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SAMMANFATTNING 
 
Kreditbedömningar har utvecklats genom tiderna, detta speciellt efter en ekonomisk kris på 
1990-talet. Bankerna har försökt hitta bättre metoder för kreditbedömning för att förhindra 
motsvarande situation. Ett sätt har varit att lägga mer fokus på icke-finansiell information 
för att kunna bedöma eventuella framtida händelser. Syftet med denna uppsats är att 
beskriva vilka faktorer som påverkar bankernas kreditbedömning för nya respektive 
etablerade företag. Ämnesområdet kreditbedömning har studerats tidigare men vi ville 
koppla samman finansiell och icke-finansiell information med nya och etablerade företag. 
För att ta reda på detta har vi tillämpat en fallstudie där fyra banker har varit delaktiga. 
Resultaten av studien visar att finansiell information fortfarande används mer i förhållande 
till icke-finansiell information, samt att det finns skillnader vid kreditbedömning av nya och 
etablerade företag.  
 

 



 

ABSTRACT 
 
Credit evaluations have been developed during time, especially after the economic crises in 
the 90´s. The banks have tried to find better methods for credit evaluations to prevent a 
corresponding situation. One way has been to focus more on non-financial information to be 
able to estimate possible future events. The purpose with this study is to describe which 
factors that influence the banks´ credit evaluation for new and established companies. The 
field credit evaluation has been studied earlier, but we wanted to connect financial and non-
financial information with new and established companies. To examine this we have applied 
a field study in which four banks have participated. The result shows that financial 
information is used more than non-financial information, and also that there are differences 
between credit evaluation of new and established companies.   
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  INLEDNING  

1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ger vi en kort beskrivning av bakgrunden med problemdiskussion 
och vi avslutar kapitlet med att redogöra för vårt syfte med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  
 
Fram till år 1985 var bankernas utlåning reglerad i Sverige. I slutet av år 1985 avreglerades 
kreditmarknaden och detta medförde att bankerna fick möjlighen att själva ta beslut om 
utlåningen. Ränteregleringen, likviditets- och utlåningskvoten avskaffades.  Detta ledde till att 
banker satsade alltmer på volymtillväxt och konkurrensen på kreditmarknaden blev allt 
intensivare. Bankernas vinstmarginaler ökade och krediterna beviljades i allt snabbare takt 
(Lindgren, Wallander & Sjöberg, 1994). Som en effekt av detta överhettades marknaden 
(Englund, 1999). 
  
Bankerna hade stora kapitaltillgångar, och som en följd av detta togs större risker. Man ställde 
lägre krav på bland annat säkerheter, hållbarheten i affärsidéer och noggrannheten i 
siffermaterial (Englund, 1999). Detta medförde ett ökat kundflöde, vilket resulterade i att 
uppföljningen av kunderna blev otillräcklig beroende på tidsbrist (Nutek 1993a). 
Konjunkturen var i en tillväxtfas och förluster beaktades inte särskilt mycket. De första 
signalerna att expanderad kreditvolymtillväxt inte var vinstdrivande märktes först då 
konjunkturen sviktade i slutet av 1980-talet. Konjunkturnedgången ledde till sämre tider för 
bankinstitut, eftersom företagen fick svårigheter att betala tillbaka lånen. Därmed var 
bankkrisen ett faktum där bankernas förluster var enorma. I början av 1990-talet var förlusten 
cirka 35 miljarder (Lindgren m fl, 1994). 
 
Efter bankkrisen var bankerna alltmer restriktiva i sina kreditbedömningar, vilket påverkade 
kreditgivningen (Nutek, 1993a). Bankerna krävde att kunden skulle vara bättre förberedd 
jämfört med tiden före bankkrisen. Nu hade nya företag allt svårare att beviljas kredit.  
Bankernas ställning som finansieringskälla blev allt väsentligare, eftersom alternativa 
finansieringskällor minskade i antal. Med anledning av bankernas centrala roll som 
finansieringskälla för nystartade företag var det viktigt för dem att finna metoder som skulle 
vara lämpliga för att minska inslaget av osäkerhet. Annars var risken stor att bankerna förblev 
alltför restriktiva i kreditgivningen för nya företag med god framtidsutsikt (Nutek, 1993a). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
De flesta företag har kredit eller måste ta det.  Möjligheten att få kredit beror främst på hur 
företag lyckas ekonomiskt och hur överlevnadsmöjligheterna ser ut. Andra faktorer som är  
viktiga är bland annat företagsledningens integritet, ledarskap, förmåga samt 
marknadsutveckling och säkerhet hos företagen. Förutom de ovanstående faktorerna måste 
företagen skapa förtroende hos kreditgivaren (Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Bruns, 2001). 

1 
 



  INLEDNING  

 
Det är lättare för kreditgivaren att värdera finansiella nyckeltal och säkerheter än att värdera 
företagaren och affärsidén. Oftast är företagaren som person avgörande för företagets 
framgång eller fall (Svedin, 1992). Kreditgivarna upplever problematik med att värdera 
företagsledningens prestationsförmåga och en del av företagets beslut såsom specifika 
strategier. Bankerna måste ha förtroende för företagsledningen, eftersom möjligheten att gå in 
på detaljnivå inte finns (Bruns, 2001). 
 
Vid en kreditbedömning måste riskerna värderas. Eftersom varje beslut är unikt måste 
kreditgivaren införskaffa information om företagens betalningsförmåga och säkerheter. 
Bedömning av säkerheter är emellertid inte problemfritt. Det är svårt att bedöma deras värde i 
framtiden samt avyttringsvärdet vid en eventuell konkurs. Oftast görs det bara 
schablonmässiga värderingar av säkerheter, de görs ofta till vissa på förhand givna procenttal 
av det aktuella marknadsvärdet (Nutek, 1993a). Dock kan det vara viktigt med rätt bedömning 
av säkerheter, eftersom det är mycket svårt att avgöra vilka företag som har möjligheten att 
lyckas i framtiden. För etablerade företag finns det möjlighet att analysera historiska 
händelser och ekonomiska situation, men för nya företag finns det enbart kvalificerade 
gissningar om framtiden (Bruns, 2001). 
 
Det finns stora risker att misslyckas med bedömningen. Det kan bero på att man betonar 
felaktig information eller att informationen är otillräcklig. Felbedömning kan man göra på två 
olika sätt. Det första sättet är att en kund som är en dålig kredittagare bedöms vara bra. Det 
förekommer att kredittagare som bedömts vara bra, utför handlingar som förorsakar 
svårigheter att återbetala kredit. Svårigheten ligger i att kreditgivare kan inte bevaka allt som 
kredittagare gör (Stiglitz, 1985). Det andra sättet är att en bra kredittagare bedöms som dålig, 
vilket leder till att man går miste om en lönsam affär, men det kan också leda till att framtida 
affärer inte blir av (Bruns, 2001). 
 
Det förekommer situationer där kreditgivaren måste bevilja kredit till en dålig kredittagare för 
att undvika kredittagarens konkurs. Vid en eventuell konkurs är det alltid osäkert om 
kreditgivaren kan få tillbaka utlånat kapital, men en ytterligare beviljad kredit kan ge 
kredittagaren möjlighet att komma tillrätta med sina finansiella problem (Stiglitz, 1985). 
 
Ett annat problem är att informationen mellan kreditgivaren och kredittagaren är asymmetrisk. 
Problemet förekommer, därför att kreditgivaren inte har tillgång till information om hur 
kredittagaren ska lösa sina uppdrag. Kredittagaren har privat information om verksamheten, 
en information som kreditgivaren inte får ta del av. Kreditgivaren kan inte bevaka alla 
handlingar som kredittagaren vidtar (Bäckström, 1998). 
  
Det kan vara avgörande att de olika faktorerna betonas på rätt sätt för att kunna bedöma om en 
kreditutgivning kommer att vara lönsam (Bruns, 2001). Dessa faktorer är av två olika slag. 
Den ena är de finansiella faktorerna såsom nyckeltal, kassaflödesanalyser och information om 
företagens historiska resultatutveckling. Den andra är de icke finansiella faktorer såsom 
personen, affärsidén och omvärlden (Svensson, 1999). 
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1.3 Syfte 
 
Syfte med denna uppsats är att beskriva vilka faktorer som påverkar bankernas 
kreditbedömning för nya respektive etablerade företag. 
 

1.4 Definitioner 
 
Nyetablerade företag 
Nyetablerade företag i denna uppsats är nystartade företag som är i uppstartningsskedet och 
som därmed inte har börjat bedriva någon form av verksamhet på marknaden. Med nystartade 
företag anses enligt författarna i Nutek (1993a) företag under dess tre första verksamhetsår 
som bedriver en ny affärsverksamhet. 
 
Etablerade företag 
Etablerad företag i denna uppsats är företag som redan existerar på marknaden. 
 
Kreditbedömare 
Den part i avtalet som ger kredit. 
 
Kredittagare 
Den part i avtal som tar kredit. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel presenterar vi arbetsprocessens gång, forskningsstrategi, metodsynsätt samt 
val av företag. Vidare beskrivs de datainsamlingsmetoder som har använts i arbetet. Kapitlet 
avslutas därefter med en diskussion kring metodproblem. 

2.1 Arbetsprocess 
 
Intresset för att undersöka vilka faktorer som påverkar bankens kreditbedömning av nya och 
etablerade företag väcktes när vi hade kontakt med kontorschefen på SEB. Vid sökning om 
ämnet påträffade vi rapporter om faktorer som påverkar bankmännens kreditbedömning, 
vilket tycktes verka intressant att undersöka närmare. Vi valde att skriva om vilka faktorer 
som används av banken vid kreditbedömningen av nya respektive etablerade företag. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Vi har valt att använda oss av en fallstudie. Med fallstudie avses att undersöka ett eller ett 
fåtal enskilda fall på djupet (Denscombe, 2000). Eftersom vi begränsar oss till att endast 
undersöka fyra olika bankkontor passar en fallstudie bra som undersökningsansats. Vidare är 
fallstudien utmärkt, då vi vill undersöka sociala relationer och processer snarare än 
slutprodukten eller resultaten. En annan fördel med en fallstudie är att den fungerar ytterst väl 
när det gäller att göra en undersökning av ett naturligt fenomen i sin naturliga miljö. 
Dessutom medför inte användandet av flera källor och flera metoder några problem för 
studien, tvärtom uppmuntras ett förfarande där flera källor och metoder används (Denscombe, 
2000). Då vi ville undersöka hur kreditbedömning går till väga för etablerade och nya företag 
vid kreditbedömning. Sedan ville vi också undersöka hur finansiella och den icke-finansiella 
informationen påverkar utfallet, ansåg vi att en fallstudie var lämpligast.  
 

2.3 Metodsynsätt 
  
Företagsekonomisk forskning kännetecknas av tre olika metodsynsätt, dessa synsätt är 
analytiskt-, aktör- och systemsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har utgått ur ett 
aktörsynsätt. Detta synsätt förklarar helheten utifrån olika delars egenskaper och betonar den 
enskilda aktörens tolkning av verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt Darmer & 
Freytag (1995) bygger aktörsynsätt utifrån uppfattningar, attityder och värderingar i den 
verklighet som dessa aktörer verkar i. Vidare menar Holme & Solvang (1997) att aktörsynsätt 
öppnar upp för en bättre uppfattning av de enskildas situation. Detta synsätt är lämpligt för 
våra intervjuer eftersom vi ville ta reda på enskilda aktörers syn på kreditbedömning. Den 
undersökning som vi har gjort utgår från en deduktiv ansats, det vill säga från teori till empiri. 
Detta innebär att först skaffa sig information genom befintliga teorier och därefter gå ut och 
samla in empiri för att se om det befintlig teori överensstämmer med verkligheten (Jacobsen, 
2002).  
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2.4 Angreppssätt 
 
Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. De angreppssätten är 
kvantitativa och kvalitativa, men de flesta är kvalitativa. Kvantitativ forskning kännetecknas 
av siffermässiga mätmetoder medan kvalitativa forskare använder sig av ord vid 
presentationen av sina analyser av samhället. I kvantitativ forskning är det forskarens intresse 
som styr och frågor strukturerar undersökningen. I en kvalitativ undersökning däremot är 
deltagarnas perspektiv viktig och betydelsefull och hur de uppfattar som är utgångspunkten i 
forskningen (Gustavsson, 2003). 
 
Ett typiskt drag i en kvantitativ studie är distans till undersökningspersonerna. Det anses att 
objektiviteten brister om förhållandet till undersökningsobjekten är för nära. En kvalitativ 
forskare strävar efter en nära relation till de undersökningspersoner som är delaktiga i studien 
för att uppfatta världen på samma sätt som de gör (Bryman, 2002). En viktig styrka som 
kvalitativ forskning har är att den visar helheten i den forskade situationen. Även den 
närkontakt som kvalitativa forskningsmetoden skapar i förhållanden till de undersökta 
enheterna ger en bättre uppfattning av den enskildes situation (Holme & Solvang, 1997).  
 
Vi har utgått från kvalitativ forskning då vi vill få så nära förståelse som möjligt om hur 
asymmetrisk information påverkar kreditbedömningen.  Vårt val påverkades också av det 
faktum att kvalitativa undersökningar är förankrade i verkligheten (Denscombe, 2000). 
 

2.5 Datainsamling 
 
För att skaffa oss en relevant teoretisk referensram till studien har vi sökt litteratur genom 
Luleå Tekniska Universitets databaser och då främst Lucia, Libris, Emerald och Ebsco. De 
huvudsakliga sökord som vi har använt oss av är: etablerade företag, nyetablerade företag, 
kreditbedömning, kreditgivning, riskbedömning, ledare, information, finansiering, 
kreditprocess, beslutfattande. Det har även gjorts olika kombinationer av dessa ord. Förutom 
de ovannämnda svenska sökorden användes också engelska ord såsom credit, credit 
management, business, loans och banks. Dessa sökord kombinerades på olika sätt.  Vi har 
även sökt litteratur genom att undersöka de relevanta referenser som nämnts i de texter vi läst. 
 
För att samla in empiriska material har vi valt att använda personliga intervjuer. Fördelen med 
denna intervjuform var möjligheten att ställa komplicerade frågor och att informanten har haft 
möjlighet att förklara sina svar på ett tydligt sätt (Denscombe, 2000). En annan fördel är att de 
uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun kommer direkt från 
informanten. Detta underlättar att lokalisera speciella idéer till vissa informanter (Denscombe, 
200). Frågorna på intervjuguiden är utformade med utgångspunkt i den teori som presenteras i 
nästa kapitel.  Våra intervjufrågor har varit öppna för att inte begränsa svar och få därmed 
högre kvalité än med slutna frågor. De banker som ingått i vår undersökning är SEB, Nordea, 
Handelsbanken och Swedbank. Anledningen till detta urval är att dessa banker har störst 
marknadsandelar. Intervjuerna med kreditgivare har ägt rum på dessa bankers kontor. För 
SEB och Handelsbanken har intervjuerna genomförts i Luleå medan det för Nordea och 
Swedbank har skett i Haparanda.  
 
Vi har genomfört intervjuer med personer som enligt vår bedömning kunde ge relevant 
information för vår undersökning då de har insikt i kreditbedömningsprocessen vid de 
aktuella bankerna. I samband med att intervjun bokades med informanten förklarades syftet 
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med intervjun och tiden för intervjun beräknades ta ungefär en och en halv timma. 
Intervjuguiden skickades i förväg till informanterna för att vi därmed skulle öka kvalitén i 
intervjun genom att kreditbedömarna hade möjlighet att förbereda sig för frågorna (bilaga 1). 
Alla intervjuer spelades in och anteckningar fördes kontinuerligt. Intervjuerna utfördes i 
semistrukturerad form och vi hade med oss en intervjuguide med frågor som vi ville behandla 
under intervjun. När intervjun avslutades frågade vi om det fanns fler frågor som informanten 
hade velat beröra under intervjun. Informanten uppmanade oss att återkomma om det förekom 
oklarheter vid intervjutillfället. Där hade vi möjligheten att komplettera våra svar genom en 
telefonintervju. Efter intervjun tackade vi informanten för medverkan och lovade att det 
färdiga arbetet skulle skickas så snart det var möjligt. 
 

2.6 Metodproblem  
 
Problem som kan förekomma vid undersökningar är att hålla personliga intervjuerna så pass 
objektiva som möjligt. Det är sällsynt att vara helt objektiv vid undersökning utan det föredras 
att tala om begränsat objektivitet (Denscombe, 2000). Materialet från personliga intervjuer 
har vi försökt återge på ett så tydligt och neutralt sätt som möjligt för att undvika en alltför 
stor informationsförlust.  Det kan hända att informanten har missuppfattat våra frågor eller att 
vi feltolkat svaren, vilket skulle medföra att reliabilitet försämras. Intervjuareffekten kan även 
ses som ett möjligt problem som kan uppstå vid en personlig intervju. Dock har vi försökt att 
inte påverka de informanter vi har genomfört intervjuerna med, utan vi har försökt vara så 
objektiva som möjligt. Vi har intervjuat personer som har samma befattning i respektive 
kontor för att därigenom öka reliabiliteten. För att öka pålitligheten har vi spelat in 
intervjuerna.  
 

2.6.1 Validitet  
 
Validitet är ett mått som mäter eller beskriver det vad man vill mäta och beskriva. En fråga 
kan ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta (Bell, 
2000; Trost, 1997). Ett annat kännetecken på validitet är att överensstämmelsen mellan 
teoretiska och empiriska begreppen är goda i en valid mätning. Det föreligger inget 
systematiskt mätfel och följaktligen täcker de teoretiska och empiriska varandras definitioner 
(Arvidson, Lindblad & Rosengren, 1992). För att förstärka validiteten valde vi att genomföra 
personliga intervjuer. För att ytterligare öka validiteten har vi även skaffat oss kunskap om 
litteraturen innan vi konstruerade intervjuguiden. 
 
I denna uppsats innebär det att vi ställer relevanta frågor som tillsammans täcker vårt 
forskningsområde. Utformningen av frågorna är ett medel för att informanterna ska kunna ge 
svar på vår problemformulering. Vid intervjutillfällen har informanterna fått möjlighet att 
rätta till eventuella oriktigheter i hur vi uppfattar svaren genom att vi har upprepat vad vi har 
skrivit ner. Personerna som intervjuades har befattning som kreditchefer eller är delaktiga i 
kreditgivningen på fyra utvalda banker och vi räknar med att de har kunskap och erfarenheter 
som krävs för att besvara våra frågor. Ändå kan vi anta att det finns risk att svaren blev 
subjektiva. Dessutom kunde vi inte räkna med att få fullständiga svar på samtliga frågor, 
eftersom bankerna har banksekretess att följa. Område om kreditbedömningar anses vara svårt 
att undersöka eftersom en hel del information som behandlas är bankernas interna 
sekretessbelagda information. 
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2.6.2 Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menas att den finns möjlighet att framställa korrekt information och att andra 
som använder samma metod får samma resultat (Thurén, 2000). Reliabilitet uppger hur stabila 
och tillförlitlig resultaten från en undersökning är. Skulle undersökningen ha en hög 
reliabilitet så bör en annan undersökare komma till samma resultat om denne gör om 
undersökning vid ett annat tillfälle och på ett annat urval. För att ha en hög reliabilitet bör en 
metod eller ett angreppssätt vara oberoende av vem undersökaren är och vilka 
undersökningsunderlag som används (Wiedersheim & Eriksson, 1997). 
 
För att höja reliabiliteten skickades intervjuguiden ut i god tid innan intervjun skulle äga rum 
och därmed fick informanten tid på sig att sätta sig in i ämnet och ge så fullständiga svar så 
möjligt vid intervjutillfällen. Genom att använda oss av bandspelare försökte vi undvika 
förekommande feltolkningar av vad informanterna har sagt.  Genom avlyssning av de 
bandade materialen fick vi möjlighet att komplettera våra minnesanteckningar. När vi var 
klara med sammanställningen av intervjuerna skickades en kopia till var och en av 
informanterna för att korrigera eventuella missförstånd. En tänkbar faktor som skulle sänka 
reliabilitetens trovärdighet är intervjuareffekten, det vill säga den påverkan som intervjuare 
kan ha på informanten (Thurén, 2000). Vi har varit medvetna om effekten och genom ett 
utskick av intervjuguiden i förväg bör effekten på informanternas svar ha minskat. 
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3 REFERENSRAM  
 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi finner relevanta för vår uppsats. Kapitlet är 
indelat i kreditbedömning och information. Teorierna som tas upp är till grund för vår 
framtagning av empiri.  
 

3.1 Kreditbedömning 
 
En kreditbedömning utförs i princip i två fall. Det första fallet är initiala kreditbedömningar 
för banken. Det andra fallet är när kredittagaren når upp till en förutbestämd gräns, då 
betalningsvillkoren inte är uppfyllda eller att signaler tyder på finansiell kris har identifierats 
(Nutek, 1993a). Alla kreditbeslut är baserade på en värdering av företaget och 
företagsledningen. Varje ansökning om kredit är unik och bankerna måste vara säkra att 
företagets planer är genomförbar och att företagen har förmåga att klara det (Bruns, 2001).  
 
En kreditbedömning baseras på en värdering av faktorer från förflutna och nuet. Med hjälp av 
information kan banker värdera hur realistiska ett företags utsikter är. Ett alternativ som finns 
är att banker försöker själva framställa tänkbara utsikter för företagens framtid och 
betalningsförmåga. Banker gör värderingar både när en kredittagare begär kredit första 
gången och när befintliga krediter ska förnyas. En kreditprocess är i högsta grad viktig, 
eftersom bankernas överlevnad främst beror att kreditgivaren gör rätt bedömning av potentiell 
kredittagare (Bruns, 2001).  

                

          Kreditbedömning 

   Finansiell information    Icke-finansiell information 

Kreditbeslut för nya och 
etablerade företag 

Information 

Säkerheter 

Figur 1. Beståndsdelar i kreditbeslut. I figur 1 illustrerar vi de olika beståndsdelar för en 
kreditbedömning. En kreditbedömning baserar på finansiell och icke finansiell information.  
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Enligt Fletcher (1995) har banker delegerat besluttagande om en kredit till en kreditbedömare, 
men de har regler och instruktioner för kreditbedömning som kreditbedömare måste ta hänsyn 
till. Ett kreditbeslut är process som baseras på samverkan mellan regler och kreditbedömarens 
erfarenheter. Kreditbedömare tolkar regler på olika sätt beroende på ansvarsgraden som denne 
har. I extrema fall gör kreditbedömare strikta tolkningar av regler, vilket beror på stränghet 
och detaljer i dessa. Motsatsen till detta är när kreditbedömare baserar sin bedömning endast 
till egna erfarenheter och inställningar. Beroende på olikheter hos kredittagare, och stor 
variation på kvalité i information och presentation av ansökan menar författare att vissa delar 
av icke-finansiella analyser är nödvändiga i en kreditbedömning.  Dock är kreditbedömning 
begränsad och bakgrunden för etablerade företag hämtas från historisk information. Vidare 
menar författare att bankerna har i större utsträckning börjat basera sin kreditbedömning på 
kassaflöde, affärsidé och framtidsutsikter. En del banker har skapat ett system för 
kreditbedömning för att göra den mer objektiv, dock kommer det även i fortsättning finnas en 
del subjektivitet i kreditbedömningar (Fletcher, 1995). 
 
Trots det finns det risk för misslyckad kreditbedömning. Det finns två möjliga anledningar till 
en misslyckad kreditbedömning. Dessa är missvisande eller bristande information före 
kreditbedömning och att företagets verksamhet efter kreditbeslut drivs på ett sätt som leder till 
att företaget inte klarar av sina skyldigheter mot banken (Bäckström, 1998). För att komma 
tillrätta med problemen måste kreditgivaren samla in information för att bevaka kredittagaren 
(Sinkey, 2002).  
 

3.2 Information 
 
Basen för kreditbedömning är tillgång till rätt, relevant och tidsenlig information för både nya 
och etablerade företag. En begränsad tillgång till information om kredittagaren och omgivning 
kan leda till problem för kreditgivaren att utvärdera information. Ett annat problem som också 
kan uppstå är att företagets förmåga att återbetala på kort sikt kan förändras (Bruns, 2001). 
Det finns två möjliga misstag som kreditbedömaren kan göra. Catasús & Gröjer (2003) 
definierar de två typer på följande sätt, det första är att kreditbedömare beviljar kredit till 
kredittagare som inte bör få det, det andra misstag är att kreditbedömare inte beviljar lån till 
kredittagare som bör beviljas. Vidare menar författarna att mer information om kredittagare 
minskar risken för de två möjliga misstag. Kredittagarens underrättelser måste 
uppmärksammas noggrant, eftersom ett företag har möjlighet att producera information som 
inte är korrekt eller ogynnsam information som kan leda till en beviljad kredit som annars inte 
skulle beviljas (Sinkey, 2002). 
 
Banker kan samla information på flera olika sätt. Ett sätt att samla information är att ta 
kontakt med kreditupplysningsföretag, såsom Upplysningscentralen och Soliditet (Bruns, 
2001). Kreditbedömaren kan även få information genom från andra människor och 
organisationer (Svensson Kling, 1999). I vissa fall utgår kreditgivaren från kredittagarens 
beteende som den viktigaste informationskälla (Caplan, 2001).  
 
Green (1997) menar att banker kan göra en kreditbedömning med hjälp av finansiell- och icke 
finansiell information. Enligt Green (1997) består finansiell information av numerisk och 
historisk information från företaget och är samlad i resultat och balansräkningar samt budget. 
Finansiell information används för att få en uppfattning om företagets framtida förmåga att få 
intäkter, men däremot icke-finansiell information som bland annat består av affärsidé, 
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företagsledning och omvärlden används för att bedöma företaget (Bruns, 2001; Svensson 
Kling, 1999).  
 

3.2.1 Finansiell information 
 
Banker använder finansiell information för att analysera om företaget har överlevnads- och 
återbetalningsförmåga (Svensson Kling, 1999). Finansiell information som banker använder 
är olika nyckeltal och information om företagens historiska resultatutveckling (Svensson, 
2003). Det finns metoder och verktyg för att analysera finansiell information (Bennet, 2003). 
De verktyg som banker oftast använder är soliditet, likviditet och kassaflödet. Soliditet är ett 
av de viktigaste nyckeltalen för att analysera ett företag. Definitionen för soliditet är eget 
kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen1. I de flesta branscher är 
soliditeten minimum 10 procent av balansomslutningen. För ett företag ska vara lönsamt ska 
soliditeten ligga mellan 30 – 40 procent av balansomslutning på eget kapital (Bennet, 2003). 
En del kreditbedömare kan använda justerad soliditet vid kreditbedömning. Justerad soliditet 
innebär att substansvärdet divideras med justerad balansomslutning1. Enligt 
Nationalencyklopedin (2007) är likviditet ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Det 
finns två olika mått för likviditet, kassalikviditet och balanslikviditet. Kassalikviditet mäts 
med utgångspunkt från information i företagets balansräkning och det utgör kvoten mellan 
tillgångar, outnyttjade kreditlöften och kortfristiga skulder. Balanslikviditet är kvoten mellan 
företagets totala omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Balanslikviditet betecknar ett 
företags förmåga att på kort sikt uppfylla sina förpliktelser. Den visar betalningsberedskap på 
lite längre sikt och visar relationen mellan kortfristiga skulder och omsättningstillgångar 
(Bennet, 2003; Hallgren, 2002). Kassaflöde är enligt Nationalencyklopedin (2007) företagets 
betalningsöverskott från löpande verksamhet.  
 
Andra nyckeltal som banken kan använda är skuldsättningsgrad, avkastning på total kapital 
och avkastning på eget kapital. Definition för dessa är: skuldsättningsgrad är räntebärande 
skulder dividerade med eget kapital, måttet visar relationen mellan lånat och eget kapital, 
annorlunda uttryckt företagets finansiella styrka. Avkastning på total kapital är resultat efter 
finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 
Avkastning på eget kapital är nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt 
justerat eget kapital1. Det är svårt att ge några riktvärden hur hög skuldsättningsgraden får 
vara, men själva begreppet indikerar att den ska vara så låg som möjligt (Bennet, 2003). 
Avkastning på totalkapital visar resultatet efter finansiella intäkter i förhållande till den totala 
balansomslutningen. Det är av betydelse för företag att avkastning på det totala kapitalet 
överstiger skuldräntan med god marginal. Överskottet är en riskbuffert som visar hur mycket 
företaget tål förändringar i vinst och/eller räntenivåer. Avkastning på eget kapitel visar 
relationen mellan resultat efter finansnetto och eget kapital. En lämplig avkastningsnivå på 
eget kapital bör vara större än bankräntan plus en premie för risk som företaget tar (ibid.). 
Kassalikviditet visar relationen mellan omsättningstillgångar exklusiv varulager och 
kortfristiga skulder. En kassaflödesanalys är en studie av företagets förändring på 
balansräkning. Ett sätt att studera förändringar är att se skillnaden mellan ingående och 
utgående balansräkning (Hallgren, 2003). Med hjälp av kassaflödesanalys går det att bedöma 
företags framtidssyn. Ett företagets historiska resultatutveckling kan studeras av 
årsredovisningar. Från en årsredovisning använder banker finansiell information såsom 

                                                 
1 http://www.eki.liu.se/content/1/c4/90/28/anvandning_av_nyckeltal_sff.pdf
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resultaträkning, balansräkning, tilläggsinformation i noter, bokslutskommentarer och 
förvaltningsberättelse (Svensson, 2003).  
 
Ett lån grundar sig dels på en bedömning av företags framtida intjänings- och 
betalningsförmåga och dels på en säkerhetsbedömning. Banker använder 
redovisningsinformationen som underlag för att reducera osäkerheten för företagets framtida 
förmåga att uppfylla aktuella förpliktelser. Informationen används även för utvärdering och 
kontroll av förpliktelsens utfall, det vill säga hur ett företag uppfyller förpliktelsen enligt 
tidigare kontrakt. Redovisningsinformation utgör en mycket betydelsefull grund för 
kreditgivarens bedömning då han inte beviljar kredit utan att oftast hämta information från 
årsredovisning, periodrapport och budget. Förutom redovisningsinformation är marknads- och 
personbedömning betydelsefull för en kreditbedömning (Svensson, 2003). 
 

3.2.2 Icke- finansiell information 
 
Kreditbedömarna kan använda icke-finansiell information för att analysera hur företaget kan i 
framtiden generera intäkter. En viktig skillnad mellan finansiell information och icke-
finansiell information är att den sist nämnda syftar till framtiden till skillnad från den 
finansiella som fokuserar mer på historisk information (Hussain & Gunasekara, 2002). 
Möjliga icke-finansiella faktorer som kreditbedömaren kan analysera är affärsidé, 
företagsledning och händelser i omvärlden. Dock finns det andra icke-finansiella faktorer som 
kreditbedömaren kan ta hänsyn men det är svårt att identifiera vilka faktorer som är 
avgörande för företagets överlevnad. Ett annat problem är att det inte finns ett gemensamt 
verktyg för dessa (Green, 1997).  
 
En del av icke-finansiell information som används vid kreditbedömningen är företagets 
affärsidé. Enligt Heijden (2001) definieras affärsidé såsom:  
 
”A Business Idea is a representation of the underlying success formula of the firm”.  
 
Normann (1975) definierar affärsidén på följande sätt:  
 
“Affärsidén är ett uttryck för konkreta förhållanden som existerar i ett företag; den beskriver 
företagets faktiska sätt att fungera eller – som vi ibland litet vanvördigt brukar uttrycka det – 
sätt att tjäna pengar. Affärsidén existerar inte förrän den är förverkligad; en ännu oprövad 
idé om var eller hur man kan tjäna pengar är ingen affärsidé – möjligen en idé om en 
affärsidé.”  
 
Vi har valt att utgå ifrån Heijdens (2001) definition av affärsidén eftersom vi undersöker även 
nya företag. En affärsidé beskriver hur företaget kan tjäna pengar och hur företagen skiljer sig 
från konkurrenter, det vill säga företagets existensberättigande (Heijden, 2001). Ett företags 
affärsidé är en viktig faktor som banker måste ta hänsyn till. Vid en kreditansökan ska banker 
identifiera företagets affärsidé väl (Green, 1997). Den ska beskriva behovet som företaget 
avser att fylla på marknaden (Normann, 1975). Förutom det måste kreditgivaren göra en 
jämförelse mellan företagsledningens kompetens och affärsidén. Kompetens hos 
företagsledning bör motsvara de krav som affärsidén ställer (Prospero, 2006). 
 
När kreditbedömaren bedömer kompetensen hos ledning, använder de oftast information från 
kunder, offentliga register och leverantörer som ett underlag för sina beslut (Broomé, 
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mfl.1998). Möjligheten att bedöma företagsledningens kompetens beror till stor del på 
kreditgivarens kännedom om ledaren och erfarenheter av kreditbedömning. En viktig del av 
bedömning av företagsledningens kompetens är att bedöma hur framgångsrikt ledarskap 
denne har (Bruns, 2001). Aquila (2004) menar att framgångsrik ledare har vision om 
företaget, viljan att driva verksamhet, viljan att lära nya saker och är ärlig. Det blir allt 
viktigare att bedöma företagsledningens kompetens vid större kreditbeslut och när kreditens 
löptid är lång.  I detta sammanhang menar vi att kompetens är ledarens utbildning, ledarskap 
och erfarenhet att driva företag.   
 
En annan bedömning som banker måste ta hänsyn till är förändringar i omvärlden. För att ta 
reda på förändringar kan antingen banken eller företaget göra en omvärldsanalys. Med en 
omvärldsanalys är syftet att skapa förutsättningar för att bedöma de villkor som gäller idag 
och som kan förväntas gälla i framtiden. Den har till uppgift att ge en bild över den omvärld 
som företaget ständigt påverkas av. En del beståndsdelar som kan vara viktiga att undersöka i 
analysen är företagets kunder, konkurrenter, produkter, marknadstrender och marknadsstorlek 
(Kotler, 2006).  
 
Analysen ska ge en bild av företagets omvärld och kan bedrivas genom analysen. Enligt 
(Kotler, 2006) finns det två analyser som utifrån teorin anses som vanlig använda och som 
kan ge stor nytta utifrån kreditbedömarens perspektiv är PEST- och SWOT-analys. PEST-
analysen tar reda på företagets omgivningsfaktorer utifrån de fyra olika kategorierna 
Politiska-, Ekonomiska-, Sociala- och Teknologiska omgivningsfaktorer. Med hjälp av PEST-
analysen försöker kreditbedömaren eller företaget bestämma vilka omgivningsfaktorer som 
kan tänkas påverka företaget och dess bransch för att sedan diskutera på vilket sätt påverkan 
kan drabba företaget. Genom att tillämpa PEST-analys kan företagets yttre omvärld 
definieras. För att definierar inre omvärld kan kreditbedömaren eller företagen använda sig av 
en SWOT-analys. SWOT-analysen analyserar företagets marknad, kunder och konkurrenter. 
Metoden utgår från fyra perspektiv vilket är: Styrkor (Strenght), Svaghet (Weakness), 
Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats). Styrkor utgår från företagets styrkor jämfort 
med konkurrenterna. Svaghet handlar om vilka områden som företaget är svagt inom. 
Möjligheter talar om företagets viktigaste möjligheter. Hot redogör vilka hot som finns i 
företagets omgivning (Porter, 1983; Kotler, 2006).  Genom att göra en omvärldsanalys 
definierar kreditbedömaren hur påverkan kan förändra företagets återbetalningsförmåga 
(Nutek, 1993a). 
 

3.3 Säkerheter  
 
Jobst (2006) definierar säkerheter på följande sätt: 
 
 ”Securisation describes the process and the result of converting regular and classifiable cash 
flows from a diversified pool of illiquid existing or future assets of similar type, size and risk 
category into tradable, debt and equity obligations”.   
 
Enlig bankrörelselagens 2 kapitel 13 § får:  
 
”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 
låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form 
av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om 
det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.” 
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Att analysera säkerheter som ett företag lämnar är viktigt för kreditgivaren, eftersom 
kreditgivaren måste vara säker att återbetalning kommer att ske vid en eventuell konkurs 
(Nielsen, 1994). Det finns olika typer av säkerheter såsom pantbrev, företagsinteckningar och 
personlig borgen. Pantbrev är en inteckning i företagets fastighet som används som säkerhet 
för kredit. Företagsinteckningar används för att pantsätta företagets tillgångar i form av 
varulager, maskiner och inventarier som säkerhet. Personlig borgen innebär att en 
borgensman binder sig att betala skulden som sin egen skuld om företaget inte kan betala2.  
 
Fletcher (1995) menar att kredittagaren går i personlig borgen får kreditgivaren signaler om 
kredittagaren tror på sin affärsidé. Vidare påpekar hon att banker tar säkerheter endast för 
bekvämlighets skull. Säkerheter kan användas som ersättning för en mer viktig information 
angående risk hos kredittagare i kreditbedömningsprocess. Krumm (1998) anser att säkerheter 
har blivit mindre viktiga de senaste åren. Vidare menar han att banker har blivit mer 
kundorienterade och att företagen har mer kompetent personal. Författare menar också att 
tillgång till information om företagens historia har blivit bättre på grund av en utvecklad IT-
teknologi som har lett till minskat behov av säkerheter. 
 

3.4 Nya och etablerade företag  
 
Från kreditgivarens synvinkel är företags status beroende av om företag redan sköter sina 
affärer genom den banken eller inte. Oftast prioriterar banker etablerade företag gentemot nya 
på grund av högre status. Det förekommer att nya företag ibland helt kan avvisas (Hallgren, 
1991). Företagets status växer för det mesta i takt med företagets ålder, storlek och framgång 
(Broomé m fl, 1998). 
 
Nya företags tillgångar och skulder sammansätts på ett annat sätt gentemot etablerade företag 
och att företagen befinner sig i en helt annan situation. Oftast saknar nya företag en 
upparbetad tillgång till leverantörer och kunder. Det kan medföra konsekvenser, eftersom en 
kreditgivare värderar nya företag efter samma kriterier som etablerade företag. Nya företag 
bedöms därför som sämre företag ur en kreditbedömningssynpunkt. Det kan även påverka att 
en annan information som är viktig döljs av irrelevant information. En kreditgivare har svårt 
att bedöma nya företag eftersom företagets betalningsförmåga inte kan kontrolleras. Det kan 
ta flera år innan nya företag blir lönsamma, vilket leder till att flera nyckeltal under en lång tid 
kommer att vara negativa (Nutek, 1993b). 
 
Det är mycket lättare att bedöma företagets återbetalningsförmåga vid en återlåningssituation, 
då banken kan använda alla sina kontakter för att få en tydligare bild av företagets 
ekonomiska, teknologiska och organisatoriska situation. Ju bättre etablerat företag är, desto 
bättre är förutsättningarna för att kunna bedöma betalningsviljan och betalningsförmågan. 
Med hjälp av historisk information om bland annat överskriden kredittid kan det göras 
bedömning av betalningsviljan. En försämrad betalningsvilja kan tyda på att företag har en 
svag betalningsförmåga. Trots de bästa förutsättningar för att bedöma etablerade företag 
orsakar de ofta stora och oväntade kreditförluster. Detta kan bero på att kreditbevakningen av 
dessa ofta är mindre intensiv gentemot nya kunder (ibid.). 
 

                                                 
2 http://www.bankforeningen.se/upload/fr%C3%A5gor_och_svar_f%C3%B6retag.pdf 
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 Finansiell information Icke-finansiell 
information 

Etablerade 
företag 

Hög Låg 

Nya företag Låg Hög 

 
Figur 2. Matris om informationsanvändning.  
 
I figur 2 illustrerar vi hur betoning på finansiell och icke-finansiell information skiljer mellan 
nya och etablerade företag. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av den empiriska undersökningen från intervjuerna 
med kreditgivarna. Dessa intervjuer har genomförts i följande banker: SEB, Nordea, 
Handelsbanken och Swedbank. SEB och Handelsbanken har vi intervjuat i Luleå och 
Swedbank samt Nordea i Haparanda. Vi redogör i olika avsnitt för de intervjuer vi har gjort 
för att underlätta för läsare att skilja informanters svar åt. 

4.1 SEB 
 
På SEB i Luleå genomförde vi intervjun med marknadschef på kontoret och är ledamot i 
kreditkommitté.  Markandschefen har arbetat med kreditbedömning sedan slutet av 1980- 
talet. 
 
4.1.1 Kreditbedömning 
 
SEB:s kreditbedömningsprocess grundar sig på analyser. Dessa analyser ska täcka ändamålet 
med kredit. Banken lägger främst fokus vid analysen för företagens framtida kassaflöden och 
likviditet. Anledningen är att få en uppfattning om vilken försäljning och kostnadsutveckling 
som företaget måste ha för att kunna återbetala krediten.  
 
Etablerade företag kan kontrolleras via årsredovisningar, Upplysningscentral (UC) och 
referenser.  Ur årsredovisningen kan banken hämta väsentlig information om företagets 
situation. Det kan vara nyckeltal, kassaflödet och likviditet.  På UC kan banken hämta 
information om företagets betalningsanmärkningar, nyckeltal som spelar sig mot branschen 
och all annat material som är offentligt. Företaget lämnar interna och externa referenser som 
kan styrka värdigheten. Det kan vara svårt att säga vilka faktorer som är viktiga vid 
bedömning av företagets återbetalningsmöjligheter eftersom företag är olika. En kombination 
av ovannämnda faktorer kan enligt kreditbedömare ge en uppfattning om företagets 
återbetalningsförmåga. 
 
För att kreditbedömare ska vara säker att återbetalning kommer ske analyseras företagets 
kassaflöden och återbetalningsförmåga. Genom analysen får han möjlighet att bedöma om 
företaget kommer att återbetala krediten genom verksamheten som bedrivs och inte med 
externa medel.  
 

4.1.2 Information 
 

Information är viktigt för banken för att de ska kunna göra analyser av företaget. Ju mer 
information kreditbedömaren har om företaget desto enklare är det att fatta korrekta beslut om 
krediter. Behovet av information varierar beroende på vem som är kredittagaren. Är 
kredittagaren ny, är behov av information mer omfattande. Exempel på information som 
kreditbedömaren efterfrågar är vilken affärsplan företaget har, vilken marknad som är 
intressant för företaget, vilka är företagets konkurrenter, vilka produkter företaget har. 
Kreditbedömare vill också veta vilka maskiner och inventarier som företaget har och hur 
företaget styrs. Förutom ovannämnd information behöver kreditbedömare även finansiell 
fakta såsom resultat-, likviditets- och balansrapport. 
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För att kredittagaren ska kunna lämna heltäckande information om företaget och dess 
verksamhet finns det företag såsom Priora och Almi som kan hjälpa företag med rådgivning. 
För att kunna strukturera den inkomna informationen använder sig banken av en mall. 
Mallens struktur är uppbyggd på ett specifikt sätt, vilket hjälper bankens tjänsteman att 
behandla varje enskild fråga. Efter att ha behandlat varje fråga var för sig försöker 
kreditbedömaren skapa en heltäckande bild av företaget. När den heltäckande bilden är 
skapad analyserar kreditbedömaren exempelvis företagets resultatrapporter och 
likviditetsbudget för att se om dessa hänger samman. Genom bankens sätt att analysera 
information upptäcks oriktigheter relativt snabbt. Skulle oriktigheter förekomma kan dessa 
kontrolleras via referenser och utdrag från UC. 
 

4.1.2.1 Finansiell/Icke-finansiell information 
 
Det är svårt att avgöra vilken information som är viktigare än annan eftersom all information 
hänger ihop med varandra. Etablerade företag redovisar oftast en sammanfattning av 
information om marknaden, konkurrenter, produkten och leverantören. Skulle företaget 
exempelvis ha svårigheter med ovannämnda områden medför det utslag på resultaträkningen 
eller balansräkningen. Ett annat exempel kan vara att lagret värderas alltför högt vilket 
innebär att företaget är ineffektivt.  Företag som hanterar sina affärer och affärsidén på ett bra 
sätt har positiva siffror i resultaträkningen och balansräkningen. När företag söker kredit är 
första intryck viktig, då kreditbedömaren försöker få en uppfattning om kredittagaren. Om 
kreditbedömaren har svårt att få ögonkontakt med kredittagaren indikerar det att kredittagaren 
inte är seriös vilket kan medföra ett negativ beslut. 
  
Finansiella mått som SEB använder vid kreditbedömning är till exempel kassaflödet och 
räntetäckningsgrad. Den icke-finansiell information som kreditbedömaren anser vara viktig 
att analysera är affärsidén speciellt för nya företag, eftersom företagen saknar historisk 
bakgrund. Det förekommer också att etablerade företags affärsidé granskas. Kreditbedömaren 
granskar att affärsidén överstämmer med det verksamhet som företaget bedriver. Ibland 
förekommer det också att affärsidén granskas när företaget står vid en brytpunkt, vilket 
innebär att företaget antingen måste nyinvestera eller försöker överta nya marknadsandelar. 
 
Vid första mötet med företagaren bedömer kreditgivare om personen bakom företaget har rätt 
kompetens och om affärsidén kan bli framgångsrik. När kredittagaren är ny tar 
kreditbedömare kontakt med de referenser som kredittagaren lämnat. Det kan vara svårt i 
vissa situationer att avgöra om kredittagaren har den rätta kompetensen, men kreditbedömare 
får lita på innekänsla. Kreditbedömaren säger att ibland är gissningen rätt och ibland inte, det 
är risker som banken får ta. Personen bakom företaget har en avgörande roll vid 
kreditbedömning. En av grundbultarna är att kreditbedömaren ska ha fortsatt förtroende för 
personen annars är risken att krediten avslås. Fortsätter arbetet med kreditbedömningen 
analyseras återbetalningsförmågan hos personen. Anledningen till undersökningen är att 
förstärka sig om att det finns möjlighet för ägaren att själva investera kapital om situationen 
kräver det. Banken begär personlig borgen för att se om kredittagaren tror på sitt företag.  När 
banken begär personlig borgen är den i de flesta fall beloppsbegränsad och skälig, det vill 
säga att den ska vara möjligt för borgensmannen att återbetala lånet. För att bedöma om 
företagsledningen har den rätta kompetensen analyserar kreditbedömaren företagarens 
erfarenhet av branschen och företagande.  
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I varje kreditansökan analyserar kreditbedömaren omvärlden och marknaden. De vill att 
företagarna också gör en omvärldsanalys och speglar den gentemot affärsidén. 
Omvärldssituationen kan i viss mån påverka kreditbeslut. Det beror helt enkelt på inom vilken 
bransch och geografiska område företaget är verksam. 
 

4.1.3 Säkerheter 
 
Att ta säkerheter är inte viktigt för SEB, men det är ett alternativ när banken lånar ut kapital 
till företag som inte har särskilt bra kassaflöden. Ibland förekommer det även att banken 
beviljar blanco lån. Ett blanco lån beviljas endast när kreditbedömare vet att företagen 
kommer återbetala krediten.  De kredittagare som beviljas blanco lån är stora företag som har 
haft tidigare affärer med banken. När banken kräver säkerhet finns det viss skillnad mellan 
nya och etablerade företag. Den skillnaden är att kreditbedömare har en relation sedan tidigare 
med etablerade företag som även har en historisk bakgrund vilket leder till att säkerhetskraven 
är något lägre än för nya företag. Främsta anledningen till att SEB ställer säkerhetskrav är att 
banken vill försäkra sig om att återbetalning kommer att ske. Ibland har det förekommit att 
banken har begärt borgen av företagens ägare. Detta är ett sätt för banken att fastställa att 
företaget bedrivs på ett korrekt sätt, det vill säga att tillgångarna används på bästa möjliga 
sätt. 
 

4.1.4 Nya och etablerade företag 
 
När banken upprätthåller kreditbedömningar förekommer skillnader mellan nya och 
etablerade företag. Den största skillnaden som kan förekomma är behandlingstiden. När 
kreditbedömaren gör omvärlds-, produkt- och marknadsanalys för etablerade företag är det 
betydligt snabbare än för nya företag. En annan stor skillnad är att nya företag saknar historisk 
bakgrund. När informationen saknas för nya företag utgår banken från det material och de 
referenser som företagen själv lämnar in samt från sin erfarenhet.  
 

4.2 Handelsbanken 
 
På Handelsbanken i Luleå genomförde vi intervjun med chef på företagssidan som har arbetat 
14 år med kreditbedömningar för företag. 
 

4.2.1 Kreditbedömning 
 
Informantens kreditbedömningsprocess utgår från att se om förutsättningar finns för kredit, 
därefter om verksamheten bedrivs inom bankkontorets verksamhetsområde, då 
Handelsbanken arbetar utifrån kyrkotornsprincipen det vill säga bankkontorets närområde. 
För att få kredit på Handelsbanken måste vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier kan 
exempelvis vara att kreditbedömaren ska ha kännedom om ändamålet med kredit. När 
kreditbedömaren vet syftet med kredit påbörjas arbetet med kreditbedömning. Det första som 
görs är att göra affärsbedömning, där företaget beskrivs, dess framtid, risker och säkerheter. 
Därefter analyseras kredittagaren, vilka intäkter och kostnader denne medför banken. När 
dessa två bedömningar är klara går kreditbedömaren vidare med processen och bedömer 
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företagets strategi. Här fattas beslut om banken ska fortsätta samarbetet med företaget eller 
inte. Bedömer banken att kredittagaren är god för det kredit fortsätter samarbetet med kunden, 
annars avbryts samarbetet. 
 
Det finns inte några konkreta svar på hur återbetalningsförmågan kan kontrolleras men 
kreditbedömaren utgår ifrån förtroende. När kreditbedömaren träffar kredittagaren får han en 
uppfattning om denne. För att vara på den säkra sidan tar banken sedan upplysningar från 
Upplysningscentralen. Utifrån den information som framkommer försöker kreditbedömaren 
få en heltäckande bild av kredittagaren. Att lämna in referenser är fördel för kredittagaren, 
eftersom det kan vara avgörande för att bli beviljad kredit. Det går inte att säga vilka enskilda 
faktorer som är avgörande eller viktigaste för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. 
När banken beviljar kredit utgår kreditbedömaren från affärsidén.  
 

4.2.2 Information 
 
När banken får förfrågan om kredit vill kreditbedömaren att kredittagaren har en affärsplan. 
Affärsplanen ska vara omfattande. Förutom affärsplan är det viktigt att kredittagaren har en 
väl genomtänkt likviditetsbudget. Likviditeten ska vara så gott som klar. Kreditbedömaren 
behöver bra underlag för kredittagarens ekonomiska situation, vilket underlättar analysen för 
banken. För att sortera och bedöma informationen som kredittagaren lämnar används 
kreditbedömningsprocess. Genom att arbeta utifrån kreditbedömningsprocessen sorteras den 
väsentligaste informationen. Här är det viktigt att skapa en god kundrelation från första början 
för att affären ska bli lyckad. 
 
Det händer ytterst sällan att kredittagaren döljer relevant information eftersom det oftast 
avslöjas på ett eller annat sätt. Det handlar om att skapa ömsesidigt förtroende för varandra. 
Det skapar banken genom att visa att kreditbedömaren har förtroenden för kredittagaren och 
att den erbjuder service och kompetens för att kredittagaren ska bli framgångsrik. Det kan 
vara svårare att kontrollera om nya företag kommer med tillförlitlig information, men oftast 
utgår kreditbedömaren från att informationen är tillförlitlig. Etablerade företag undersöks 
genom företagets bokslut, upplysningar och referenser. 
 

4.2.2.1 Finansiell/Icke-finansiell information 
 
Informanten lägger mycket energi på finansiell information och fakta, men ickefinansiell 
information är minst lika viktig. Affärsidén väger mycket vid analysen men det gör också 
personen bakom företagen. Första intrycket kan ha stor betydelse, eftersom det är då man 
bedömer om det blir en affär eller inte.  Det är viktigt för nya företag att sälja sin affärsidé till 
banken för att det ska bli affär. 
 
Mått som används vid kreditbedömning är soliditet och likviditet. Förutom dessa mått läggs 
tid också på följande nyckeltal räntetäckningsgrad och räntabilitet på totala kapitalet. Dessa 
mått kan variera beroende på vem kredittagaren är och i vilken bransch det är frågan om. 
 
Kreditbedömaren lägger större vikt vid affärsidén för nyetablerade företag än för etablerade.  
Anledningen till det är att det saknas kännedom om affärsidén i nya företag, vilket 
kreditbedömaren måste skaffa sig. Medan i etablerade företag är affärsidén redan beprövad, 
vilket medför att banken inte behöver lägga lika mycket arbete och resurser som med nya 
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företag. Ibland förekommer det att kreditbedömaren gör felbedömningar när det gäller rätt 
kompetensen för att affärsidén ska bli framgångsrik. I sådana situationer är det viktigt att inte 
återupprepa misstagen i nästkommande kreditbedömning. Företagsledningen har en stor 
betydelse, eftersom denne är grunden till ett företags framgång. Ibland förekommer det 
undersökningar av ägarens personliga ekonomi. Anledningen till det är att säkerställa att det 
inte förekommer någon betalningsanmärkning eller andra anmärkningar. För att bedöma 
företagsledningens kompetens används referenser och information som kredittagaren själv 
lämnar. 
 
Kraven på omvärldsanalys är viktig och analysen ser olika ut beroende på vilken bransch det 
rör sig om. Informanten påpekar att omvärldsanalys är oerhört viktigt och ska vara med i 
affärsplanen. 
 

4.2.3 Säkerheter 
 
Säkerheten kan vara komplement men inte avgörande eftersom banken inte beviljar kredit 
enbart för att kredittagaren är villig att lämna säkerhet. I slutändan gör kreditbedömaren en 
totalbedömning på helheten och inte på enstaka faktorer. Säkerheter är en del av hela 
bedömningen och det förekommer skillnader på säkerheten mellan nya och etablerade företag. 
Skillnaden är att etablerade företag har historisk bakgrund och där kraven är mildare än för 
nya företag. Eftersom nya företag saknar historisk bakgrund är ägarna tvungna är gå i borgen. 
Genom att ägaren går i borgen för företaget visar denne att hon är bered att ta risker och litar 
på sin affärsidé. Det förekommer att de beviljar blanco lån till företag som de har förtroende 
för. Den viktigaste anledningen för säkerhetskraven är att banklagen kräver det. 
 

4.2.4 Nya och etablerade företag 
 
Det används samma kreditbedömningskriterier i informantens bankkontor oavsett om det är 
ett etablerade eller nyetablerade företag. Dock med nya företag måste banken förlita sig på 
personens egenskaper att driva företag, eftersom företaget saknar historisk bakgrund. Då 
banken har kompetent och erfaren personal är det lätt att genomskåda kredittagaren om 
han/hon har erfarenhet att driva företag. Den största risk som banken skulle utsättas för är en 
total missbedömning av marknaden, där efterfrågan inte existerar.  
 
Kreditbedömningsprocessen skiljer sig mellan nya och etablerade företag. Den största 
skillnaden är att etablerade företag har en bakgrund som underlättar 
kreditbedömningsprocessen, medan banken för nya företag endast kan göra prognoser. Dock 
är upplägget och analysen lika för nya och etablerade företag. 
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4.3 Nordea 
 
På Nordea i Haparanda genomförde vi intervjun med en företagsrådgivare som har arbetat 11 
år med kreditbedömningar.  
 

4.3.1 Kreditbedömning 
  
Kreditbedömningsprocess på Nordea är följande: Kredittagaren kommer in och är förberedd 
med tillräckligt underlag om företag. Processen för nya kredittagare i allmänhet är lite mer 
omfattande än för etablerade kunden. Kredittagaren måste komma in med bra underlag och 
som hjälp för det använder Nordea en färdig blankett. Företagare ska först berätta av sig själv 
då betydelsen av personen bakom företaget är avgörande för en eventuell framgång. Även 
affärsidén måste vara rimlig. Säkerheterna som kan ställas för kredit värderas och de är 
betydelsefulla för kreditbeslut.  
 
Enligt informanten i Nordea är registren omfattande kreditbedömaren kan se hur kredittagaren 
har skött sig genom att göra en kreditupplysning. Upplysning görs i princip alltid då 
kreditgivare hos Nordea får straffpoäng om upplysning inte görs. Det är viktigaste sätt att se 
hur lyckosam kredittagaren kan bli för banken. Företagsledningen bakom nya företag 
kontrolleras. Budgeten för företag ses över, den kan jämföras med branschsiffror och 
nyckeltal, och rimlighetsbedömningar görs. Oftast måste kredittagaren ha någon typ av 
referens som kan kontrolleras. Om banken får en ny kredittagare med befintligt företag som 
har varit kund hos någon annan bank, då frågar kreditbedömaren varför företaget vill byta 
bank. Personen kommer alltid först, dock beror vikten med denne på hur stort företag är. När 
det är ett litet aktiebolag utan anställda har personen bakom företaget största roll. Om företag 
har flera anställda, får ledaregenskaper och affärsidé större roll.  
 

4.3.2 Information 
 
Den viktigaste information som används vid kreditbedömningen är enligt informanten i 
Nordea de reala siffrorna. Andra viktiga informationskällor är personer bakom företag, 
marknaden där företaget befinner sig, affärsidén och dennes uthållighet. Företaget måste 
kunna visa vad pengarna ska användas för. Även uppgifter om eventuell egen insats är viktiga 
eller om företaget kommer att få hjälp av länsstyrelsen, Nutek eller motsvarande organisation. 
 
Ibland kommer kredittagare med mycket omfattande affärsplanen som informationskälla för 
banken, men oftast saknar kreditbedömaren information. Kreditbedömaren menar att 
erfarenhet hjälper att sålla bort irrelevant information. Oftast är det inte för mycket 
information utan informationen är fel. Information som efterfrågas är till exempel 
likviditetsprognos. För att samla information använder banken de register och 
kreditupplysningar som finns. Även referenser av någon som känner till företagare kan vara 
nyttiga källor. För att få en överblick av företaget besöker informanten objektet för att få en 
snabb uppfattning om tillståndet hos företag är som det ska. Som exempel kontrollerar 
informanten att om maskinparken består av nya maskiner eller är det bara skrot. 
Kreditbedömaren använder branschstatistik som hjälpmedel för att kunna bedöma om 
företagets förväntningar är realistiska ibland kan kalkyler vara för positiva.  
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4.3.2.1 Finansiell/Icke-finansiell information 
 
Den finansiell information som kreditbedömaren anser vara viktiga är soliditet, justerad 
soliditet. Även likviditet är viktig men mera för att kunna bedöma en kortsiktig 
överlevnadsmöjligheter. Andra mått som används är räntabilitet på totalkapital, tidigare årets 
resultat, men där tar kreditbedömaren hänsyn för branschen. Till exempel i åkeribranschen 
kan avskrivningar påverka resultatet mycket. Kassaflödesanalys görs för att se hur företaget 
använder sina pengar.  
 
I etablerade företag kan banken se hur personen bakom företag har skött sina finanser tidigare. 
För nya företag intervjuar kreditbedömaren kredittagaren och ser vilken utbildning som 
företagaren har. Kreditbedömaren vill veta vad företagare har tidigare gjort då det kan vara 
avgörande för företagets framtid. Exempelvis om någon själv har jobbat i butiken och vill 
starta eget företag kan kreditbedömaren tänka att företagaren har tillräcklig kompetens för 
själva verksamheten, men finansiella kompetens måste banken se över vid intervjun. 
Privatekonomin för nyföretagare är av stor vikt. Om en person inte kan sköta sin 
privatekonomi kan det bli mycket svårt med företagets ekonomi.  
 
För att kunna bedöma företagets omgivning måste budget brytas ned till kortare perioder än 
för ett år då i vissa områden kan säsonger påverka företagets framgång. För företagare som är 
verksam eller ska börja i tjänstesektorn kan det vara viktigt att prata med möjliga kunder. 
Informanten anser att banken måste ställa stora krav att företagaren kan visa vilken marknad 
som finns. Omvärldssituation påverkar till kreditbeslut oerhört mycket. Exempelvis i 
Haparanda har banken lättare att bevilja krediter då behovet för nya varor och tjänster har 
ökat. Dock kan det påverka även tvärtom då situationen i område lockar flera nya företag. 
Valuta var tidigare en mycket viktig omvärldsfaktor i gränsområdet då förändringar i 
valutakursen kunde påverka till handeln med ett omfattande sätt. På marknaden som är under 
förändring kan det bli svårt med kreditbedömning då det kan bli överhettning. 
 

4.3.3 Säkerheter 
 
Säkerheterna är viktiga och de krävs. Enlig informanten ställer reglerna krav för det. Desto 
mer företaget begär kredit desto viktigare är säkerheter. Säkerheterna är inte det första saken 
som kontrolleras men kontrolleras alltid. Nu finns riskkapitalbolag som inte kräver lika bra 
säkerheter. Små krediter kan ges in blanco. Undantag med säkerhetskrav görs endast när 
kredittagarens återbetalningsförmåga är bra. I praktiken betyder det att återbetalningsförmåga 
är bättre bekräftat för etablerade företag, och därför är kraven högre för nya företag. Även 
personlig borgen kan ställas som säkerhet om tillräckliga säkerheterna inte finns. För nya 
företag är borgen alltid krav hos banken. Viktigaste anledningar för säkerhetskrav är följande 
enligt informanten i Nordea, lagstiftningen ställer krav. För nya företag ställer banken högre 
krav beroende på obefintlig historik då tillståndet för företag är svårare att se. Borgen får inte 
räknas in till belåningsvärden utan det ska enligt reglerna vara realsäkerheter. I princip när 
privatpersonen går till borgen är lånen in blanco men banken hanterar det som ett lån med 
säkerheter. 
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4.3.4 Nya- och etablerade företag  
 
Det finns en skillnad när banken gör en kreditbedömning för nya och etablerade företag. För 
befintligt företag är kraven som ställs lägre då det är lättare att se vilka möjligheter som finns 
för framgång. För nya företag måste kraven vara högre då det sällan finns finansiell 
information. Lönsamhetssiffror finns, till exempel, inte. För etablerade företag finns däremot 
finansiell information som spelar mer avgörande roll vid kreditbedömning. För nya företag får 
mjuka fakta en större betydelse. Även befintligt företag som inte är kund sedan tidigare hos 
banken men har finansiell information att presentera och kan lättare få kredit. För nya och 
små företag är företagsledningen och icke-finansiell information viktigare än det finansiella. 
Däremot för etablerade och större företag är finansiella fakta som är viktigast. 

4.4 Swedbank 
 
På Swedbank i Haparanda genomförde vi intervjun med en företagshandläggare som har 
arbetat i 17 år med företagskreditgivning. 
 

4.4.1 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömningsprocess i Swedbank är strukturerad och ett PC-baserat 
kreditberedningssystem som innehåller en kedja som ska genomgås. Först ser 
kreditbedömaren de finansiella mätbara faktorer, informanten lägger bokslutet in i databas. 
Banken hämtar uppgifter för aktiebolag från upplysningsföretag. Uppgifter som hämtas är 
balans och resultaträkning och från dem får kreditbedömaren ut nyckeltal som används till 
exempel bokförda soliditet för ett par år. Banken gör en värdeberäkning, riskklassificering för 
företag med engagemang över 1 milj. Tre viktigaste nyckeltal för riskklassificering är 
räntetäckningsgraden, konsolideringsgrad och kontantavkastning. Nyckeltalen får inte vara 
under miniminormen. Riskklassificering graderas mellan 0 och 5.  
 

4.4.2 Information 
 
För att få fram relevant information bland all informationsflöden som kredittagaren kommer 
med, tar informanten i Swedbank tar fram det som han av erfarenhet vet är viktigt. Han anser 
även egen uppfattning om möjligheter och företagets situation vara viktig. Stor hjälp är 
jämförelser med branschen. 
 

4.4.2.1 Finansiell/Icke-finansiell information 
 
I Swedbanken utgår kreditbedömare ifrån tanken att kredittagaren är ärlig. För ett befintligt 
företag kontrollerar informanten likviditet, balans- och resultatrapport. Rapporterna begärs av 
företagets revisor för att få så nya som möjlig. Nya företag kontrolleras med hjälp av 
upplysningar om personer bakom företag, det ställs krav för egen insats, referens personer 
frågas och möjliga starta eget bidrag från Almi tas hänsyn. De mätbara faktorerna såsom 
avkastning på total kapital och soliditet anses vara de viktigaste faktorer för bedömning av 
företagets återbetalningsförmåga. När företag gör förfrågan om krediten måste de leverera 
årsredovisning med resultat och balansrapport och budget för nästkommande år. Även en 
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kapitalräkning som visar hur pengarna kommer att räcka vill informanten se. För nya företag 
är affärsplan, budget och likviditetsprognos viktig.  
 
Företagsledningens kompetens bedöms med färdigstrukturerat kreditberedningssystem där det 
finns fem alternativ att välja mellan. Banken bedömer vision och mål för ledare, ledarskap för 
företagare, ägarens förmåga att kapitalisera sig själv, företagets förmåga att kapitalisera sig 
själv. Företagarens nätverk undersöks och bedöms, miljöfrågor ses över. Riskklassificering 
görs utifrån både mjuk och hårdfakta, hårda dominerar i modellen som används för alla som 
vill låna över 1 miljon. Affärskalkyl görs för att se hur lönsam affär blir för banken. Banken 
har en kredit PM som kreditbedömaren använder i kreditprocessen. PM:et är skiljer sig mellan 
olika kredittagarna. Riskklassen påverkar till utseende, verksamheten belyses, ekonomiska 
nyckeltal ska belysas. Historiska uppgifter visar beteende som företagare har. 
Kassaflödesanalys har en central roll i bedömning och ses som en mycket viktigt. I dagens 
läge har man mycket hjälp i processen 
 
Betoning av de finansiella och icke finansiella nyckeltal är beroende på företaget. När 
förfrågan om kredit kommer från nystartade företag är det företagsledning och första intrycket 
som allra viktigast. Informanten använder sin egen kännedom och ser om marknaden 
avspeglar det som företagare berättar. För etablerade företag är de finansiella nyckeltal viktiga 
men företagsledningen är viktigast. För att kunna göra bedömning använder Swedbanken mått 
såsom kassalikviditet, soliditet och räntetäckningsgraden.  
 
Företagarens kompetens bedöms för att se om personen bakom företag kan lyckas med 
affärsidén. Informanten ser vilken utbildning företagare har, kontrollerar bakgrunden, ser vad 
företagets ledare har gjort tidigare. Ibland kan det komma personer som vill göra helt nya 
saker, men kan ändå beviljas kredit om allt annat överensstämmer. Omvärldsanalys har 
betydelse vid kreditbeslut, banken vill ha analysen av konkurrenter och marknaden för att se 
om det finns utrymme för nytt företag eller större marknadsandelar eller om marknaden redan 
är överetablerad. Om marknaden är överetablerad kan företagare med bra egenskaper och bra 
affärsidé få avslag då banken inte vill äventyra kundernas pengar. 
 

4.4.3 Säkerheter 
 
Banken värderar säkerheter, ofta är det så att en del av lånen är utan säkerheter. Banken tar 
alltid ut nominella säkerheter, undantag är bara när lån är mellan 100 000 kr - 150 000 kr. 
Blanco kan beviljas men oftast har företag någon typ av säkerheter men som kan vara 
omöjliga att värdera exakt. Informanten berättar att säkerhetskrav är lagstadgat och därför vill 
banken ha någon typ av säkerheter. 
 

4.4.4 Nya- och etablerade företag 
 
Kreditbedömningsprocessen för nya och etablerade företag skiljer främst på finansiell 
information av det naturliga skälet att för etablerade företag finns det mycket mer information 
att ta till. För de etablerade företag är det resultaträkning, balansräkning och olika nyckeltal 
som används. Nya företag bedöms med hjälp av budget och likviditetsbudget samt affärsplan. 
Om etablerad företag börjar med ny verksamhet ser informanten även affärsidén över.  
Vanligaste orsaken för avslag är det att kreditbedömare inte tror på företagsledningen. 
Företagare har varit för optimistisk eller har dålig privatekonomi. Även företagarens 
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betalningsanmärkningar kan vara orsaken för avslag då beteende med dålig sköten ekonomi 
oftast fortsätter. 
 

23 



 ANALYS OCH SLUTSATSER 

5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras vår analys och slutsatser, vilka bygger på vårt syfte. Detta gör vi 
med stöd från teorikapitlet då vi jämför teorin med empirin för att se om det förekommer 
skillnader och likheter mellan banker och därefter drar vi slutsatser av varje avsnitt. 

5.1 Kreditbedömning 
 
Enlig Bruns (2001) baserar en kreditbedömning på värdering av företag och företagsledning. 
Vidare menar han att en kreditbedömning baseras på faktorer från det förflutna och nutid. 
Kreditbedömare kan med hjälp av information värdera hur realistiska företagens 
framtidsutsikter är.  
 
Detta stämmer väl överens med alla de intervjuade kreditbedömarna. Informanten på SEB 
menar att med hjälp av värdering av företaget kan kreditbedömare få en uppfattning om 
företaget kommer att återbetala krediten genom den bedrivna verksamheten och inte med 
externa medel. På SEB lägger kreditbedömaren fokus på företagens kassaflöde och likviditet. 
På Handelsbanken värderar kreditbedömare företag genom att göra en bedömning om 
företagens framtid och risker. Enligt informanten analyserar kreditbedömare de intäkter och 
kostnader som kredittagaren medför för banken och bedömer om affären kan bli lönsam och 
hur företagens framtidsutsikter ser ut. Informanten på Nordea vill att kredittagaren har 
tillräckligt med information för att företaget ska kunna värderas. Vidare menar denne att för 
värdering av företagsledning måste de berätta om sig själv. På Nordea lägger 
kreditbedömaren stor vikt på budgeten för att värdera framtida utsikter. Men förflutna i likhet 
med andra banker kontrolleras med hjälp av historisk information. På Swedbank baserar 
kreditbedömaren värdering av företag till de finansiella mätbara faktorerna. Kreditbedömare 
använder balans- och resultaträkningar för att se företagets förflutna. Bruns (2001) menar att 
varje kreditansökan är unik och att banker måste vara säkra på att kredittagarens planer är 
genomförbara och att företagen har förmåga att klara det.    
 
Eftersom kredittagare är olika och kvalité på inlämnad information skiljer mycket måste 
kreditbedömare utgå även av icke-finansiella analyser (Fletcher, 1995). Det är svårt att säga 
vilka faktorer är viktiga vid kreditbedömning beroende på olikheter hos företag menar 
informanten på SEB. Informanten på Handelsbanken och Nordea anser i likhet med SEB att 
det inte finns konkreta svar för vilken information som är viktig men anser i enlighet med 
författaren att kreditbedömare måste ta hänsyn vissa icke-finansiella faktorer såsom 
förtroende för företagsledning och affärsidén för att bedöma företagens möjligheter till 
framgång. Dock har historisk information stor betydelse eftersom kreditbedömningen är 
begränsad (Fletcher, 1995).  
 
Slutsatser som vi kan dra av detta är att banker baserar sitt kreditbedömning på värdering av 
företag och företagsledning. Däremot finns det skillnader hur banker baserar sina 
bedömningar till förflutna och framtid. Det framgår att förflutna har en större betydelse 
gentemot framtid men en del av banker använder även sistnämnda som en viktig del i sin 
bedömning eftersom de vill se om det finns förutsättningar till framgång hos företag och 
därmed återbetalningsförmåga. Det skiljer även med bedömning och värdering mellan olika 
företag beroende på olikheter hos företag. Att ta hänsyn till olikheter hos företag ses som en 
viktig del för en korrekt kreditbedömning. 
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5.2 Information 
 
Grunden för en kreditbedömning är tillgång till rätt, relevant och tidsenligt information både 
för nya och etablerade företag (Bruns, 2001). Enligt informanten på SEB är information viktig 
för att kunna göra analyser av ett företag. Information som banken efterfrågar är till exempel 
affärsplan, målmarknad, konkurrenter, produkt, företagets anläggningstillgångar, hur ledning 
styr företaget och finansiell fakta såsom resultat-, balans- och likviditetsrapporter. 
Informanten menar att det är svårt att avgöra vilken information som är av större vikt, 
eftersom all information hänger ihop. Företag som har bra affärsidé och hanterar det på bra 
sätt har även bra finansiella siffror. För att samla in information som banken behöver 
använder Handelsbanken sin kreditbedömningsprocess som ett verktyg. All information som 
kreditbedömare samlar in sorteras med hjälp av processen och därmed får kreditbedömaren 
fram det mest väsentliga information. Informanten på Nordea menar att tillräcklig information 
är avgörande för en korrekt kreditbedömning. Vidare påpekar informanten att det är sällan att 
företag kommer med för mycket information. I stället för att företag komma med mycket eller 
fel information, menar Nordea att företag kan lämna lagom med information. I likhet med 
informanten på Nordea säger Swedbank att kreditbedömare av erfarenhet vet vilken 
information som är viktig. Kreditbedömaren använder även sin egen uppfattning som en 
möjlighet att hämta information och jämför det med information som företag lämnar in.  
 
Sinkey (2002) menar att kredittagare har möjlighet att ta fram information som inte är korrekt 
eller ogynnsam information som kan leda till beviljad kredit som inte annars hade beviljats. 
Enligt informanten på SEB det arbetssättet som banken har kan kreditbedömare upptäcka 
oriktigheter relativt snabbt. Informanten på Handelsbanken anser att det är ytterst sällan att 
kredittagaren döljer information och påpekar att kreditbedömare oftast avslöjar försöken. 
Erfarenhet hjälper enligt informanten på Nordea att sålla bort irrelevant information som 
annars skulle leda till felaktigt beslut. Enligt informanten på Swedbank utgår kreditbedömaren 
från tanken att kredittagaren är ärlig och därmed inte döljer någon information.   
 
Banker kan samla information på flera olika sätt. Ett sätt är att banker hämtar information från 
kreditupplysningsföretag såsom Upplysningscentralen och Soliditet (Bruns, 2001). 
Kreditbedömaren kan använda även andra informationskanaler, dessa kan vara till exempel 
referenser som kredittagaren har lämnat (Svensson Kling, 1999). Även kredittagarens 
beteende kan användas som informationskälla (Caplan, 2001). Informanterna på samtliga 
banker menar att möjligheten att hämta uppgifter från Upplysningscentralen (UC) är en viktig 
informationskanal. Informationen som banker hämtar är årsredovisningar, nyckeltal och 
anmärkningar etc. Detta gör banker både för företag och för företagsledning. Samtliga banker 
baserar sina analyser till dessa upplysningar och gör sedan en helhetsbedömning av 
företagsledningen och företagen. Nordea, Handelsbanken och SEB vill att företag lämnar 
kontaktbara referenser för att hämta ytterligare information om så behövs. Nordea har även en 
blankett som företag får fylla i som utgångspunkt för en kreditbedömning, medan Swedbank 
och SEB använder datorbaserad mall som utgångspunkt för sin kreditbedömningsprocess. 
Informanten på Swedbank är den enda som lyfter upp vikten med beteende och menar att 
ibland kan det vara viktigaste anledning till att krediten avslås. 
 
Enligt Green (1997) gör banker sina kreditbedömningar med hjälp av finansiell- och icke-
finansiell information. SEB: s informant vill få en heltäckande bild om företag och för att få 
den använder både finansiell- och icke-finansiell information. Även informanten på 
Handelsbanken har samma åsikt att både finansiell- och icke-finansiell information behövs för 
att kunna göra en korrekt kreditbedömning. Finansiell information får större betydelse i 
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kreditbedömning enligt informanten i Nordea men hänvisar att även icke-finansiell 
information behövs.  
 
Slutsatser som vi kan dra av detta är att information har en stor betydelse vid 
kreditbedömning. Det finns vissa skillnader beträffande hur olika kreditbedömare skaffar 
väsentlig information och även synen på viktig information skiljer sig något mellan bankerna. 
Därför är det svårt att dra en konkret slutsats om vilken information som är viktigast. En 
slutsats som vi kan dra är att ogynnsam eller okorrekt information inte leder till felaktig 
bedömning eftersom kreditbedömare i tidigt stadium sållar bort felaktig information. 
Upplysningscentralen har en stor betydelse för informationssamlande. Även referenser och 
kreditbedömarens erfarenhet har betydelse. Både finansiell och icke-finansiell information är 
viktigt i kreditbedömning och går inte prioritera det ena mer än det andra. 

5.2.1 Finansiell information 
 
Banker använder finansiell information för analysering av företagens överlevnads- och 
återbetalningsförmåga (Svensson Kling, 1999). Informanten på SEB menar att med hjälp av 
finansiell information kan kreditbedömare se om företagen har svårigheter med ekonomi, 
eftersom svårigheter får utslag även i balans- och resultaträkningar. Företagets 
överlevnadsförmåga och återbetalningsförmåga kan analyseras med hjälp av finansiell 
information menar informanten på Nordea. Finansiell information är den viktigaste faktorn 
för bedömning av företagens återbetalningsförmåga anser informanten på Swedbank. 
 
Finansiell information och verktyg som banker kan använda är soliditet, likviditet, kassaflöde 
och företagens historiska resultatutveckling (Bennet, 2003). Mått och verktyg som enligt 
informanten på SEB används är kassaflödesanalys och räntetäckningsgrad. Handelsbanken 
vill att kredittagaren upprättar en likviditetsbudget som visar hur företagets likviditet kommer 
att vara. Vidare vill banken se företagets soliditet, men banken påpekar också vikten av ett 
antal övriga nyckeltal såsom räntetäckningsgrad och räntabilitet på totala kapital. I likhet med 
Handelsbanken säger informanten på Nordea att likviditetsbudget är en viktig finansiell faktor 
att ta hänsyn till. Likviditet är bra mått men visar endast företagets kortsiktiga 
överlevnadsförmåga. Andra mått som banken anser viktiga är soliditet, justerat soliditet, 
räntabilitet på total kapital och tidigare årets resultat. Ett annat viktigt verktyg för att 
analysera kredittagare är kassaflödesanalys. Swedbank anser att räntabilitet på totala kapital 
och soliditet som viktigaste faktorer för bedömning av företagets återbetalningsförmåga. 
Vidare menar informanten att årsredovisning med resultat- och balansrapport och budget är 
viktiga. Förutom det menar Swedbank i likhet med Handelsbanken och Nordea att 
likviditetsbudget är bra verktyg för kreditbedömning. Övriga mått som banken använder för 
kreditbedömning är kassalikviditet, soliditet, räntetäckningsgrad. 
 
Slutsatser som kan dras är att bankerna använder finansiell information för sina analyser för 
att se företagens överlevnads- och återbetalningsförmåga. En annan slutsats som vi drar är att 
bankerna använder soliditet, likviditet, kassaflödesanalys och räntetäckningsgrad vid en 
kreditbedömning. Dock förekommer det små skillnader, en del av banker har utöver 
ovannämnda verktyg andra mått och verktyg som används. 

5.2.2 Icke-finansiell information 
 
Icke-finansiell information kan användas för att analysera hur företagen kan i framtiden 
generera intäkter (Hussain & Gunasekara, 2002).  
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För att se om företagen kommer att vara framgångsrika analyserar informanter på SEB, och 
Swedbank icke-finansiell information. På Handelsbanken menar informanten att icke-
finansiell information har stor betydelse för att bedöma om företagen gör framgång. Dock 
påpekar informanten att ibland gör kreditbedömare felbedömningar när det gäller förmåga att 
lyckas. Informanten på Nordea i likhet med SEB och Swedbank ser icke-finansiell 
information vara viktig del och påpekar att företagsledningens bakgrund kan avgöra 
företagens framtid. 
 
Icke-finansiella faktorer som kan analyseras vid kreditbedömning är affärsidé, företagsledning 
och händelser i omvärlden (Green, 1997). På SEB gör informanten en sammankoppling 
mellan affärsidé och företagsledningens kompetens för att se om affärsidén kan bli 
framgångsrik. Dock poängterar informanten att företagsledningen har en avgörande roll vid 
en kreditbedömning. Om informanten inte har förtroende för företagsledningen blir resultatet 
av kreditbedömning negativ och därmed avbryts affären. Vidare berättar informanten att 
kredittagare måste göra en omvärldsanalys för att se om den också speglar mot affärsidén. 
Omvärldssituation är inte avgörande men påverkar till en viss del vid kreditbedömning. 
Informanten på Handelsbanken anser att en stor vikt läggs på affärsidé, men menar att 
företagsledning är grunden till företagens framtid. Vidare påpekar informanten 
omvärldssituationens stora betydelse vid en kreditbedömning.  
 
Företagsledning och situation på omgivning får en större roll vid kreditbedömning enligt 
informanten på Nordea. Informanten berättar att bedömning av omgivning bör kombineras 
med bedömning av finansiell information. Informanten anser att omvärldssituation kan vara 
den avgörande faktorn vid kreditbedömning. Prospero (2006) påpekar att kreditbedömaren 
måste göra en jämförelse mellan företagsledning och affärsidén. I enlighet med detta 
informanten på Swedbank säger att affärsidén måste jämföras med företagsledning och 
omvärldssituation, eftersom en bra affärsidé kan misslyckas om andra icke-finansiella 
faktorer inte överensstämmer. Företagsledningens kompetens och bakgrund ser informanten 
vara viktigt faktor. Dock påpekar informanten att även om företagsledningens kompetens inte 
motsvarar helt de krav som företagen ställer kan kredit beviljas ändå om allt annat stämmer. 
Bruns (2001) anser att bedöma ledarskap hos företagsledningen är en viktig del i bedömning 
av kompetens. I enlighet med Bruns menar informanten på Swedbank att ledaregenskaper 
måste bedömas.  
 
Slutsatser som vi kan dra av detta är att icke-finansiell information är viktigt, samtliga banker 
använder det för att bedöma företagets framtid. En annan slutsats som vi drar är att 
företagsledning är den viktigaste icke-finansiell faktor för bankerna, men samtidigt ses även 
omvärldssituation som stark påverkande faktor. Det går att konstatera att affärsidén för de 
flesta banker spelar en viss roll men en del av banker vill kombinera affärsidén med andra 
icke-finansiella faktorer. 
 

5.3 Säkerheter 
 
Enligt Nielsen (2004) är det viktigt att analysera säkerheter som ett företag lämnar till 
kreditgivaren för att säkerställa återbetalning vid en eventuell konkurs. Informanten på SEB 
anser att säkerheter är mindre viktiga för dem, det förekommer att banken beviljar blanco lån. 
Dock påpekar informanten att blanco lån inte går att bevilja till samtliga kredittagarna, utan 
endast till kunder som banken har förtroende för sedan tidigare. Säkerheter är mer som 
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komplement och de är inte avgörande för beviljad kredit menar informanten på 
Handelsbanken. Informanten menar att kreditbedömare gör en totalbedömning där säkerheter 
endast är en del. Enligt informanten på Nordea är säkerheter viktiga och banken har regler 
som ställer krav för dem. Små krediter kan kreditbedömare bevilja som blanco lån, men 
endast i undantagsfall och endast då kredittagarens återbetalningsförmåga över tiden ser bra 
ut. Nominella säkerheter tas alltid menar informanten på Swedbank. Ibland är det svårt att 
värdera säkerheter och då beviljar kreditbedömare kredit som i princip är in blanco. 
Informanten på Swedbank ser säkerheter som ett sätt att säkerställa bankens engagemang. 
Krumm (1998) anser att säkerheter har fått en mindre betydelse i förhållande till tidigare.  
 
Nielsen (2004) menar att personlig borgen är en typ av säkerheter. Fletcher (1995) påpekar att 
när kredittagaren går i personlig borgen får kreditgivaren signaler om att kredittagaren tror på 
sin affärsidé. Enligt informanten på SEB begär banken borgen för att säkerställa att företag 
använder tillgångarna på bästa möjliga sätt. Handelsbanken ser borgen som ett tecken att 
företagsledning är beredd att ta risken och litar på sin affärsidé.  Nordea menar att personlig 
borgen kan ställas som säkerhet om säkerheter annars är otillräckliga.  
 
Slutsatser som går att dra är att säkerheter har inte längre så stor betydelse, dock en del av 
bankerna vill fortfarande ta säkerheter för att säkerställa sitt engagemang. Slutsats som vi drar 
om personlig borgen är att bankerna tar det för att vara säkra att företagsledning inte äventyrar 
med beviljad kredit.  
 

5.4 Nya och etablerade företag 
 
Banker prioriterar ofta de etablerade företagen gentemot nya beroende på högre status 
(Hallgren, 1991). Broomé m.fl. (1998) menar att banker bedömer nya företag efter samma 
kriterier som etablerade företag. Därför blir nya företag sämre ur kreditbedömningssynpunkt. 
Nya företag är svåra att bedöma eftersom betalningsförmåga inte kan kontrolleras. 
Informanten på SEB anser att den största skillnaden mellan nya och etablerade företag är att 
nya företag saknar historisk bakgrund såsom finansiella rapporter, dock poängterar 
informanten att det inte förekommer skillnader i avgörande beståndsdelar. Informanten menar 
att det som skiljer i själva bedömningsprocessen är behandlingstiden som är kortare för 
etablerade företag. Avsaknaden av historiska fakta om nya företag är den största skillnaden 
enligt informanten på Handelsbanken. Detta medför att kreditbedömare måste göra mycket 
uppskattningar med skillnad till de etablerade företag som kan kontrolleras med historiska 
händelser. Själva upplägget för processen är det samma för nya och etablerade företag.  
 
Informanten på Nordea anser att de etablerade företagen har en bättre bekräftat 
återbetalningsförmåga gentemot nya företag. Banken ställer därmed högre krav för nya 
företag eftersom de saknar historisk bakgrund. Vidare menar informanten att icke finansiell 
information är viktigare för nya företag gentemot etablerade företag. Informanten påpekar att 
finansiell information för de etablerade företag är som viktigaste utgångspunkt vid en 
kreditbedömning. Informanten på Swedbank skiljer mellan nya och etablerade företag. På 
etablerade företag utgår kreditbedömare från finansiell information Däremot för nya företag 
kontrollerar kreditbedömare personen bakom företaget genom att ta upplysningar om dennes 
privata ekonomi. Kreditbedömare kontaktar de referenspersonerna som kredittagare har 
lämnat. Informanten på Swedbank anser att affärsplan, budget och likviditetsprognos är 
viktiga för nya företag. 
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Slutsatser som vi kan dra är att det förekommer skillnader mellan nya och etablerade företag.  
Dock är kreditbedömning det samma för både nya och etablerade företag i en del av bankerna. 
Den viktigaste anledning för skillnader som informanterna konstaterar är att de nya företagen 
saknar historisk information. Däremot går det inte att dra en generell slutsats om etablerade 
företag är bättre än nya företag eftersom banker för fram skilda åsikter.
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6 EGNA REFLEKTIONER OCH FORTSATT FORSKNING 
I detta kapitel presenteras våra egna reflektioner och fortsatt forskning.  

6.1 Egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 
Här gör vi en återkoppling till syftet som vi beskriver i första kapitlet:  
 
”Syfte med denna uppsats är att beskriva vilka faktorer som påverkar bankernas 
kreditbedömning för nya respektive etablerade företag.”  
 
Vi kom fram till att alla banker som vi intervjuade använde både finansiella och icke-
finansiella faktorer vid en kreditbedömning. Däremot finns det skillnader hur dessa faktorer 
betonas i förhållande till varandra. SEB och Nordea anser att de finansiella faktorerna utgör 
den viktigaste grunden för en bedömning. Handelsbanken och Swedbank menar däremot att 
det inte går att säga att ena delen av faktorer är viktigare än den andra, utan de vill göra 
bedömningen utifrån helheten. Det var inte någon överraskning när alla informanterna 
beskrev hur de använder icke-finansiella faktorer för bedömning av nya företag. Däremot 
anser vi att banker för etablerade företag borde lägga mer vikt på icke-finansiell information, 
eftersom vi anser att vid förändrade situationer kan de icke-finansiella faktorer vara 
avgörande för företagets framgång eller motgång. Företagsledningen kanske kan hantera 
situation just nu, men förändring i omvärldssituation kan medföra stora svårigheter med 
styrning. Dock menar alla fyra informanterna att företagsledningen är viktig men de flesta 
jämför denna med nuvarande situation.  
 
Vi tycker att principen som Handelsbanken kallar för ”kyrkotornsprincip” är bra då banken 
bedömer affärsidé och om den håller i framtiden. Genom att använda principen har 
kreditbedömaren bättre förutsättningar att göra bra bedömning om företagets icke-finansiella 
faktorer. När kreditbedömaren själv känner till marknaden som företaget verkar och vet 
övriga aktörer i området ökar möjligheterna att göra ett korrekt beslut. Vi anser att principen 
kunde vara lämplig även för de andra bankerna. Informanterna menar att icke-finansiell 
information är svårt att bedöma. Vi anser att banker borde skapa färdiga verktyg som hjälper 
en kreditbedömare. Ett sätt att avhjälpa problem kunde vara ett register där man listar 
vanligaste förekommande orsaker för kreditförlust.  
 
Informanten på Swedbank beskrev hur han alltid kontrollerar företagarens privatekonomi för 
att se om denne har betalningsanmärkningar. Informanten menar att betalningsanmärkningar 
visar ofta en negativ beteende hos en person, och ger avslag för kreditansökan. Vi tycker att 
det är viktigt att samtliga banker tar hänsyn till beteende. Här kan vi konstatera att banker inte 
borde utgå alltför mycket från informationen ur Upplysningscentralen och Soliditet. Oftast 
berättar företagaren mer än vad som avses och då är det bra att höra även den information som 
kommer mellan raderna. Om kreditbedömare hör denna information har denne möjlighet att 
göra jämförelse gentemot information från Upplysningscentralen och Soliditet.  
 
En del av banker bedömer alla kredittagarna utifrån samma grund. Detta kan vara en nackdel 
då nya företag jämförs med etablerade. Nya företag har svårare att få kredit fast affärsidén 
skulle vara bra. Vi tycker att banker borde ta mer hänsyn olika omständigheter och använda 
andra underlag för beslutfattandet när nya företag ansöker kredit.  Ett sätt att ta hand om detta 
problem kan vara att göra jämförelser med företag i liknande situation.  
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Förslag till fortsatta forskning: 
 

• Undersöka hur kreditbedömning skiljer sig mellan små och storstäder 
 
• Undersöka om kriterier för kreditbedömning skiljer sig mellan olika regioner 

 
• Undersöka om kriterier för en viss typ av företag skiljer vid kreditbedömning 
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Intervjuguide    BILAGA 1 
 
 

Intervjuguiden 
 
1. Vilken position du har i banken? 
2. Hur länge har du arbetat med kreditbedömningar för företag? 
 
Kreditbedömning  

 
3. Hur ser er kreditbedömningsprocess ut? 
4. Skiljer kreditbedömningsprocessen mellan nya och etablerade företag? Om det skiljer sig, 
    hur? 
5. Hur kontrollerar ni att företagets kreditvärdighet är det som kunden vill framhäva?  
6. Vilka enskilda faktorer anser ni vara viktigast för att kunna bedöma företagets   
    kreditvärdighet? 
 
Säkerheter 
 
7. Hur viktiga är säkerheter, kan det beviljas så kallade blanco lånen? 
8. Skiljer säkerhetskravet mellan nya och etablerade företag? 
9. Vilka är viktigaste anledningar för säkerhetskrav? 

 
Information 

 
10. När du får förfrågan om krediten, vilken information måste företaget komma med? 
11. Hur sorterar ni information för att få fram det som är relevant? 

12. Hur kontrollerar ni att kredittagaren inte döljer information som skulle vara ogynnsam för 
      kreditgivning? 
13. Hur kontrollerar ni att den information som kredittagaren kommer med är sann?  

 
Finansiell information 
 
14. Hur betonas de finansiella nyckeltal i förhållande till icke finansiella fakta (idén, personen   
      bakom företag, första intrycket etc.)? 
15. Vilka mått använder ni vid kreditbedömning (soliditet, likviditet etc.)? 

 
Icke finansiell information 

 
Affärsidé 

 
16. Hur stor vikt läggs på affärsidén vid kreditbedömningen och skiljer det sig mellan  
      etablerade och nya företag? 
17. Hur ser ni om personen bakom företag har rätt kompetens för att affärsidén vara  
      framgångsrik? 

 
Personen 

 
18. Hur stor betydelse har personen bakom företag när kreditbedömningen görs? 

 



   

19. Görs det undersökningar av ägarens personliga ekonomi? 
20. Hur bedömer ni ägarens kompetens? 

 
Omvärld 

 
21. Hur stort krav ställer ni på analysen av omvärld? 
22. I vilket omfattning kan omvärldssituation påverka till kreditbeslut? 

 
Skillnaden mellan nya och etablerade företag 

 
23. Används det samma kriterier för nyetablerade och etablerade företag?  
24. Då information för nyetablerade företag ofta saknas, vad används som  
      bedömningsgrunder? 
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