. Efter det att jag har identifierat och 
kontaktat den potentiella intervjupersonen återstod det att få vederbörande att medverka 
och avsätta en del av sin tid till intervjun. Därefter fick jag förbereda mig genom att 
göra en strukturerad intervjuguide för att inte glömma viktiga frågorna (ser 
intervjuguiden i bilaga). 
 
Efter intervju gick jag genom mina anteckningar och ställde samman ett 
intervjuprotokoll som sedan kompletterades med sammanfattande intryck. Jag kommer i 
kapitel fyra att presentera de samlade empiriska materialen för denna studie. För att 
försäkra informationsupptagning vid intervjuerna lånade jag en bandspelare från en 
kollaga för att spela in all intervju som sedan bearbetades noggrannare genom att skriva 
den på papperet och sedan i databehandlingen. 
 
3.7 Metodproblem 
 
När man samlar in data är det viktigt att ha dess giltighet i åtanke, det vill säga att det 
finns goda skäl att fästa stor tilltro till resultatet. Graden av tillit uttrycks genom att tala 
om hög eller låg validitet, hög eller låg reliabilitet. I syfte att får relevanta informationer 
om bedömning av kreditrisker, har fyra olika banker undersökts. Alla undersökta banker 
ligger i Luleå vilket gör jämförelse giltig.  
 
Avsikten med intervjuerna är att använda bankerna som medel för att skaffa relevant 
information genom att intervjua informanter som sysslar med kreditgivning och därmed 
få en sann och trovärdig bild av de faktorer som undersökningen syftar till. Detta gör 
det möjligt att få en djupare förståelse för problemet och därigenom få möjligheten till 
en givande analys för att uppfylla syftena.  
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Alla intervjuade aktörerna är riskanalytiker viket visar att de har den kunskap som 
behövs för riskbedömning och riskhantering. Kreditbedömare har mycket kontakt med 
kunder och genom att skaffa information, metoder och bedömning från kreditbedömare 
som är verksamma i dessa banker anser jag därmed att kriterierna om reliabilitet och 
validitet kan uppfyllas.  
 
3.8 Källkritik 
 
Enligt Svenning (2003, s. 289-295) bör man kontrollera vem som står bakom 
information, informationens ursprung, varför informationen förmedlas och vilken 
tidpunkt informationen beskriver när man samlar in information. Jag har hämtat data 
från olika källor främst från böcker, tidskrift, och artiklar. Det kan vara en svaghet att ta 
fram data från många böcker eftersom krav på vetenskaplighet inte är så stor men i mitt 
fall har jag kompenserat denna svaghet genom att använda fler vetenskapliga artiklar. 
Alla källor som används i denna studie ligger nära i tiden och det mest är aktuellt samt 
att jag har granskat materialet så att de är tillämpbart enligt problem och syfte. Jag har 
också försökt ha ett försiktigt förhållningssätt vid tolkning av intervjumaterial.  
 
När det gäller intervjuer är reliabilitet något lägre om muntliga inskaffat material finns 
bagatellartade subjektiva fel som man inte kan kontrollera, jag har undvikit detta 
problem genom att spela in alla intervjuer med hjälp av bandspelare som sedan 
bearbetades noggrannare genom att skriva den på papperet och sedan i 
databehandlingen.  Jag tycker att det vägda intrycket av källorna är att de representerar 
ärliga redogörelser och därmed erbjuder tillförlitliga uppgifter. När jag var klar med 
bearbetning av intervjuerna skickades de bearbetade intervjuerna till respektive 
respondent för att eliminera eventuella missförstånd.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras informationen om bedömning av kreditrisker som jag fick 
från de undersökta bankerna. I kapitlet presenteras svaren på frågorna som ställdes vid 
intervjuer från de fyra banker var för sig. Först presenteras intervju på Bank A och 
därefter följer Bank B, C och slutligen presenteras Bank D 
 
4.1 Intervju på bank A 
 
4.1.1 Bankverksamhetens lagregler  
 
Banker följer strikt regler vid kreditgivning. Dessa regler kommer från Basel II, EU och 
Sveriges Finansinspektion. Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och 
kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på bankers hantering av risk och 
offentliggörande av information. Vilket innebär stora krav för banken när det gäller 
inlämning av information om kapitalbas, och riskhantering. 
 
4.1.2 Kredithanteringsmodeller 
 
Aktören anser att riskhantering görs med hjälp av en databas, där det finns olika typer 
av data insamlade. Kreditbedömare tittar systematiskt på alla risker och bedömningen är 
i detta fall subjektiv. Genom att sätta mycket tid för att samla in informationen om 
kreditsökande företag kan man få inblick i och större kontroll över kreditutfallen, och så 
kan beslutsfattaren skapa sig en bättre uppfattning av risksituationens inneboende risk 
samt de alternativa utfallen.  
 
Riskbedömare använder ett system så kallat Score modell- datasystem där information 
till exempel om en låntagare matas in och risk beräknas automatiskt. Banken har också 
en grupp av förtroendekunder vilka behandlas på olika speciella sätt. Riskerna mäts med 
hjälp av VaR, modellbaserad riskmättning, som är en internationell standard, och med 
traditionella känslighetsmått.  
 
4.1.3 Krav vid kreditgivning 
 
Det ingen risk finns genom att bara sätta in pengar på banken.  
 
”Vi förvaltar kapital och vi får betalt för det, därför är det inte fel att ta risker eftersom 
detta är en stor del av vår verksamhet.”  
 
Risktagandet ska begränsas inom ramen för valda gränser som är ekonomiskt 
försvarbart, det vill säga att banken tar betalning i relation för hur stor risken är. 
 
Tidigare var kreditrisk viktigast, men nu tar man också hänsyn till andra risker. 
Operationell risk finns i alla typer av verksamhet, den kan förklaras som risker som 
uppstår på grund av tekniska problem eller brister i de interna kontrollsystemen. 
Kreditrisk avser de fall när låntagare inte fullföljer sitt åtagande, det kan vara till följd 
av oförmåga att återbetala lånet. Medan finansiell risk är risk för förändringar i 
valutakurser, räntor aktiekurser, likviditetssituationen och andra finansiella instrument. 
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4.1.4 Krav som ställs på kreditbedömaren 
 
På frågan om vilka krav ställer banken på dem som har riskbedömning som uppgift, 
aktören svar är följande:  
 
”vi har utbildad personal, innan någon ny medarbetare kan bli anställd granskas 
hans/hennes meriter för att säkra vilken utbildningsbakgrund man egentligen har”.  
 
Då man blir anställd genomgår man också internutbildning och efter det förväntar 
banken sig att han/hon skall arbeta självständigt. Alla personer kan göra felbedömningar 
men i sådant fall som en bestämd person gör mer fel än man skulle ha gjort så måste 
banken besluta om uppsägningar om denna medarbetare inte uppfyller de förväntningar 
och kompetens som krävs. 
 
Riskprocessen omfattar sju steg: att förebygga risker, identifiera risker, kvantifiera 
risker, analysera risker, föreslå åtgärder, kontrollera och följa upp samt rapportera 
risker. Processen är generisk och spänner över samtliga riskområden samtidigt som de 
konkreta aktiviteterna anpassas till respektive riskområde. Om man anser att kunden 
uppfyller många kriterier och några få saknas kan lån beviljas med säkerhet (pant) i 
proportion till risken andel.  
 
4.1.5 Kreditbeslut och säkerhet 
 
Aktören anser att långivningsbeslut till ett företag till exempel kan ske genom att 
kreditvärdigheten bedöms enligt kvalitativ företagsanalys. Företagsanalys innefattar en 
bedömning av låntagarens affärsidé, strategi, styrelsens och företagsledningens 
kompetens, verksamhetsplaner, marknadsbedömningar och en kvantitativ analys av 
finansiella data från årsredovisningar, delårsrapporter samt genom kreditupplysningar. 
Detta är beroende på hur stor risken är, i de fall där risken är minimal görs ett enkelt 
övervägande. Till privat personer är det viktigt att veta om hur risken för misslyckande 
är genom att få informationen om personens bakgrund såsom utbildning, 
anställningssituation samt om man varit inblandade i rån, bedrägerier, dokumentation på 
fel etc. Avslutningsvis säger aktören att när det gäller beslutsfattning om långivning och 
placering i räntebärande värdepapper sker detta inom ramen för en väl utvecklad 
kreditbedömningsprocess som innefattar en bedömning av låntagarens kreditvärdighet 
och dess utveckling över kreditens löptid. Det finns olika stadier när det gäller att fatta 
beslut, detta beror på hur stor risken är. 
 
4.2 Intervju på bank B  
 

4.2.1 Bankverksamhetens lagregler   
 
Aktören menar att nuvarande lagstiftning och olika statliga åtgärder av kreditpolitisk 
natur ger ramen för bankernas utlåning, bland annat i form av krav på kreditsäkerheter. 
Konsekvenserna av Basel II-reglerna är att banken fokuserar mer än tidigare på att följa 
fastställda regler vilket i sin tur gör att banken inte är beredd att ta lika stora risker mot 
kunder. Basel II-regleringen kan också innebära en snävare kreditmängd om kraven 
sätts högt. Detta gör att små och medelstora företag generellt blir känsliga för 
förändringar i bankernas förmåga och vilja att låna ut kapital.  
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4.2.2 Kredithanteringsmodeller 
 
Det används en utvecklad metodik som tillhandahåller information för mätning av 
risker. Det är en typ av Credit Scoring modell som mest används av banker för att 
bedöma kreditvärdighet. Då informationen i kreditupplysningarna blir alltmer 
omfattande blir det vanligare att använda kreditmallar som underlättar 
kreditbedömningen. Genom att använda kreditmallar missar man ingen väsentlig 
information i kreditupplysningen och man kan på detta sätt tillämpa en fastställd 
kreditpolicy. Kreditmallsvaret presenteras i kreditupplysningen och på bildskärmen. 
Aktören försätter och säger att kreditmallen är det regelverk som styr kreditprövning i 
en dator. Vid kreditprövningen appliceras regelverk automatiskt på de uppgifter som 
finns tillgängliga om den kreditsökande och en kreditrekommendation lämnas. 
Rekommendationen anger i regel om sökt kredit kan beviljas, bör avslås eller bör bli 
föremål för ytterligare prövning. 
 
4.2.3 Krav vid kreditgivning 
 
Man gör några övervägande innan man kan ställa krav, först måste långtagarens 
kreditvärdighet bedömas genom att mäta risken. Kreditvärdigheten betygsätts grupperad 
i olika klasser, från K1 (högsta) till K5 (lägsta). K1 innebär att kredittagare bedöms ha 
mycket god kapacitet att möta sina betalningsförpliktelser. K2 innebär god kapacitet. 
K3 bedöms ha adekvat kapacitet. K4 bedöms ha osäker kapacitet. K5 förväntas bli ur 
stånd att möta betalningsförpliktelser. Med hänsyn till denna skala kan låntagarens olika 
risker samt krav ställas i proportion till risken.  
 
Banken kan ibland kräva att företaget ställer pant i form av tillgångar och på detta sätt 
kan kostnadseffekterna från eventuell kundförlust minimeras. Lika viktig som den 
inledande bedömningen, är att göra en ständig uppföljning av kundernas 
kreditvärdighet. Därför är det också viktigt att banken använder kreditbevakning från ett 
externt kreditupplysningsföretag så att man får information om kunden missköter sig 
gentemot andra leverantörer. 
 

4.2.4 Krav som ställs på kreditbedömaren 
 
Kreditrisk är en av de viktigast risker vid kreditgivning, men i alla fall viktigaste är 
riskomfattning.  
 
”Då vi inser att det finns stor risk med ett visst instrument måste också stor 
uppmärksamhet inriktas på den.”  
 
Medarbetare framförallt de som sysslar med riskanalys har kunskap som krävs annars 
kan banken inte anställa dem. I början om man inte har erfarenhet inom yrket arbetar 
man tillsammans med någon som just har erfarenhet under en bestämd tid. Med andra 
ord arbetar banken med välutbildade och erfaren kreditanalytiker. Krav av annan 
karaktär som ställs till kreditbedömaren är att kreditbedömaren bör göra en fullständig 
utredning eller granskning när det gäller att bevilja ytterligare kredit till ett finansiellt 
svagt företag. I första plan måste en objektiv analys av företagets framtidsmöjligheter 
göras liksom vilka möjligheter till omstrukturering och försäljning av enheter som finns 
inom företaget. För en kreditbedömare är det betydelsefullt att samla information som 



 

15 

 

ger en viktig kompletterande bild av företaget som granskas. Man gör alltså en 
ekonomisk analys av företaget viket innebär en noggrann granskning av 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och nyckeltal. 
Informationen från kreditupplysning är också av stort vikt eftersom det ger information 
om företaget har låneskulder från andra leverantörer.  
 

4.2.5 Kreditbeslut och säkerhet 
 
Beslutsfattande har mycket att göra med befogenhet som man har på sin arbetsplats. 
Beslut kan fattas av en eller några personer som har befogenhet om specifik situation.  
 
”För oss krävs god arbetsetik och moral, man bör vara aktsam att inte ta beslut i vilket 
man inte har befogenhet.”  
 
Aktören fortsätter och säger att om risken är låg kan en person fatta beslut, om risken är 
hög kan beslut fattas av två eller mer personer efter möjliga övervägande. Vid 
beslutfattning kan man besluta om vilket krav är lämpligast för att minska osäkerhet. 
Kravet kan också vara pant i form av tillgångar. 
 
4.3 Intervju på bank C 
 

4.3.1 Bankverksamhetens lagregler   
 
Aktören svar på frågan är att man vid kreditgivning måste agera enligt principer och 
bankrörelselagen förbjuder att kreditbelopp inte får under ett år uppgå till ett belopp 
motsvarande 70 procent av bankens kapitalbas. Detta garanterar att de formella 
säkerhetskraven blir uppfyllda och framkalla inte en situation för likviditetsbrist.  
   
4.3.2 Kredithanteringsmodeller 
 
Den kraftig ökade processkapaciteten inom databehandling gör det möjligt att få bättre 
precision i en kredithanteringsprocess än tigare. Kreditriskhantering görs genom att 
samla information om potentiella låntagare som används vid kreditbedömning. Efter det 
att risken och dess omfattning är känd, kan man då börja med de andra åtgärderna. 
Informationen analyseras i ett scorekorts system, där görs en avstämning i databas. På 
så sätt kan ansökningshandlingens information kompletteras med 
kreditupplysningsinformation (såsom betalningsanmärkningar etc.). Uppgifter ur 
ansökningsformuläret integreras med kreditupplysningsinformation och annan 
information kreditgivaren kan tänkas ha. 
 
4.3.3 Krav vid kreditgivning 
 
En kreditbedömning syftar till att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. 
Kreditsökande företag bör därför krävas att lämna relevant information som skall bidra 
dels att bedöma företagets kompetens, ekonomisk situation, produktion och dels att 
bedöma om organisationen är tillräcklig för att nå uppsatta mål. 
 
Kreditbedömning är en prövning om man har en möjlig förmåga att betala tillbaka 
skulden. Låneskulder registreras i datasystem som används av 
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kreditupplysningsföretagen. Det går inte att dölja att lån finns om ansökning görs till en 
annan bank. Efter att banken ha fått alla möjlig information kan kraven också justeras 
till risknivå. Vanligtvis är kredit- och operationell risker viktigast eftersom de påverkar 
dagligen bankverksamheten. Men man kan inte heller underskatta finansiella risker.  
 

4.3.4 Krav som ställs på kreditbedömaren 
 
Kreditbedömare bör först och främst vara professionell på arbetsplatsen, och förstås 
krävs att man uppfyller utbildningskrav, etik och moral. Dessa inslag är avgörande för 
att få lång anställning och klättra uppåt.  
 
”Självklart är det en fördel att bedömaren har kunskap och erfarenhet av hur man 
analyserar ett företag.”  
 
Detta bör avse kunskap om uträkning och utvärdering av nyckeltal. Kunskap om hur en 
årsredovisning kan genomlysas och vad som kan utläsas både direkt och indirekt ur den. 
Att behärska detta underlättar och bidrar till en bra bedömning. Det finns olika sätt att 
bedöma krediter, bedömningen är beroende av om kreditgivningen gäller beviljande av 
ny kredit, förnyelse av kredit eller avslut av kredit. De olika faserna ställer olika krav på 
kreditbedömarens förmåga att analysera och agera. Kreditgivning till ny kund 
förutsätter, att kreditbedömarens kompetens är tillräcklig för att kunna analysera 
företaget både ekonomisk och affärsmässig synvinkel, eftersom företagets ekonomiska 
ställning utgör bas för hur företagets verksamhet har möjlighet att utvecklas.  
 

4.3.5 Kreditbeslut och säkerhet 
 
Banken utlåning till företag utgör en stor del av kreditgivning. Beslut för utlåning i 
mindre belopp brukar vanligtvis fattas på lokalt kontor och det tar också kort tid att fatta 
sådana beslut. Beslut fattas av en person eller några personer inom avdelning, förutom i 
de fallen där stora belopp är inblandade då beslut kan fattas på en högre nivå. Beslut 
måste ta hänsyn på hur allvarliga är riskerna. Säkerhetsfrågan blir aktuell då 
kreditgivaren funnit att risken för betalningsinställelser är stor. 
 
4.4 Intervju på bank D 
 

4.4.1 Bankverksamhetens lagregler  
 
Syftet med lagstiftning är att reglera bankens kreditgivning för att få tillstånd en 
enhetlig kreditmarknad, där banker får bestämmelser om kreditgivning. Detta innebär 
att banken inte får ge krediter om kunder inte uppfyller vissa villkor samt att banken 
inte bör ge kredit om den inte har tillräckliga likvida medel eller kapitaltäckning.   
 
4.4.2 Kredithanteringsmodeller 
 
Det används ett credit scoring system som är databaserad system så kallade ”ADB”. 
Credit scoring bygger, precis som vid traditionella metoder för kreditbedömning 
(vanligtvis manuell bedömning av en kredithandläggare), på antagandet att beteendet 
hos en ny kreditsökande kommer att likna det hos tidigare. Både traditionella metoder 
och credit scoring bedömer nya sökanden med hjälp av erfarenheter från tidigare 
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sökanden, även om sättet på vilket jämförelsen görs skiljer sig åt. Han berättar att i ett 
ADB-baserat system kan de flesta ansökningar behandlas med ett minimum av 
mänskliga ingrepp. Kreditbedömare registrerar information ur ansökningshandlingen 
och resten av kreditprocessen sker automatiskt. Många system integrerar processer för 
att verifiera en del av integrerade informationen. Detta görs för att tidigt upptäcka fel 
eller försök till bedrägerier.   
 
4.4.3 Krav vid kreditgivning 
 

Aktören uttrycker att deras bank har haft och fortfarande har bättre kontroll på 
kreditgivning och har ett centraliserat kreditregister. Det vill säga hela bankens så 
kallade exponering eller all utlåning och alla affärer med varje kund, finns lokaliserad 
till ett ställe på bankens kontor. Försiktigheten har lett till att deras bankkreditutgivning 
expanderar något långsammare än hos konkurrenter under de sista tre åren. 
Kreditupplysning i olika former är ett av de viktigaste instrument vid sund kreditgivning 
och bevakning av utestående fordringar. Men den är också ett viktigt komplement om 
man önskar skaffa sig information om någon som man planerar att ingå i ett 
affärsförhållande med. Den är också ett hjälpmedel i effektiv bearbetning av potentiella 
kunder samt när man vill bevaka befintliga kunder. Krav för kreditupplysning är att ta 
fram uppgifter som avslöjar den omfrågades eller företags betalningsförmåga och vilja 
att göra rätt för sig.    
 
4.4.4 Krav som ställs på kreditbedömaren 
 
På frågan om vilka krav ställer banken till dem som har riskbedömning som uppgift 
svarar aktören att  
 
”kreditbedömare bör i första plan vara utbildade inom detta område och dessutom har 
de flesta kreditbedömare intern utbildning samt lång karriär inom banken”.  
 
Kreditbedömare arbetar med stöd av datoriserat kreditsystem dessutom har de 
kreditmallar som hjälpmedel. Kreditbedömning är en process, där kreditbedömare gör 
ett urval av information och vilka kriterier som är relevanta vid varje 
bedömningstillfälle samt hur de ska värderas. På kreditbedömaren vilar ett stort ansvar 
att göra en allsidig bedömning. Det är nödvändigt att kreditbedömaren använder 
utvecklad metodik samt professionella arbetsrutiner som redan finns inom banken. Med 
en större systematisering och professionalism blir det även lättare att styra bankens 
krediter i avseenden på risknivå. 
 
4.4.5 Kreditbeslut och säkerhet  
 
Risktagningsbeslut är mycket beroende på hur stor risken är, när riskklassen är 
fastställd. Då kan kreditbedömare bestämma om beslut ska fattas omgående eller om det 
behöver tillstånd från högre chef. Utnyttjande av säkerhet kan vara ett sätt att göra 
affärer med företag där risken normalt sett är för hög. Att bevilja en kredit är en 
affärsuppgörelse med möjlighet att variera olika faktorer som ränta, amortering, 
säkerheter, etc. Är det inte möjligt att ändra någon av faktorerna till bankens förmån bör 
företaget sannolikt inte beviljas ytterligare krediter. 
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4.5 Sammanfattning av empirikapitel  
 

I tabellen nedan anges korta kommentarer om det konstaterat empirisk resultatet om vad 
som är av intresse vid kreditbedömning. I tabellen jämförs kolumnvis respektive 
bankens resultat i enlighet med ställda undersökningsfrågor (avseende vilka 
bankverksamhetens, kreditriskmodeller, krav vid kreditgivning, krav som ställs på 
kreditbedömaren, och hur kreditbeslutfattning och säkerhet går till i 
kreditbedömningsprocessen) som kan läsas radvis i första kolumn. Tabellen illustrerar 
viktiga likheter och skillnader som finns mellan bankernas sätt att bedöma 
företagskrediter.  

 
Tabell 1: likheter och skillnader utifrån resultat från kreditbedömningsprocesserna i de 
fyra banken på lokal nivå. 
 
Frågetema Bank A Bank B Bank C Bank D 
Bank- 
verksamhetens 
regler 

Skärpt krav på 
hantering av 
risker och 
offentliggörande 
av information 
om bankens 
kapitalbas, etc. 

Fastställda 
regler för 
bankens 
utlåning. 

Kreditbelopp får 
inte under ett år 
överstiga 70 % av 
kapital bas. 

Banken bör inte ge 
kredit om den inte 
har tillräcklig 
kapitaltäckning. 

Kreditriskmodeller 
 

Använder Scoring 
modell- 
datasystem eller 
VaR. 

Använder 
kredit Scoring 
modell samt 
kreditmall. 

Informationen 
analyseras i ett 
Scorekortsystem 

Använder ett 
databaserat system 
ADB. 

Krav vid 
kreditgivning 

Risktagning 
begränsas till 
limiter som är 
ekonomiskt 
försvarbart.  

Låntagarens 
kreditvärdighet 
bedöms enligt 
riskklass. 
Ständig 
uppföljning av 
företags 
kreditvärdighet 
bör göras. 

Kräver inlämning 
av företags 
relevanta 
information från 
företag och 
kreditupplysnings
- 
företagen. 

Kräver 
kreditupplysning 
som avslöjar 
företags 
betalningsförmåga
.  

Krav som ställs på 
kreditbedömaren 

Kreditbedömaren
s bakgrund och 
meriter granskas 
innan anställning. 
Kreditbedömaren 
bör uppfylla 
förväntningar. 

Kreditbedömar
e har kunskap 
som krävs. 
Erfarenhet 
inom yrket är 
mycket viktigt. 

Erfarenhet inom 
yrket är en fördel. 
Kreditbedömare 
bör uppträda 
professionell och 
krävs därför att 
man uppfyller 
utbildningskrav, 
etik och moral. 

Kreditbedömare 
förväntas ha 
utbildning eller 
lång karriär inom 
detta område.  

Kreditbeslut och 
säkerhet 

Beslut är 
beroende på 
riskomfattning, 
om risken är 
minimal görs 
enkel 
övervägande. 

Beslut fattas av 
den som har 
befogenhet om 
specifik 
situation. 
Kräver pant om 
risken är stor. 

Kredit i mindre 
belopp fattas på 
lokalt kontor 
annars delegeras 
på högre nivå. 
Ställs säkerhet då 
risken är stör. 

Beslut beror av 
riskklass. 
Utnyttjande av 
säkerhet för att 
göra affärer med 
företag vilken risk 
är för hög. 

 
 
Det finns likheter när det gäller bankverksamhet regler, det visar att alla undersökta 
banker har att uppleva dessa riktlinjer i stör utsträckning framför allt de 
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kreditrestriktionerna angående kapitalbas. Bank A har skärpt krav på hantering av risker 
och offentliggörande av information samt att bankens utgivning av kredit inte får 
överskrida den förutbestämda nivån av kapitalbas. Bank B har fastställda regler för 
bankens utlåning, medan Bank C kreditbelopp inte får under ett år överstiga 70 % av 
kapital bas. Bank D i sin tur har bestämmelser där utlåning är tillåtet till den gräns som 
kan vara tillräcklig för att täcka kapitalbasen. Det finns skillnader angående 
kreditriskmodeller. Bank A, B och C använder Credit Scoring modell för klassificering 
av risker medan Bank D använder en så kallad ADB databaserat system.  
 
Alla fyra banker visar ha någon form av krav som lånsökande företag bör uppfylla, det 
viktigast här är att vid kreditgivning ska kreditbedömare skaffa relevant information 
både från lånsökande företaget och från kreditupplysningsföretagen som bas för 
riskklassificering. Bank A risktagning begränsas till gränser som är ekonomiskt 
försvarbart. På Bank B bedöms låntagarens kreditvärdighet enligt riskklass, och om 
låntagare anses ha stor risk görs därefter en ständig uppföljning av företagets 
kreditvärdighet. Bank C kräver inlämning av relevant information från företaget och 
kreditupplysningsföretagen. Bank D i sin tur kräver kreditupplysning som avslöjar 
företags betalningsförmåga. Det finns också likheter när det gäller kravet som 
kreditbedömare bör uppfylla innan och efter anställning, det handlar alltså om 
utbildning, tidigare erfarenhet samt professionell uppträdande. De undersökta banker 
har gemensamt mönster som visar att kreditbeslut är en produkt av insamlad 
information där riskomfattning kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
Sammanfattningsvis kan man säga att företaget beviljas lån om företagets risk är 
ekonomiskt försvarbart för banken.  
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5. Analys  
 
I analys kapitel kommer innehållet om insamlad data och dess behandling att 
presenteras. Här presenteras jämförelser mellan teorin och informationen från 
undersökta banker. I detta avsnitt kommer det också att göras analys mellan 
fallföretagen för att urskilja hur riskbedömningen utförs i dessa. 
 
Disposition av analysen 
 
Vissa gemensamma drag som uppmärksammas utifrån iakttagelser i de undersökta 
bankernas arbetssätt ska analyseras och får en allmän diskussion i fråga om 
kreditbedömning. Utifrån intervjuer ska information som är viktig vid kreditbedömning 
presenteras samt belysa samband och olikheter genom att empiriska resultat 
kompareras med teorin. 
 
Bankverksamhetens lagregler   
 
Bankreglering är avsedd att minska bankernas maktkoncentration samt förebygga 
instabilitet som kan uppstå om banker tar allt för stora risker med konsekvenser som 
detta tillfogar den övriga sektorer i landet (Schreft & Owens, 2009). Därför förordas 
banken att uppfylla vissa kriterier såsom information om bankens reserv bas, säkerhet, 
och riskhantering. Men det finns de som menar att avreglering skulle vara den bästa 
vägen eftersom den gör att bankmarknaden fungerar effektivt. De tror att avreglering 
minskar myndigheternas intervention som i sin tur leder till ökad konkurrens och 
effektivare allokering av lån. Det första påståendet sammanfaller med mitt resultat. Mitt 
resultat visar att bankreglering är en förutsättning för att bankverksamhet skall fungera 
på ett tillförlitligt sätt. kreditbedömningen har blivit betydligt mer stringent än tidigare, 
det ställs större krav på banken att sätta sig in i företagets verksamhet, vilket i sin tur 
leder till att företaget själv måste vara berett på att informera banken på ett 
professionellt och vederhäftigt sätt. Kreditbedömare är medvetna om att företaget har en 
kreditrisk till dess att betalningen är mottagen.  
 
Insamlingen av relevant information ger legitimitet åt att banken har handlat i enlighet 
med gällande lag (Wonder, Wilhelm & Fewings, 2008). Viktigast är att man är 
uppmärksam att skilja på vad som bör och inte bör göras under gällande 
bankverksamhets lag. Detta för att säkerställa om informationen som verkligen fås på 
något sätt kan visa behovet av kredit. Aktörernas påståenden överensstämmer med 
teoretisk referensram i den mån att banker inte själva kan bestämma vilka regler som 
bör följas utan måste arbeta utifrån riktlinjer från Basel II regelverket, Sveriges 
finansinspektion samt Europeiska Unionen vilket sammanfaller med påstående från 
Kashyap & Stein, (2004). Resultat visar också att alla fallföretagen har högre krav att 
följa vilket är nödvändigt eftersom det begränsar bankerna från att ta en allt för stor risk 
som kan leda till likviditets brist som i sin tur kan orsaka bankkris och negativt påverka 
hela marknaden. Resultaten visar också att bankernas kapitalbas avgör hur mycket 
kredit en bank årligen kan bevilja sina kunder.    
 



 

21 

 

Kredithanteringsmodeller 
 
Wolken (1996) medger att Credit scoring modell används för riskmättning. Tack vare 
mer sofistikerade beräkningsmodeller möjliggörs en mer individuell och rättvis 
prissättning på lån. Inskaffad information om företaget ligger till grund för 
kreditbedömarens bedömning av företagets återbetalningsförmåga. För att få en så 
korrekt riskbedömning som möjligt är det bra om företaget ger banken relevant 
information om företagets ekonomiska situation, potentialer på sikt, möjligheter till att 
ställa säkerheter och så vidare. Jacques (2008) och Treacy (1998) visar hur credit 
scoring modeller hjälper kreditbedömaren att värdera risker, vilket blir grund för 
riskklassificering och möjliggör eventuellt prissättning av räntenivå. Resultatet av min 
studie skiljer sig från den teoretiska referensramen, den visar att tre banker använder 
samma kredithanteringsmodeller medan den fjärde använder annan modell. Mitt 
studieresultat visar att bankens kreditbedömare använder olika metodik eller 
kreditriskmodeller som hjälpmedel för riskmättning. Detta beror på att det finns 
flexibilitet för banker att alltid ersätta gamla kredithanteringsmodeller med nya, men 
alla dessa modeller är har potential att ge information om den möjliga risken. Banker 
använder också kreditmallar som komplement för att underlätta kreditbedömningen då 
informationen är omfattande. Genom att använda kreditmallar missar man ingen 
väsentlig information i kreditupplysningen och man kan på detta sätt tillämpa en 
fastställd kreditpolicy.  
 
Krav vid kreditgivning 
 
Sociala förbindelser eller personliga kontakter mellan kreditbedömare och lånsökande 
spelar viktig roll och påverkar hur framgångsrik företagen blir för att beviljas kredit 
(Richard och Michael, 2001). Kreditbedömare tenderar att favorisera företag med gott 
anseende eftersom man anser dessa företag utgöra en mindre riskabel kundgrupp och 
därmed blir det lättare att göra affärer med dem. Detta medför att högrisklånsökandes 
möjlighet att få lån minskar avsevärt eftersom det kostar extra mycket för banken att 
bevilja krediter i denna kundgrupp på grund av att kreditbedömare måste bygga upp nya 
relationer med de potentiella kredittagarna med syfte att skaffa information både på 
formellt- och informellt sätt. Resultatet av min studie visar att företagen som har 
utvecklat gott anseende för objektiv rapportering gentemot banken betraktas vara 
kunder med låg risk och därmed beviljas lån i flest fall. Men gott anseende kan inte 
användas som villkor för att bevilja lån utan är en aspekt som ökar företags möjligheter 
att få lånet. Kreditbedömare tror att även om informationen fås från företag med gott 
rykte är det ingen garanti att det alltid kommer att göra det.  
  
Från den teoretiska referensramen påstås även att det är många faktorer som måste 
övervägas för att begränsa kreditförlust och en av dessa faktorer är att granska 
företagsledningskompetens (Broomé et al. 1999). Kunskapen om företagsledning kan 
utvärderas beroende på situation: om företagsledningen arbetar under längre tid i 
företaget anses han/hon ha bättre kännedom om företagets situation och det är därför 
mindre riskabelt att bevilja lån medan för ny ledning gäller motsatsen. Detta 
sammanfaller med påståenden från alla intervjuade aktörer som anser att det vid 
bedömning av lån till företagare som övertar en existerande verksamhet, har bankerna 
att ta hänsyn till dels företagets hittillsvarande ekonomi, dels den nye ägarens 
förutsättningar. Här uppmanas företagsledningen att visa att den har förmåga att anpassa 
företaget så att man tillvaratar möjligheterna att uppnå lönsamhet. 
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Aktörerna anser att banken måste i varje situation säkerställa om företaget har 
möjligheter att betala räntor och amorteringar. Detta kräver att kredittagaren visar vilja 
och kan arbeta med tillfredsställande lönsamhet. Green och Kwong (1995) anser att 
företagets situation samt tidshorisont påverkar hur hög räntesatsen lånsökande kommer 
att betala. Informationen om hur företaget sköter sina betalningar externt i form av 
skattebetalningar, betalningar till leverantörer och andra kreditgivare kan fås från en 
kreditupplysning. Ur en kreditupplysning framgår också om det finns många 
förfrågningar registrerade, vilket kan tyda på att företaget sökt och kanske beviljats 
krediter på flera håll. Behöver företaget likviditetstillskott bör man ta reda på om det är 
av tillfällig karaktär. Behövs krediterna för expansionsinvestering bör man veta om 
investeringen gäller tillväxt inom befintlig verksamhet eller investering i ny verksamhet.  
 
Krav som ställs på kreditbedömaren 
 
Lokala banker har bättre position när det gäller kreditgivning till kunder i den region de 
ansvarar för eftersom man känner det existerande företagets rykte på något sätt (Richard 
och Michael, 2001). I de flesta fall kan man snabbt få viktig information om företaget 
just är etablerat på marknaden, och det blir också lättare för kreditbedömare att skaffa 
information från olika källor. Resultatet av de undersökta bankerna överensstämmer 
med teorin, det visar att kostnader för anskaffning av information blir lägre om företaget 
har gott rykte vilket underlättar att komma snabbt till beslut. Men beslutet om lånet 
däremot kan fattas både lokalt eller i ett annat kontor på högre hierarkisk nivå. Detta 
innebär att ju högre i hierarki ett beslut förekommer, desto mindre blir möjligheterna för 
små företag att få lån.  
 
Kreditbedömares arbete utgår ifrån företagets utlämnade redovisningsinformation, och 
sedan analyseras prognostiserade vinster och andra mått av företagets 
prestationsförmåga vilket möjliggör att komma till beslut om lånet samt ger vissa 
rekommendationer om det behövs (Davis, Lovata & Philipich, 1991; Schiffres, 2008). 
Det är också utifrån denna information man uppskattar om räntan betalas med premie 
eller inte. Det går inte att upptäcka om företaget på något sätt har manipulerat 
information i alla situationer eftersom man i sin analys är mycket beroende av 
tillgänglig information. Alla aktörer är överens och hävdar att kreditbedömaren i första 
hand bör vara utbildade inom detta område och dessutom måste de flesta av 
kreditbedömare genomgå en intern utbildning samt att ha en lång karriär inom 
bankverksamhet. För att kunna göra en värdering av de olika faktorer som påverkar 
kreditvärdigheten krävs analyser av många upplysningar som hämtas från offentliga 
register eller från informella källor (din egen kunskap om kunden). Information om vad 
krediten ska användas till underlättar en bedömning av kredittagarens möjlighet att 
återbetala lånet.  
 
Kreditbedömare bör inte enbart se på företagets riskexponering som den framgår av 
redovisningsinformationen eftersom den verkliga ekonomiska riskexponeringen för 
företaget kan vara större (Davis et al. 1991). Ibland krävs diskrektion av kreditbedömare 
för att avgöra om informationen är tillräcklig för att stödja beslutet. Detta kan vara en 
grund där kreditbedömarens erfarenhet spelar en viktig roll.  Aktörer påstår att 
kreditbedömaren bör ha den kunskap och erfarenhet som krävs inom yrket, vilket är 
avgörande för att bli anställd. Erfarenhet inom yrket är ett krav som alla 
anställningskandidater måste uppfylla. Kreditbedömare bör uppträda professionellt och 
det krävs därför att man uppfyller utbildningskrav, etik och moral. Kreditbedömaren 
förväntas ha utbildning och en lång karriär inom detta område. Detta för att han/hon kan 
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arbeta självständigt samt kunna göra en allsidig bedömning. Wonder, Wilhelm och 
Fewings (2008) framhåller att kreditbedömare agerar i enlighet med bankregler och 
vissa vedertagna riktlinjer. Min studie visar att kreditbedömaren bör uppfylla 
förväntningar med hänsyn till hans/hennes bakgrund och meriter vilka granskas innan 
anställning samt att det krävs internutbildning enligt bankens riktlinjer.  
 
 
Kreditbeslut och säkerhet  
 
Att avslå eller bevilja en låneansökan är en ömtålig uppgift som kräver ständig 
bedömning av risker förknippade med lånsökande företag (Gorden & De Silva, 2008; 
Clay & Cowling, 1994). Kreditbedömaren har en motiverad önskan att generera vinster 
åt företaget, vilka i sin tur underlättar tillbakabetalning av lånet med ränta vilket 
genererar vinster för banken. Kreditbedömare måst i stor utsträckning förlita sig på yttre 
data källor som vägledning när de skall fatta beslut om lån. De tillfrågade aktörerna 
medgav att man först granskar resultatet från kreditbedömningen för att se hur 
osäkerheten avseende företagets återbetalningsförmåga har uppskattats. De intervjuade 
aktörerna är överens om att det finns möjligheter att kräva speciella säkerheter i form av 
inteckningar eller panter om man fattar kreditbeslut under osäkerhet. Bankens 
beslutsfattande om långivning sker inom ramen för en väl utvecklad 
kreditbedömningsprocess som innefattar en bedömning av låntagarens kreditvärdighet 
och dess utveckling över kreditens löptid.  
 
Kreditbedömningen fungerar som ett viktigt underlag vid kreditbeslutet (Ammann, 
2002). I kreditbedömningen uppskattas osäkerheten med avseende på företagets 
(kundens) återbetalningsförmåga. Efter kreditbedömningen följer kreditbeslutet då 
riskexponeringen formas i den enskilda relationen. Bankens kreditbeslut innefattar en 
bedömning om kredit skall lämnas, val av kreditlimit, betalningstid och säkerhet. I min 
studie är aktörerna eniga om att beslut om kredit är mycket beroende på den 
riskomfattning som affärerna medför. Vanligtvis ställer bankerna krav på säkerheter i 
samband med kreditgivning. Dessa krav varierar och är i princip beroende på 
låntagarnas kreditvärdighet utifrån en kort- och långsiktig riskbedömning samt kreditens 
löptid. Aktörerna har samma uppfattning som Buyukkarabacak och Krause (2009) att 
banker ställer säkerhet som ett sätt för att minska förluster beroende på företagens 
utvecklingsmöjligheter. Det innebär att bankerna arbetar med alla slag av säkerheter, det 
vill säga att banken av olika skäl kan kräva säkerheter i låntagarens tillgångar.   
 
För kreditavtal som träffas mellan låntagare och bank, som innebär åtagande av något 
slag, är det vanligt att viss avgift utgår (Guidotti, 2009). Denna är ställd i relation till 
åtagandets art och den tidsperiod som överenskommits. Avgiften för liknande krediter 
kan variera kraftigt mellan företag, och en förhandling med banken är därför alltid att 
rekommendera. Alla aktörer i min studie är också överens om att beslut fattas fall efter 
fall och olika i varje företags situation. Ibland behövs ett skriftlig ansökan, men ibland 
koppletteras den med en intervju av mer än en person.  
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6. Slutsatser  
 
Syftet med denna studie är att jämföra arbetssättet hos fyra lokala bankkontor. Med 
denna utgångspunkt dra slutsatser om viktiga likheter och skillnader i hur 
företagskrediter bedöms. Här får läsaren en inblick i forskningsprocessen och 
grunderna till att besluten kan betraktas som rimliga. I avsnittet presenteras de 
slutsatser jag drar utifrån min analys och sammankopplar det med uppsatsens syfte och 
forskningsfråga. Slutligen ges rekommendationer till fortsatt studier. 
 
 
Denna studie hade för avsikt att besvara frågan om hur kreditbedömaren på lokal nivå 
kan arbeta för att hantera företags kreditrisker. Analysen visar att det finns ett 
gemensamt mönster i kreditbedömarens sätt att hantera företags kreditrisker. 
Kreditbedömare har ofta haft svårighet att få tillräcklig information som skall kunna 
bidra till rationella beslut. Därför anses kreditbedömarens erfarenhet vara av störst vikt. 
Kreditbedömare kan i viss utsträckning lita på företagsledningens karaktär och annan 
information som signalerar riskens omfattning. Man kan i detta fall inte förvänta sig 
någon typ av tillräcklig eller perfekt information eftersom även om kunden anses vara 
villig att betala tillbaka lån med högre ränta föreligger det alltid risker i form ”adverse 
selektion”.  
 
De viktigaste faktorer som påverkar bedömning av den potentiella låntagarens 
kreditvärdighet är företagets betalnings historik, soliditet, de nuvarande 
bankverksamhetsreglerna samt företagsledningens möjligheter att se att investeringen 
ska generera positiva kassaflöden. Vid varje kreditbeslut måste kreditbedömaren se till 
att tillgänglig information om företaget är i enlighet med bankens kreditpolicy eller ett 
förnuftigt handlingssätt. Uppställandet av pant som kriterier för lånegaranti minskar 
vanligtvis kreditrisken men det kan också i vissa fall öka risken om det leder till att små 
projekt får finansiering på bekostnad av stora projekt. Det är vanligt att kreditbedömare 
deltar i lokala sociala nätverk för att skapa affärer och underhålla relationer med 
kunderna, vilket innebär att den personliga interaktionen med kunderna bedöms som 
viktig. Kreditbedömarens erfarenhet, bankens inre liv och förordningar är oerhört 
viktiga för att komma till ett rationellt kreditbeslut.  
 
6.1 Rekommendationer till fortsatta studier 
 
Bankerna har särskilda regler att följa framförallt efter Baselöverenskommelsen. Men 
de nya reglerna innebär också stora kostnader eftersom bankerna måste köpa en mängd 
ny utrustning, stor satsning på intern utbildning, etc. Den som bär dessa kostnader är 
förstås bankernas kunder, vilket innebär att kreditgivning och annan service också blir 
dyrare. Detta är priset vi måste betala för att förtroendet för bankverksamhet skall bli 
bättre. Därmed vill jag rekommendera en undersökning om hur man kan göra för att 
minska kostnader som har att göra med kreditgivning. 
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8. Bilagor  
 
Bilaga A: intervjuguide 
 
Här presenteras undersökningsfrågor som ställdes till de fyra aktörer, en på respektive 
bank. 
 
Några viktiga frågor om kreditriskbedömning 
 
Bankverksamhetens lagregler 
1 - vilka lagregler har banker att följa vid bedömning av kreditrisker? 
 
Kreditriskhanteringsmodeller 
2 - vilka riskhanteringsmodeller anses mest viktiga i din verksamhet? 
3 - Har ni någon bestämd modell vid bedömningen av företagskrediter? 
4 - Hur använder ni dessa modeller? 
 
Krav vid kreditgivning 
5 - För att minska risker, vilka krav ställer banken vid kreditgivning? 
6 - Hur bankens kreditbedömningsprocess går till? 
7 - Hur gör du för att samla in informationen av kreditsökande företag? 
 
Krav som ställs på kreditbedömaren 
8 - Vilka krav ställer banken till dem som har riskbedömning som uppgift? 
 
Kreditbeslut och säkerhet 
9 - Hur fattas kreditbeslut på lokal nivå? 
10 - I vilka utsträckning blir det aktuellt att kräva säkerhet? 
 

 




