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SAMMANFATTNING 

Allt fler nya företag etableras på den svenska marknaden jämfört med tidigare år. För 
nystartade företag kan de första åren vara svåra att överleva samtidigt som 
finansieringsbehovet vanligtvis är stort. Banker är traditionellt sett försiktiga i sin 
kreditbedömning. Bedömningen av krediter till nya företag blir särskilt problematisk 
eftersom det som regel saknas relevanta historiska uppgifter i denna typ av företag. 
Företagsvärdet finns i de immateriella tillgångarna där ägarrättigheter inte kan 
definieras, vilket gör att få företag kan verka livsdugliga i den sårbara 
uppstartningsfasen. Bankernas kreditbedömning får istället för värdering av kvantitativa 
faktorer såsom materiella säkerheter, inriktas på att värdera entreprenören och 
affärsidén. Syftet med studien har varit att genom semistrukturerade intervjuer 
undersöka hur banker värderar intellektuellt kapital i nystartade företag. Studien har 
visat att olika delar av det intellektuella kapitalet värdesätts olika mycket beroende på 
typ av företag och kreditsammanhang och att det finns ett behov av en tydlig definition 
på intellektuellt kapital för att subjektiviteten i värderingsprocessen skall kunna 
reduceras. 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ABSTRACT 

An increasing number of new companies establish themselves on the Swedish market 
compared to previous years. The start-up phase for these companies can be hard to 
survive and the need for financial funding is at the same time usually large. Banks are 
traditionally careful in their lending. New companies lack historical financial data and 
therefore, the credit-decisions that are made when dealing with new companies is 
considered especially difficult. The value of these companies is to be found in the 
immaterial assets of which control and ownership cannot be defined.  The decision can 
no longer be made only based on quantitative information. There is also a need for 
evaluation of qualitative variables such as the entrepreneurship and the business idea. 
The purpose of this study has been, by conducting semi-structured interviews, to 
explore how the evaluation of intellectual capital in newly started companies is being 
made in Swedish banks. The study results showed that elements of the intellectual 
capital are being evaluated differently depending on the type of company and finance 
situation and that there is a need for a clear definition of intellectual capital in order to 
reduce subjectivity in the evaluation process. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel i ger vi en kortfattad bakgrund till studien för att sedan lyfta 
fram det problem som studien avser undersöka, i problemdiskussionen. Därefter 
presenteras forskningsfrågorna och en beskrivning av studiens syfte samt avslutningsvis 
avgränsningar för studien.  

1.1 Bakgrund 
En allt mer globaliserad ekonomi, tillsammans med den tekniska utvecklingen har 
kommit att ställa nya krav på företagens dynamiska förmåga. På grund av en ökad 
global konkurrens blir det allt viktigare för befintliga företag att ha förmåga till 
anpassning och förnyelse för att kunna överleva.  I en rapport från Svenskt Näringsliv 
(2009) menas att globaliseringen bidrar till att skynda på förloppet att stora och 
etablerade företag konkurreras ut, blir uppköpta eller omlokaliserar verksamheten till 
andra länder. I många fall menar man är risken stor att företaget och arbetstillfällen helt 
försvinner från den svenska marknaden. Svenskt Näringsliv menar vidare att det blir allt 
viktigare för svensk ekonomi att nya företag skapas för att ersätta de företag som 
försvinner. Karlsson och Nyström (2007) lyfter i en rapport fram betydelsen av nya 
företag för att öka sysselsättning, produktivitet och BNP och i en förlängning en 
ekonomis välstånd. Karlsson och Nyström menar vidare att nya, entreprenörsdrivna 
företag dessutom har en viktig funktion för förnyelse och att komma med innovationer. 
Hansson (2008) pekar på att det krävs ett ökat entreprenörskap i landet och att fler nya 
företag behöver skapas för att generera tillväxt och för att Sverige inte ska halka efter 
jämfört med utvecklingen i andra länder. Nya företag som har en förmåga att dynamiskt 
och snabbt anpassa sin verksamhet utifrån nya förändringar i omvärlden har nu chans att 
fylla ett allt större behov i svenskt näringsliv. 

Den förhoppning som Svenskt Näringsliv har om ett ökat nyföretagande i Sverige är 
möjligen på väg att uppfyllas. I och med att allt fler nya företag nu etableras i Sverige så 
pekar utvecklingen för tillfället i rätt riktning. Enligt statistik från företagsbarometern 
(NyföretagarCentrum, 2010) registrerades under januari, februari och mars 2010 totalt 
16 518 nya företag på Bolagsverket, vilket är 734 fler än samma månader 2009 och 
innebär en ökning med drygt 9 procent. Bakom starten av nya företag kan finnas 
entreprenörer och personer som redan är etablerade i näringslivet genom ägande av och 
verksamhet i andra företag. Nya företag kan också startas av entreprenörer som helt 
saknar erfarenhet av företagande eller endast har begränsad erfarenhet av företagsdrift. 
En konsekvens av ett omfattande nyföretagande är att det skapar ett ökat behov för 
finansiering av de nya företagens verksamhet. Den individuella bakgrunden, erfarenhet 
samt de resurser som företagaren kan ta med sig in i det nya företaget ger i sin tur olika 
behov av kapitaltillskott.  

Av tradition kan bankernas inställning till finansiering av nystartade företag vara 
försiktig. Christer Lindberg, VD på Almi menar att bankerna tänker sig för flera gånger 
innan ett lån beviljas (Affärsvärlden, 2007). Kreditbedömningen av nya företag blir 
särskilt problematisk eftersom det som regel saknas relevanta historiska uppgifter i 
denna typ av företag. Bankernas kreditbedömning får istället inriktas på att värdera 
entreprenören och hans eller hennes affärsidé. Bankens bedömning av företagets 
”mjuka” värden blir särskilt aktuell när det nya företaget är ett kunskapsföretag. Denna 
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typ av företag är till sin karaktär rik på intellektuellt kapital vilket kan vara en utmaning 
för den värderande banken i kreditbedömningsprocessen.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Den traditionella ”redovisningsmodellen” som använts för att beskriva företagens 
verksamhet har misslyckats att hålla jämna steg med den revolutionerande förändring 
som sker i affärsvärlden. Bolagens ekonomiska dokumentation bedöms vara alltför 
statiska och inskränkta för att hålla takten med den moderna, kunskapsintensiva 
organisationen och dess flytande struktur, strategiska partnerskap, marknadsföring via 
multimediala nätverk och livsviktiga reservoarer av mänskliga intellektuella resurser 
(Edvinsson & Malone, 1997). Begreppet mänskliga intellektuella resurser omfattar de 
enskilda anställdas kunskap, kompetens, innovationsförmåga och attityd som används i 
den värdeskapande processen i företaget (Roos, Fernström, & Pike, 2006).  
 
Skillnaden mellan marknadens uppfattning och redovisningens verklighet har idag växt 
till en klyfta som beror av en systematisk brist i sättet vi mäter värde på. Denna skillnad 
förklaras enligt Peña (2002) som värdet av det intellektuella kapital och andra 
immateriella tillgångar och har en avgörande betydelse för framgången i nystartade 
företag. 
  
För nystartade företag kan de första åren vara svåra att överleva. Statistik visar att, av de 
företag som nystartades i Sverige under 2005 var endast 68 procent fortfarande 
verksamma tre år senare (Tillväxtanalys, 2010). Det krävs att företaget har finansiell 
motståndskraft för att klara av påfrestningar under de inledande verksamhetsåren. De 
nya företagens ömtålighet, den stora konkurrensen på marknaden och bristen på tidigare 
erfarenhet är de främsta anledningarna till misslyckandet. För nya företag är 
uppstartningsperioden vanligtvis ”fattig på kassaflöden”. Verksamheten beror av 
entreprenörens humana kapital, en immateriell tillgång vars värde förväntas, över tiden, 
överstiga de materiella kostnaderna förknippade med företagets uppstart. Företagsvärdet 
finns i de immateriella tillgångarna där ägarrättigheter inte kan definieras, vilket gör att 
få företag kan verka ”livsdugliga” i den sårbara uppstartningsfasen, speciellt om 
företaget bedriver verksamhet på en instabil marknad där tillväxtgraden är hög. (Barber 
& Manger, 1997)  
 
Enligt Karlsson och Nyström (2007) är tillgången till riskvilligt kapital en annan viktig 
faktor som inverkar på framgången i nya företag. För affärsbanker är in- och utlåning av 
pengar något som kan sägas vara kärnan i bankverksamheten. Även om bankernas 
verksamhet har expanderat på fler finansiella områden under de senare tioårsperioderna, 
är utgivandet av krediter samt återbetalningen av dessa krediter med ränta, det som till 
stor del skapar bankens egna finansiella resultat och ställning. Följaktligen är 
kreditprocessen, dvs. den process där banken beviljar eller avslår krediter till företag, en 
kritisk funktion inom banken.  
 
För banken är det väsentligt att kunna bedöma den risk som det kan finnas med att låna 
ut pengar till en viss låntagare. Den nämnda kreditrisken kan i slutänden utgöra en 
negativ påverkan på bankens egna finansiella ställning och resultat. Därför gäller det för 
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banken att endast låna ut pengar till de företag och företagsledare som både är villiga 
och samt har ekonomisk förmåga att betala tillbaka det beviljade lånet. (Bruns, 2001)  
 
Många kreditbedömare är bättre på att bedöma och värdera säkerheter än att värdera 
människor och affärsidéer. Exempelvis är företagaren som person, dvs. personlighet och 
förmåga till entreprenörskap, många gånger avgörande om ett nystartat företag kommer 
att lyckas eller inte (Svedin, 1992). Att kunna bedöma människan bakom företaget är 
således av stor betydelse. Följaktligen blir det väsentligt för den kreditgivande banken 
att dels ha en kunskap om låntagaren och en förståelse för låntagarens affärsverksamhet, 
dels ha tillgång till information så att bankens risk och osäkerhet reduceras vid 
kreditprocessen.  
 
När det är fråga om ett nystartat företag som söker finansiering, är det rimligt att tro att 
företagets intellektuella kapital påverkar kreditgivningsprocessen och bankens 
bedömning. Enligt Peña (2002) och Andriessen (2004) har tidigare forskning på 
området för intellektuellt kapital fokuserat på definitioner, klassifikationer samt 
mätningsmetoder av det intellektuella kapitalet. Få forskare har enligt Andriessen 
(2004) studerat förhållandet mellan intellektuellt kapital och företagsprestationer, likaså 
har få studerat förhållandet mellan det intellektuella kapitalet och finansiering av nya 
verksamheter. I denna något explorativa studie ämnar vi undersöka hur detta sistnämnda 
förhållande ter sig.  
 

1.3 Forskningsfrågor  
För att kunna få en ökad förståelse för hur det intellektuella kapitalet behandlas i 
kreditsammanhang behöver vi få en inblick i bankens arbetssätt, därför är vår första 
forskningsfråga: 1. Hur hanterar banker sin kreditgivningsprocess? Vidare ämnar vi 
kartlägga de kriterier utefter vilka banken bedömer krediten, vilket mynnar ut i vår 
andra forskningsfråga: 2. Med vilka kriterier görs bedömningen av huruvida 
finansiering skall beviljas eller ej? Avslutningsvis vill vi få en större insikt i hur 
värderingen av ”mjuka faktorer” går till vilket konkretiseras i vår tredje forskningsfråga: 
3. Hur värderas det intellektuella kapitalet? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur värdering av intellektuellt kapital i nystartade 
företag behandlas av kredithandläggare inför ett finansieringsbeslut. 
 

1.5 Avgränsningar  
Studien är avgränsad till att utforska hur det intellektuella kapitalet värderas i samband 
med finansiering. Vi avser inte behandla intellektuellt kapital ur ett 
redovisningsperspektiv, vilket är det vanligaste perspektivet på forskningsområdet idag. 
Gällande finansieringstypen kommer vi att behandla olika typer av bankkrediter. Vidare 
har vi valt att studera finansieringsmöjligheterna för nystartade företag. 
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2 TEORI- OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel behandlar vi inledningsvis teorier kring värde och värdering. Därefter 
redogör vi för dels för teorier på forskningsområdet för intellektuellt kapital, dels för 
teorier på forskningsområdet för kreditgivning. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt 
där vi beskriver den teoretiska referensram som ligger till grund för analys och 
slutsatser, vilka redogörs i senare kapitel. 
 

2.1 Vad är värde? 
Enligt Sullivan (2000) är värde ett koncept med många interpretationer som beror av det 
perspektiv interpretören intar. Värde fungerar som ett kriterium interpretören utgår ifrån 
inför ett val mellan flera befintliga alternativ (Andriessen, 2004). Procter (1978) 
definierar begreppet värde som den grad av nytta och åtråvärde ett föremål har jämfört 
med andra. Vidare förklarar Sullivan (2000) att värde relateras till nytta ur ekonomiskt 
perspektiv. Ingen kan ha ett värde utan att tillföra nytta. Värde skiljer sig från kostnad, 
likaså från pris. Författaren hävdar att värde är ett mått på hur användbart någonting är, 
medan kostnad är den mängd resurser som krävs i produktionen av detta. Priset 
motsvarar det som förväntas att köpare ska betala för föremålet. Enligt Sullivan (2000) 
är värde ett relativt begrepp och uppfattas annorlunda beroende på värderaren. Detta 
innebär att nyttan i ett föremål kan variera, vilket leder till att samma föremål kan ha 
olika värde för olika individer. Det värde ett föremål får beror enligt författaren av den 
person eller organisation som ämnar kvantifiera föremålet (Sullivan, 2000). 
 
Enligt Edvinsson och Malone (1997) har generationer av studerande i företagsekonomi 
och redovisning blivit lärda att värdet ligger i tillgångar. Enligt Redovisningsrådets 
rekommendation RR15 kan en tillgång definieras som en resurs över vilken företaget 
har kontroll till följd av inträffade händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska 
fördelar i framtiden (FAR SRS, 2009). Det finns två olika typer av tillgångar, 
anläggnings- och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar kan vara immateriella, 
materiella eller finansiella (Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2008). I redovisningen 
definieras immateriella tillgångar som identifierbara, icke-monetära tillgångar utan 
fysisk substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla 
varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte.  
 
Intellektuellt kapital är en immateriell tillgång som idag inte redovisas i 
balansräkningen. Företag lägger ofta ner utgifter på att anskaffa, utveckla, underhålla 
eller förbättra immateriella värden såsom vetenskaplig eller teknisk kunskap, 
utformning och införande av nya processer eller system, licenser, rättigheter, kunskap 
om marknader och varumärken. Alla exempel uppfyller dock inte kraven i definitionen 
av en immateriell tillgång. Kraven på identifierbarhet omfattar enligt RR15 en kontroll 
över tillgången samt att företaget tillförs framtida ekonomiska fördelar (FAR SRS, 
2009). 
 
Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget och 
tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (FAR SRS, 2009). 
Vidare klargör RR15 att i de fall en post inte motsvarar definitionen av en immateriell 
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tillgång, kostnadsförs den direkt när den förvärvas eller upparbetas internt (FAR SRS, 
2009). 
 
Andriessen (2004) skiljer värde från värdering. Värdering är enligt författaren en 
komparativ bedömning av värdet i ett föremål. Värdering kräver därmed ett föremål 
som skall värdesättas, en modell för värdering samt ett kriterium som reflekterar hur 
pass användbar och önskvärd föremålet är. Det finns, enligt Andriessen (2004) fyra 
metoder att värdera på: 
 

1. Finansiella värderingsmetoden: Enligt denna metod kan kriteriet för värde 
uttryckas i monetära termer.  

2. Värdemätningsmetoden: Enligt denna metod kan ett icke-monetärt kriterium 
användas och omvandlas till observerbar data. 

3. Värdeuppskattningsmetoden: Enligt denna metod kan kriteriet inte omvandlas 
till observerbar data utan istället beror av värderarens personliga 
uppfattning/bedömning. 

4. Mätningsmetoden: Om värderingsmodellen saknar kriterium utefter vilka 
föremålet skall värdesättas men innehåller istället mått för värdet i föremålet, 
utgör detta mätningsmetoden.  

 
Mätningsmetoden är enligt Andriessen (2004) inte en metod för värdering dock används 
den kontinuerligt på forskningsområdet för intellektuellt kapital. 
 
I affärssammanhang används värdering enligt Sullivan (2000) i beslutsfattandet. Värdet 
av en immateriell tillgång eller en beståndsdel av det intellektuella kapitalet utgör ofta 
basis för beslut kring huruvida företaget skall investera i, behålla eller avyttra 
tillgången. Ur ekonomiskt perspektiv är värde ett mått på den nytta ägarskapet av ett 
föremål tillför ägaren. Vidare hävdar Sullivan (2000) att ekonomer typiskt sätt 
omvandlar de framtida ekonomiska fördelarna som denna nytta tillför, till dess nutida 
motsvarighet i pengar. Detta anses av författaren utgöra det ekonomiska sättet att mäta 
värde på.  
 
Sullivan (2000) anser även att värdering av immateriella tillgångar såsom intellektuellt 
kapital beror av hur företaget ser sig självt och den marknad företaget finns i. Varje 
företag existerar i ett sammanhang som formar uppfattningen om vad som är av värde. 
Ur värderarens perspektiv är intellektuellt kapital av värde för företaget på två olika sätt, 
strategisk positionering samt finansiellt/ekonomiskt värde. Strategisk positionering 
beskrivs i kvalitativa termer såsom image, konkurrensfördelar mm. Det finansiella och 
ekonomiska värdet av intellektuellt kapital beskrivs i kvantitativa termer, exempelvis 
pris, andel, kassaflöde. Värdet i det intellektuella kapitalet kan alltså mätas på både ett 
kvalitativt- och ett kvantitativt sätt, vilket ytterligare försvårar värderingsprocessen. 
 

2.2 Vad är intellektuellt kapital? 
Termen intellektuellt kapital (IC) är enligt Roos, Fernström och Pike (2006) fortfarande 
inte allmänt vedertagen i affärsvärlden. Enligt Fisher (1906) som redan 1906 myntade 
kapitalbegreppet, kan alla sammanställningar av resurser, materiella som immateriella, 
klassificeras som kapital så till vida de ger upphov till ökad inkomst. Denna definition 
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på kapital är alltjämt gällande och det intellektuella kapitalet kan betraktas som en 
analogi till detta traditionella kapitalbegrepp (Nerdrum & Erikson, 2001).  
 
Ofta likställs begreppet intellektuellt kapital med immateriella tillgångar. Trots många 
olika definitioner råder idag enligt Roos, Fernström och Pike (2006) enighet bland 
forskare på området om vad som utgör karaktäristika för materiella respektive 
immateriella resurser. Materiella resurser är antingen monetära eller fysiska, finns inom 
företagets kontroll, förväntas generera framtida ekonomiska fördelar och kan värderas 
med hjälp av traditionella redovisningsmetoder. Immateriella resurser däremot kan men 
behöver inte nödvändigtvis vara inom företagets kontroll, kan till viss del kontrolleras 
av företaget, genererar framtida ekonomiska fördelar av stor komplex karaktär och är 
otroligt svåra att värdera. (Roos, Fernström, & Pike, 2006) Den definition som OECD1 
tillhandahåller tydliggör den väsentliga skillnaden mellan dessa begrepp genom att 
referera till intellektuellt kapital som en undergrupp, snarare än den totala värdebasen 
immateriella tillgångar utgör (OECD, 1999). 
 
Intellektuellt kapital kan definieras som de totala intellektuella resurser som helt eller 
delvis kontrolleras av ett företag eller transformationer av dessa resurser, som bidrar till 
företagets värdeskapande (Roos, Fernström, & Pike, 2006). OECD (1999) definierar 
intellektuellt kapital som det ekonomiska värdet av två kategorier av immateriella 
tillgångar i ett företag, nämligen organisatoriska/strukturella tillgångar och 
humankapital. Mer specifikt syftar de strukturella tillgångarna på de mjukvarusystem, 
distributionskanaler och de råvarukedjor ett företag har kontroll över. Humankapitalet 
syftar till de mänskliga resurser som finns såväl inom organisationen som utanför den. 
 
Peña (2002) har studerat det intellektuella kapitalet hos entreprenörer i nya företag. 
Enligt denne kan humankapital definieras som de ackumulerade personliga attributen 
såsom kunskap, kompetens, personlighet och hälsa, som individer besitter. Peña (2002) 
hävdar att det ekonomiska värdet av humankapital inte kan ifrågasättas och att 
entreprenörens talang, erfarenhet, utbildning och motivation har en positiv inverkan på 
företagets framgång. Likaså påverkas företagets framtid av dess förmåga att anpassa sig 
till snabba förändringar på marknaden samt att implementera rätt strategier. Enligt 
författaren är det även viktigt att företagets nätverk är välutvecklat och att företaget har 
omedelbar tillgång till intressenterna i affärsmiljön. I nystartade företag läggs största 
vikten på värdet av de monetära och fysiska tillgångarna i företaget, dock är det viktigt 
att värdet av immateriella tillgångar såsom human, organisations- och relationskapitalet 
inte undermineras. (Penã, 2002) 
 
Roos, Dragonetti och Edvinsson (1997) delar däremot upp det intellektuella kapitalet i 
två block: ”tänkande IC” och ”icke-tänkande IC”. Det förstnämnda representerar det 
humana kapitalet och omfattar bland annat kompetensen, attityden och intellektet hos 
individerna i organisationen. Det sistnämnda står för det strukturella kapitalet och syftar 
på förhållandet mellan organisationen och de externa intressenterna som byggs upp av 

                                                        
 
 
1 Organisation for Economic Co‐operation and Development (OECD) är ett samarbetsorgan för 
ekonomisk utveckling med 30 medlemsländer. 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den interna infrastrukturen, processhanteringen, organisationskulturen och det 
strategiska beslutsfattandet i företaget. 
 
Edvinsson och Malone (1997) definierar det intellektuella kapitalet som det 
sammanlagda värdet av human- och strukturkapital, vilket åskådliggörs i Figur 1 nedan. 
Till skillnad från Roos, Dragonetti och Edvinsson (1997) hävdar Edvinsson och Malone 
(1997) att humankapitalet utgörs av en kombination av kunskap, skicklighet, innovativ 
förmåga och förmågan hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella 
uppgifter. Vidare inkluderar humankapitalet även företagets värderingar, kultur och 
filosofi. Strukturkapitalet utgörs av hårdvara, mjukvara, databaser, 
organisationsstruktur, patent, varumärken och annan organisationskapacitet som stödjer 
de anställda i deras produktivitet. Enligt Edvinsson och Malone omfattar 
strukturkapitalet även kundkapital och företagets relationer med andra intressenter. 
 

 
 

FIGUR 1: INTELLEKTUELLT KAPITAL ENLIGT EDVINSSON & MALONE (1997) 
 
 
Enligt Andriessen (2004), Edvinsson och Malone (1997), Svieby (2001) samt Jacobsen, 
Hofman-Bang och Nordby Jr (2005) utgörs skillnaden mellan de olika definitionerna av 
begreppet intellektuellt kapital främst av sammansättningen av de element som det 
intellektuella kapitalet omfattar. Enligt Svieby (2001) gör de flesta 
klassifikationssystem för intellektuellt kapital, en uppdelning av det 
organisatoriska/strukturella kapitalets externa element, exempelvis relationer med 
kunder och leverantörer, och interna element såsom patent, koncept, data- och 
administrativa system. Organisationskulturen hör också till de interna elementen. 
Humankapitalet refererar till de anställdas kapacitet att agera i olika situationer. Den 
inkluderar egenskaper som kunskap, utbildning, erfarenhet, värderingar och motivation 
(Svieby, A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation, 2001). 
Utöver den stora variation som finns på definitioner av IC finns det idag även en stor 
variation på de modeller som är till för att förklara och studera de olika elementen i det 
intellektuella kapitalet. Den modell vi tänker använda oss av för att tydliggöra hur vi 
väljer att definiera det intellektuella kapitalet är IC Rating-modellen, vilken vi 
förklarar närmare i nästkommande avsnitt.  
 

2.3 IC Rating-modellen 
Enligt Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr (2005) skapades IC Rating-modellen av 
Intellectual Capital Sweden i syfte att möjliggöra en bättre hantering av det 
intellektuella kapitalet i företag. IC Rating-modellen är ett praktiskt verktyg som 
används vid diskussioner, analys och värdering av det intellektuella kapitalet. Den 
ursprungliga idén till modellen bygger på Sviebys (1997) indelning av de interna och 
externa element IC består av samt Edvinssons och Malones (1997) arbete för Skandia i 
början av 1990-talet. IC Rating-modellen omfattar enligt Jacobsen et al. (2005) tre 
huvudområden av vad som utgör det intellektuella kapitalet: organisatoriskt strukturellt 

Humankapital  Strukturkapital  Intellektuellt 
kapital 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kapital, humankapital och relationellt strukturellt kapital, vilka kan utläsas i Figur 2 
nedan. Dessa tre huvudområden utgör enligt Jacobsen et al. det intellektuella kapitalets 
bidrag till företagets inre effektivitet. Är den inre effektiviteten i ett företag stor tyder 
detta på att företaget gör saker på ”rätt sätt” men inte nödvändigtvis ”rätt saker”. Därför 
är en annan viktig del av modellen företagets affärsrecept vilket bygger på de element i 
det intellektuella kapitalet som bidrar till företagets yttre effektivitet. Många modeller 
omfattar dessa huvudområden, dock kan formuleringen variera. I följande avsnitt 
kommer IC Rating-modellens olika beståndsdelar förklaras mer ingående. 
 

 
 
 
FIGUR 2: IC RATING™ -MODELLEN (EFTER JACOBSEN, HOFMAN-BANG & NORDBY JR, 2005) 
 

2.3.1 Affärsrecept 
För att det intellektuella kapitalet skall kunna bidra till företagets totala effektivitet 
måste huvudområdena inom IC sättas i ett strategiskt sammanhang som kommer till 
uttryck genom företagets affärsidé och den valda affärsstrategin. I IC Rating-
modellen delas affärsreceptet in i tre kategorier (Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr, 
2005): 
 
1) Affärsidé, vision och strategi. Enligt Jacobsen et al. (2005) representerar visionen 

ett företags långsiktiga mål och utformas av företagsledningen i enlighet med deras 
syn på hur verksamheten bör utvecklas i framtiden. Affärsidén ger detaljerad 
information om formuleringen av företagsvisionen. Affärsidén fokuserar på de 
unika egenskaper som gör företaget konkurrenskraftig på marknaden.   
Affärsstrategin är det sätt på vilket företaget använder resurser för att uppnå 
framtida specifika och operationella mål. Det vill säga på vilket sätt affärsidén 
implementeras i verksamheten (Jacobsen et al., 2005). Detta överensstämmer med 
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Cooper, Dunkelberg och Woos (1989) beskrivning av affärsstrategier. Enligt denne 
utformas affärsstrategin efter de resurser som finns i företaget. Ju mer finansiellt 
kapital ett företag har desto större flexibilitet har beslutsfattarna i utformningen av 
företagsstrategin. Detta leder i sin tur till en positiv påverkan på företagets 
prestanda. 
2) Affärsmiljö. De faktorer i företagets affärsmiljö som påverkar verksamheten är 

exempelvis konkurrensen på marknaden, antal aktörer, politiska och 
teknologiska frågor (Jacobsen et al., 2005). 

Affärsreceptet utgör i grund och botten potentialen hos det intellektuella kapitalet. Är 
affärsreceptet svagt spelar det ingen större roll om företaget har en stark inre 
effektivitet, fel saker görs på rätt sätt. Är den inre effektiviteten svag men företaget har 
ett starkt affärsrecept, görs rätt saker men på fel sätt vilket är betydligt lättare att 
korrigera. (Jacobsen et al., 2005) 
 

2.3.2 Organisation 
IC Rating-modellen bygger på två olika typer av strukturellt kapital, organisatoriskt 
och relationellt (Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr, 2005) samt (Svieby, 2001). 
Detta skiljer sig från Edvinsson och Malones (1997) syn på strukturellt kapital där ingen 
avgränsning görs mellan organisatoriskt och relationellt kapital. Det relationella 
strukturella kapitalet kommer förklaras i nästa avsnitt. Organisatoriskt kapital utgör 
enligt Jacobsen et al. (2005) det interna strukturella kapitalet. Utan organisatoriskt 
kapital kan den individuella kunskapen i humankapitalet inte omvandlas till användbar 
organisatorisk kunskap utan förblir individuell. Inte heller kan externa relationer 
upprätthållas utan nödvändiga stödstrukturer. Det organisatoriska kapitalet delas in i två 
kategorier: 
 

3) Immateriella rättigheter. De immateriella rättigheterna omfattar bland annat 
patent och licenser och utgör den mer raffinerade delen av det strukturella 
kapitalet då det ofta finns en marknad på vilken dessa kan säljas/köpas och 
därmed ett marknadspris. Immateriella rättigheter blir i dessa fall lättare att 
värdera än det övriga intellektuella kapitalet.  

4) Processer och system. Process- och systemkapitalet är den mest omfattande 
delen av IC Rating-modellen. Den utgörs av alla interna processer, modeller, 
IT system och dokumentation.  

I likhet med Edvinsson och Malone (1997) samt Svieby (2001) anses även 
organisationskulturen vara en del av det strukturella kapitalet. De kulturella aspekterna 
av organisationen speglar bland annat hur centraliserad/decentraliserad organisationen 
är, hur hierarkin i organisationen ser ut samt till hur stor del visioner, värderingar och 
strategier förmedlas ut i organisationen (Jacobsen et al., 2005).  
 



- Teori- och litteraturgenomgång - 

10 
 
 
 

2.3.3 Relationer 
I likhet med Svieby (2001) och Peña (2002) utgör det relationella kapitalet enligt 
Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby Jr (2005) det externa strukturella kapitalet och 
bygger på företagets relationer med externa intressenter. Det relationella kapitalet delas 
in i tre kategorier: 
 

5) Nätverk: leverantörer, distributörer, lobbyverksamhet mm. Företagets nätverk 
omfattar alla nödvändiga kontakter som ger företaget tillgång till kompetens, 
finansiering, marknadsföring mm. 

6) Varumärke. Företagets varumärke består bland annat av företagets attityd, 
preferenser och rykte som påverkar företagets konkurrensfördelar. Ju starkare 
ett varumärke är desto mer igenkännligt och förtroendeingivande är företaget 
vilket leder till ökad försäljning, hävdar Jacobsen et al. (2005).  

7) Kunder. Kundstocken är den viktigaste delen av företagets konkurrensfördelar. 
Det är kundernas efterfrågan som styr försäljningen därför är det av väsentligt 
värde för företaget att bygga upp långsiktiga, nära relationer med kunderna för 
att säkra dessas lojalitet. Ju mer kunskap man har om kundernas preferenser 
och ju starkare kundrelationen är, desto svårare blir det för kunderna att byta 
till konkurrerande företag. (Jacobsen et al., 2005) 

 

2.3.4 Humankapital 
Det humana kapitalet är av central betydelse i IC Rating-modellen. I den nya 
kunskapsbaserade ekonomin är humankapitalet en av de viktigaste immateriella 
tillgångarna i företag (Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr, 2005), (Roos, Fernström, 
& Pike, 2006). Värdeskapande element i humankapitalet är i enlighet med Peña (2002) 
de anställdas kunskap, kompetens, innovation och erfarenhet. IC Rating-modellen 
delar upp humankapitalet i två kategorier: 
 

8) Ledning. Ledningens humankapital bygger på ledarskapskvalitén, 
kommunikationsförmågan, den strategiska kompetensen och andra faktorer 
som bidrar till att företaget styrs på rätt sätt med hänsyn till affärsidén.  

9) Medarbetare. Medarbetarnas humankapital finns i deras lojalitet, motivation, 
kompetens och utbildning. Det är även viktigt att medarbetarna har en vilja att 
omvandla den individuella kunskapen till organisatorisk kunskap då det är 
denna typ av kunskap som skapar värde. 

Anledningen till att humankapitalet delas in i dessa kategorier är för det första att de 
olika grupperna har olika roller. Företagsledningens huvuduppgift är att optimera det 
intellektuella kapitalet medans medarbetarnas uppgift är att kontribuera till denna. För 
det andra utgör ledningen en central del i företagets framgång därför krävs mer 
detaljerad analys för denna grupp. (Jacobsen et al., 2005) 
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2.3.5 IC Rating-modellens begränsningar 
Enligt Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr (2005) är modellen i grunden ett 
klassificeringssystem, därmed kan den tyckas vara något statisk då den saknar 
perspektiv över hur de olika beståndsdelarna i modellen i samverkan skapar värde. 
Många forskare anser, enligt Jacobsen et al., (2005), att värdet i de immateriella 
tillgångarna återfinns i deras gemensamma styrka och inte i de individuella 
karakteristiska dragen. IC Rating-modellen är dock en modell ämnad att utgöra en 
grund för utvärdering och analys av det intellektuella kapitalet, den är inte på något sätt 
tänkt att utelämna analysen av dynamiken mellan de olika komponenterna i modellen.  
Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby Jr (2005) vill även tydliggöra att det intellektuella 
kapitalet inte ter sig som övriga fysiska och monetära tillgångar. Det intellektuella 
kapitalet kan inte värderas i monetära belopp, det finns ingen logisk anledning till att 
försöka summera ihop kunder med humankapitalet och det är tämligen självklart att det 
humana kapitalet inte kan ägas av företaget. Modellen syftar till att företaget ska, genom 
ökad förståelse för de olika beståndsdelarna i det intellektuella kapitalet, bättre kunna 
hantera det intellektuella kapitalet. (Jacobsen et al., 2005) 
 

2.4 Perspektiv på kredit 
Som regel är bägge parter i en kreditöverenskommelse vinstorienterade. Det gäller såväl 
för den kreditgivande banken som för det kredittagande företaget. Det här betyder enligt 
Broomé, Elmér, och Nylén (1998) att företaget i egenskap av kredittagare söker efter 
den lägsta kostnaden för sin upplåning samtidigt som banken, som den kreditgivande 
parten, agerar för att öka lönsamheten i sina kreditöverenskommelser. En kredit kan 
beskrivas som dubbelriktad i och med att kredit är något som både ges av kreditgivaren 
och tas av kredittagaren samtidigt. Som Broomé, Elmér och Nylén (1998) menar är det 
möjligt att se kreditgivningsprocessen som en del i en relation mellan kreditgivaren och 
kredittagaren. Var och en av parterna i relationen har enligt Broomé et al. (1998) ett 
ansvar för att underlätta samspelet mellan de bägge aktörerna under processen att träffa 
en ny kreditöverenskommelse eller vid avslutandet av en kredit.  
 
Kredit innebär att banken betalar ut en summa pengar till låntagaren under förutsättning 
att banken har ett förtroende för att kunden skall betala tillbaka lånet i enlighet med 
kreditavtalet (Green, 1997). Denna definition överensstämmer med Coyles (2000) som 
hävdar att krediten motsvarar en bestämd summa pengar som skall betalas tillbaka inom 
en bestämd framtid. En faktor som påverkar ett företags möjligheter att erhålla kredit är 
hur väl företaget har lyckats ekonomiskt, med andra ord hur lång och framgångsrik 
företagets livscykel är (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998). Detta är en anledning till 
varför det är mycket svårare för nya företag, där historik saknas, att få kredit. Två 
ytterligare faktorer som Broomé et al. (1998) hänvisar till är företagsledningens 
kompetens samt företagets ställda säkerheter. Coyle (2000) menar att ett taget lån kan 
ha tre källor som skapar företagets återbetalningskapacitet. Dessa tre källor är 
kassaflödet i verksamheten, säkerheter i fysiska tillgångar samt ställda garantier från en 
tredje part. I motsats till den beskrivna uppdelningen i olika faktorers enskilda betydelse 
står Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby Jr (2005) beskrivning av intellektuellt kapital. 
De menar istället att det verkliga värdet av immateriella tillgångar finns i den 
gemensamma styrkan och inte i de uppdelade faktorerna. 
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En grundläggande målsättning med utlåning är för den kreditgivande banken att uppnå 
lönsam utlåning till ett minimum av risktagande (Bruns, 2001). I bankers och övriga 
kreditgivares perspektiv ska kredit endast ges till låntagare som har förmåga att 
återbetala lånet och som heller inte riskerar att bli insolventa (Coyle, 2000).  
 
De olika aktörerna på den svenska finans- och kreditbranschen existerar på en 
konkurrensutsatt marknad. På samma gång som det råder konkurrens mellan 
affärsbankerna och andra aktörer på den svenska finansmarknaden måste dessa anpassa 
sin affärsverksamhet till gällande krav från myndigheter. Banker och övriga 
kreditinstituts hantering av krediter är reglerade enligt lag. I Lag om bank- och 
finansieringsrörelse (SFS 2004:297, 2004) föreskrivs villkoren för bankernas 
kreditgivande. Likaså ges anvisningar om att banker och kreditinstitut ska införskaffa 
tillräcklig information om kreditrisken innan beslut om krediten fattas: 
 

1§ Innan ett kreditinstitut beslutar om att bevilja kredit skall det pröva 
risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan 
fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på 
goda grunder kan förväntas bli fullgjorda (SFS 2004:297, 2004). 
 
2§ Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den 
som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt med beslutsunderlag för 
att bedöma risken med att bevilja krediten (SFS 2004:297, 2004). 
 

Kreditbeslutet är en kritisk funktion i bankverksamheten eftersom en majoritet av 
bankens tillgångar tar sig uttryck i form av utlånat kapital (Bruns, 2001). I samband 
med att kredit ges till en låntagare, finns det en risk att den förväntade framtida 
återbetalningen inte inträffar. Eftersom kreditgivning utgör en del av kärnan i bankers 
verksamhet är det viktigt att det finns policys och regelverk för hantering av 
kreditgivning. Banker bör ha riktlinjer och system till hjälp för att bedöma och 
kontrollera kreditrisker. (Coyle, 2000) Risken är en form av motpartsrisk, vilket innebär 
att osäkerhet råder om den andre parten i förhållandet eller kontraktet kommer att 
fullfölja sin del av ett utlovat åtagande (Coyle, 2000). Enligt Coyle (2000) är det inte 
endast kreditgivaren som bär risk i en motpartsrisk. Det finns även en risk för 
kredittagaren att kreditgivaren inte fullföljer ett löfte om kredit eller att denne vill 
avsluta krediten i förtid.  
 

2.4.1 Kreditrisk och värdering av säkerheter 
Den traditionella uppfattningen om kreditriskens uppbyggnad är att kreditgivaren ställs 
inför två sorters risker med krediten, inte bara inför kreditbeslutet utan även under 
kreditens hela löptid. Den tvådelade risken delas upp i risken för en betalningsinställelse 
och risken vid en betalningsinställelse (Green, 1997). Tidsaspekten förklaras enligt 
Green (1997) med innebörden att en kreditgivare kan uppleva både tidsrisk och 
realisationsrisk. Tidsrisken innebär svårigheten att kunna göra en korrekt bedömning av 
tillgångsvärden i framtiden eller att dessa värden urholkas före en konkurs. 
Realisationsrisken innebär risken som kreditgivaren löper att i samband med konkurs få 
ut ett ofördelaktigt pris på tillgången än om denna sålts under normala förhållanden.  
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Det finns vid sidan om den traditionella uppfattningen en annan tolkning om 
kreditriskens uppbyggnad. Kreditrisken kan enligt Loubergé och Schlesinger (2005) 
definieras och indelas i två komponenter, vilka är dels en idiosynkratisk2 komponent, 
dels en systematisk komponent. Den idiosynkratiska delen i risken är bunden till 
låntagaren själv och dennes förmågor eller oförmågor. Det innebär att risken att 
låntagaren ställer in betalningarna kan orsakas av faktorer som har en direkt koppling 
till låntagaren själv som exempelvis brister i företagsledandet eller har dåligt 
affärssinne. Den systematiska delen av kreditrisken omfattar i sin tur faktorer i ett 
vidare perspektiv vilka inte har en direkt koppling till låntagaren som individ eller 
företag. Det kan exempelvis vara kraftiga konjunkturnedgångar, sammanfallande 
finansmarknader och politiska omvälvningar med kraftig förändrade förutsättningar 
men som resulterar i betalningsinställelse för låntagaren. Det Loubergé och Schlesinger 
pekar på är att skälen till att företaget ställer in betalningar kan bero på många faktorer 
och att det samtidigt är svårt att förutsäga över tid vilka och hur många av företagen 
som blir berörda. Genom att kreditrisken kan brytas ned i två olika komponenter ger det  
möjligheter till att den systematiska kreditrisken kan fördelas mellan parterna på 
effektivt sätt (Loubergé & Schlesinger, 2005). Detta innebär i praktiken att 
kreditgivaren kan kompenseras för risken genom att låta kreditrisken speglas i den 
aktuella räntesatsen på lånet.  
 
Banken eller kreditgivaren söker en försäkran om att företaget har den likviditet som 
krävs för att kunna klara återbetalningen av lånet, vilket är ett sätt för banken att 
kontrollera risken som banken utsätts för vid utlåningen (Coyle, 2000). Om risken för 
en betalningsinställelse är låg och kreditgivaren är beredd att bevilja krediten blir frågan 
om säkerheter aktuell. Kan företaget erbjuda materiella tillgångar som säkerheter för 
lånet blir bankens position bättre och risken samtidigt lägre. (Broomé, Elmér, & Nylén, 
1998). Den lägre risken blir av betydelse om det skulle visa sig att den finansiella 
utvecklingen för företaget blir sämre än vad om var förväntat. Beroende på vilken 
information som kreditgivaren är intresserad av kommer det att vara betydande för det 
sätt på vilket värderingen av tillgångar utförs.  
 
Syftet med värderingen av säkerheter är att få en uppskattning till vilket värde 
tillgångarna kan realiseras i händelsen att de skulle säljas på den öppna marknaden 
(Gilbertson & Preston, 2005). Det är dock enligt Coyle (2000) svårt för den 
kreditgivande banken att helt försäkra sig mot risk även om lånet är säkrat av värdet på 
tillgångar hos låntagaren. Risken kvarstår för banken eftersom det finns en osäkerhet 
om huruvida värdet på säkerheterna kan falla under lånebeloppet. Vid den händelse att 
betalningsinställelsen blir ett faktum kan det bli aktuellt för banken att lösa krediten 
med hjälp av ställda säkerheter. Värdet på tillgångarna är beroende av hur dessa använts 
och av tidpunkten för realiseringen av säkerheterna (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998). 
 
Det finns oftast värden i andra tillgångar och resurser än materiella tillgångar inom ett 
företag. Det blir särskilt tydligt bland nystartade företag och kunskapsföretag som 
saknar traditionella ”hårda” tillgångar. Det kan enligt Guimón (2005) finnas behov och 
önskemål från företag att göra värdet i de immateriella tillgångarna synliga för att på så 
                                                        
 
 
2 Eng. Idiosyncratic, adj. egen, speciell 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sätt öka företagets redovisade värde. Det anses dock allmänt att det traditionella 
redovisningssystemet sällan erkänner immateriella resurser som finns i företagen. Trots 
den allt mer ökande betydelsen för immateriella tillgångar som exempelvis 
humankapital och varumärkets styrka kommer dessa värden inte att bli synliga i 
företagets balansräkning (Guimón, 2005).  
 
De ”mjuka” tillgångar och värden som finns inom företagets intellektuella kapital är till 
sin natur svåra att uppskatta och värdera i finansiella tal. Dessa immateriella värden är 
dels förknippade med risker och osäkerhet, dels saknar en klart definierad äganderätt 
och en naturlig marknad för försäljning. På samma gång kan de värden som ryms inom 
det intellektuella kapitalet vara starka pådrivare bakom företagets lönsamhet samt 
drivkrafter för värdeökning och tillväxt för företaget (Gilbertson & Preston, 2005). 
Värderingen av immateriella tillgångar är en komplicerad och till viss del subjektiv 
process men är samtidigt nödvändig för att effektiva kreditbeslut ska kunna fattas 
(Guimón, 2005). Genom att kreditgivaren uppmärksammar vikten av värdering av 
företagets intellektuella kapital lyfts dessa värden fram och får ökat fokus i bankens 
kreditbedömning. 
 
Den teknologiska utvecklingen har fört med sig att det idag finns ett flertal 
automatiserade värderingsmodeller3, vilka främst används i värdering av fasta tillgångar 
(Gilbertson & Preston, 2005). Fördelar med en automatiserad metod är enligt Gilbertson 
och Preston en eliminering av risken för mänskliga fel och påverkan under värderingen 
och att det dessutom kan innebära en snabb och kostnadseffektiv värderingsanalys. 
Nackdelen är att metoden bortser från kunnandet, erfarenheten och det intuitiva 
bedömandet hos värderaren. Det finns enligt Gilbertson och Preston (2005) inget som 
kan ersätta betydelsen av kunnandet hos en kompetent och erfaren värderare.  
 

2.4.2 Kreditbedömning 
Enligt Bruns (2001) vill kreditgivaren att minska sin osäkerhet och söker därför efter 
relevant information som kan användas i beslutsfattandet. Informationen består både av 
uppgifter om finansiella samt icke-finansiella faktorer. Bruns (2001) och Svedin (1992) 
menar att bankens målsättning med kreditbedömningen är att utvärdera låntagarens 
framtida förmåga och villighet att återbetala krediten. Utöver detta menar Coyle (2000) 
att syftet även är att vid varje kredittillfälle bedöma den framtida likviditeten hos 
företagen som ansöker om kredit. Sammantaget stämmer dessa uppfattningar väl med 
Greens (1997) som definierar avsikten med kreditbedömning som bankens önskan att 
undvika kreditförluster respektive att maximera avkastningen på bankens kapital.  
 
I rollen som kreditgivare är banken främst intresserad av finansiell information som rör 
företagets likviditet och kassaflöde vilket används för att uppskatta företagets 
möjligheter till framgång (Bruns, 2001). Vidare menar Coyle (2000) att en bedömning 
av företagets finansiella status genomförs vid kreditbedömningen genom analys av 
företagets befintliga tillgångar samt framtida förväntade lönsamhet. Den finansiella 

                                                        
 
 
3 Automated valuation methods, AVMs 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prestationen mäts genom nyckeltalsanalys. Oberoende av vilka nyckeltal som används i 
analysen läggs särskilt fokus på att analysera faktorer för företagets likviditet, företagets 
lönsamhet, skuldsättningsgrad samt företagets omsättningshastighet, där 
omsättningshastigheten kan sägas vara ett mått för hur effektivt ledningen och företaget 
har lyckats använda kapital och tillgängliga resurser i verksamheten.  
 
Med avseende på de finansiella faktorerna kan kreditbedömningen göras med hjälp av 
betyg- eller poängsättning av låntagarens kreditvärdighet. Poängsättningen är en metod 
för att utvärdera kreditrisken i den aktuella låneförfrågan.  Kreditvärdigheten poängsätts 
genom användning av historisk data tillsammans med statistiska modeller för beräkning 
av låntagarens eventuella risk att inte kunna betala tillbaka lånet. (Mester, 1997) 
 
En form av betyg- och poängsättning är credit scoring. Användandet av credit scoring 
som verktyg i kreditbedömningsprocessen kan erbjuda vissa fördelar i jämförelse med 
traditionella metoder. Metoden ger banker kortare handläggningstid för varje 
låneansökan vilket kan medföra att bankens kostnader reduceras. Detta kan i sin tur 
komma låntagaren tillgodo (Mester, 1997).  En ytterligare fördel med denna typ av 
metod är ökad objektivitet i kreditgivningsbeslutet. Det är dock viktigt, menar Mester 
(1997), att vara medveten om att metoden inte med säkerhet kan förutsäga något om det 
låntagande företagets framtida prestation. Den enskilt mest betydelsefulla faktorn för 
företagets återbetalningsförmåga är egenskaper hos företagets ledning och ägare. Dessa 
egenskaper är något som inte kommer fram i den värdering av historiska data som görs 
genom statistiska tekniker såsom poängsättningsmodeller. (Mester, 1997) 
 
Finansanalytiker är medvetna om att de inte kan grunda sin kreditbedömning enbart på 
finansiell information från företagets redovisning (Guimón, 2005). Kreditgivaren är 
även intresserad av företagets förväntningar och prognoser för framtiden samt vilka 
planer och intentioner ledningen har (Bruns, 2001). Studier av Low och Kalafut (2002) 
har visat på att beslut som fattas, gällande krediter till mer än 35 procent, är baserade på 
värderingen av företagets immateriella resurser. Inte sällan kan dessa ”mjuka” faktorer 
finnas i checklistor som kreditbedömaren använder sig av för att uppskatta 
kreditvärdigheten hos företaget och som ligger till grund för det slutgiltiga 
kreditbeslutet (Guimón, 2005).  
 
Coyle (2000) och Bruns (2001) menar att kreditbedömningen omfattar en analys av 
företagets omgivning, position på marknaden samt utvecklingen för branschen. 
Bedömningen omfattar även analys av företagets affärsidé, företagets interna resurser 
och styrkan i affärskonceptet.  Företagets ledning analyseras likaledes och bedöms 
utifrån dess förmåga att skapa framgång och lönsamhet i framtiden. De faktorer som 
Coyle (2000) lyfter fram är samstämmiga med vad Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby 
Jr (2005) beskriver som beståndsdelar av det intellektuella kapitalet i IC Rating™-
modellen. Komponenten affärsrecept innefattar affärsidé, ledningens strategier och 
visioner samt företagets affärsmiljö. Det finns ett starkt beroendeförhållande mellan 
affärsreceptet och humankapitalet inom det intellektuella kapitalet. Humankapitalet 
motsvaras av ledningens operativa och strategiska kompetens att kunna styra företaget 
på bästa sätt i förhållande till affärsidén.  
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Figur 3 nedan visar sambandet mellan olika faktorer och flödet i processen som 
tillsammans genererar likviditet och finansiell styrka vilket skapar en förmåga till 
återbetalning. 
 

 
 
FIGUR 3: KREDITANALYS AV FÖRETAG (EFTER COYLE, 2000) 
 
De kriterier som kreditbedömare vanligen värderar högst av bland företagets 
immateriella resurser och intellektuella kapital är företagets konkurrensförmåga inom 
branschen samt kvalitén på företagsledningen (Guimón, 2005). Varje företag är unikt 
och det medför enligt Svedin (1992) att en erfaren företagsanalytiker intuitivt kommer 
välja olika kriterier vid sin bedömning från företag till företag. Förutom kunskap om 
olika redovisningsprinciper och värderingsmodeller anser Svedin (1992) att en insikt 
och inlevelse i företagandets villkor krävs av kreditbedömaren vid företagsvärdering. 
Kreditbedömaren ska kunna göra en kompetent och insiktsfullt bedömning om 
företagets framtidsutsikter (Coyle, 2000). Det beslut om kredit som görs av den 
kreditgivande banken baseras på de individuella erfarenheter som den enskilde 
banktjänstemannen har samt dennes uppfattning om huruvida lånet kommer att betalas 
tillbaka utan problem (Coyle, 2000).  
 
I princip baseras samtliga kreditbeslut på en sammanfattande värdering av företaget och 
det aktuella projektet tillsammans med en evaluering av företagets ledare och ägare 
(Bruns, 2001). Svedin (1992) klassificerar kreditbedömning som antingen statisk- eller 
dynamisk. Vid statisk bedömning läggs fokus huvudsakligen på företagets likviditet, 
finansiella resultat och finansiell ställning. En dynamisk kreditbedömning är enligt 
Svedin (1992) däremot inriktad på företagets återbetalningsförmåga och omfattar 
betydligt mer än endast bedömningen av företagets ekonomiska ställning. Banker och 
övriga kreditutgivare måste hantera de problemställningar som uppkommer i samband 
med att kreditbeslutet ska fattas och som enligt Bruns (2001) kan innebära potentiell 
risk för missbedömningar av det låntagande företaget. Det slutliga kreditbeslutet blir 
enligt Bruns (2001) ett resultat av en kombination av faktorer som är både historiska 
och direkt aktuella för företaget. 
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Att enbart förlita sig på erfarenhet och instinkt är dock otillräckligt som beslutsunderlag. 
Det är nödvändigt att använda någon form av strukturerad ansats för att minska risker 
samt osäkerhet och därigenom öka kvalitén i kreditbedömningen (Coyle, 2000). 
Strukturerad ansats innebär enligt Coyle (2000) en värdering av kriterier för 
personlighet, förmåga, medel, syfte, belopp, återbetalning och försäkring. Coyle (2000) 
hävdar att genom en strukturerad ansats beaktas alla viktiga faktorer samt gör det 
möjligt för kreditgivaren att få en uppfattning om låntagaren uppfyller kriterierna.  
 

2.4.3 Företagsledningens inverkan på kreditbedömningen 
Något som bedöms viktigare än finansiella nyckeltal och finansiella faktorer är som 
redan nämnt företagsledningens personlighet och förmåga att leda företaget (Bruns, 
2001). De flesta kreditgivare uppfattar företagets ledning som en av de viktigaste 
faktorerna för ett företags framgång och överlevnad (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998). 
Det påståendet stöds även av Bruns (2001) som menar att företagsledningen utgör en av 
de viktigaste faktorerna för företagets framtida prestation och företagets framtida 
återbetalningsförmåga. Detta stämmer väl överens med det som Jacobsen, Hofman-
Bang och Nordby Jr (2005) anser är företagsledningens betydelse för det intellektuella 
kapitalet. Enligt dem har dels ledningens egen förmåga och kompetens en central roll 
för företagets framgång, dels har ledningen som uppgift att optimera det intellektuella 
kapitalet inom företaget. Med hänsyn till dessa orsaker kan det tyckas vara relevant för 
kreditgivaren att undersöka och göra en uppskattning av ledningens förmågor och 
kvalitéer.  
 
Till exempel är ägarens egen kredithistoria enligt Mester (1997) mer förutspående om 
risken i krediten än företagets nettovärde eller lönsamhet. Men trots att 
företagsledningen ges denna betydelse anser Broomé, Elmér och Nylén (1998) att det 
ägnas litet utrymme i kreditanalysen för värdering och bedömning av företagsledningen. 
Skälet till detta menar Broomé et al. (1998) är dels svårigheter att värdera och beskriva 
hur ledningen kommer att agera i ett framtida perspektiv och olika situationer, dels att 
det saknas tydliga och enhetliga värderingsgrunder för vad som bedöms vara en kapabel 
företagsledning. 
 
I kontrast till den föregående uppfattningen pekar Bruns (2001) på ett antal 
värderingsgrundande faktorer som faktiskt kan utgöra en bas för utvärderingen av 
ledningen. Det som enligt Bruns (2001) är viktigt att värdera är ledningens utbildning, 
träning, motivation samt erfarenhet och rykte. Kreditgivaren söker bekräftelse på att 
företagsledningen har de nödvändiga kvalitéer som krävs för att leda företaget, även i 
svåra tider, innan krediten beviljas. I definitionen av intellektuellt kapital enligt IC 
Rating-modellen är företagets ledning inräknad. Givet att det intellektuella kapitalet 
är en huvudsaklig drivkraft till det framtida förväntade kassafödet ger detta 
konsekvenser för bankens värdering. Det blir då enligt Guimón (2005) helt enkelt 
nödvändigt med en analys av detta ”mjuka” kapital för att  kunnna bedöma företagets 
förmåga att klara framtida skuldåtaganden.  
 
Behovet av att kunna analysera det intellektuella kapitalet ger i sin tur ett allt större 
anspråk på de kreditsökande företagen sett från bankens sida. Det innebär att 
företagsledningen måste kunna tillhandahålla banken utförlig information om företagets 
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intellektuella kapital (Guimón, 2005). Ju mer relevant och grundlig information som 
ledningen kan leverera till den kreditgivande banken, så kan enligt Guimón (2005), ett 
desto mer logiskt och rationellt gensvar förväntas från bankens analytiker och 
kreditbedömare.  
 
En annan viktig faktor som kan inverka på kreditbeslutet är om ledningen sedan tidigare 
känd av banken. Är kreditgivaren dessutom erfaren, är behovet av värdering 
förmodligen mindre påtagligt än om situationen istället gäller en ny och oprövad 
ledning (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998). Behovet av värdering förändras även 
beroende på situation och var i livscykeln företaget befiner sig. I jämförelsen mellan ett 
nystartat företag och ett redan etablerat företag med lång historik blir bankens behov att 
göra en kvalitativ värdering av företagsledningen olika stor. (Broomé et al., 1998) 
  
Ledningens humankapital är en del av kärnan i IC Rating™-modellen enligt Jacobsen, 
Hofman-Bang och Nordby Jr (2005). I modellen, vilken beskrivs mer utförligt i tidigare 
avsnitt i detta kapitel, vill Jacobsen et al. (2005) lyfta fram värdet och betydelsen av 
ledningens humankapital. Styrkan i humankapitalet inverkar på egenskaper som 
ledarskapets kvalité, ledningens kommunikationsförmåga och ledningens strategiska 
kompetens. De här egenskaperna är enligt flera (Bruns, 2001), (Coyle, 2000), (Broomé, 
Elmér, & Nylén, 1998), (Svedin, 1992) samt (Low & Kalafut, 2002), direkt avgörande 
för företagets möjligheter till framgång och samtidigt inverkande på bankernas 
bedömning av företagets kreditmöjligheter.  
 
Med hänsyn till dessa samverkande faktorer blir det viktigt att kreditgivaren har 
förmåga att bedöma och värdera företagets ledning, det vill säga de människor som står 
bakom företaget. Det ger också insikt om att behovet av värdering av företagsledningen 
är stort när det gäller nystartade företag.   
 

2.5 Teoretisk referensram och analysmodell 
I analysmodellen i Figur 4 återkopplar vi till syftet med studien för att visa hur det 
intellektuella kapitalet kan inverka på bankernas kreditbedömning av nystartade företag. 
Intellektuellt kapital anses idag utgöra en väsentlig del av företagens tillgångar. Enligt 
Roos, Fernström och Pike (2006) bidrar det intellektuella kapitalet till företagets 
värdeskapande. Vi har valt att definiera det intellektuella kapitalet enligt IC Rating™- 
modellen, en modell som enligt Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby Jr (2005) inte bara 
tydliggör vilka de olika komponenterna i det intellektuella kapitalet är utan även utgör 
en grund för analys av dynamiken mellan komponenterna. Detta då många forskare 
enligt Jacobsen et al. (2005), anser att beståndsdelarna i modellen i samverkan skapar 
värde.  
 
Begreppet värde är i sig väldigt komplext då det bygger på individuella, subjektiva 
bedömningar som beror av det perspektiv interpretören intar. I affärssammanhang 
används värdering enligt Sullivan (2000) som del av beslutsfattandeprocessen. När 
banken ska fatta beslut om kreditgivning till nystartade företag är värderingen av 
intellektuellt kapital ett viktigt steg. Kvantitativa egenskaper har oftast ett mätbart 
monetärt värde som lämnar mindre utrymme för subjektiva bedömningar än vad 
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kvalitativa faktorer medger. Enligt Guimón (2005) är analytiker och rådgivare inom 
banker medvetna om att de inte enbart kan förlita sig på kvantitativ information.  
 
Att värdera kvalitativa egenskaper hos företagaren och företaget är lika viktigt för 
bedömningen av företagets förmåga till återbetalning. I Figur 4 nedan visar vi hur det 
intellektuella kapitalets förväntas inverka på företagets återbetalningskapacitet i 
kreditbedömningsprocessen. 

 
 
FIGUR 4: KREDITBEDÖMNINGSPROCESSEN (MODIFIERAD EFTER COYLE, 2000) 
 
 
Vi förväntar oss att begreppet intellektuellt kapital har en vidare betydelse i 
kreditbedömningen än faktorerna ”Affärsmiljö” och ”Affärsstyrka” vilka ingår i Coyles 
(2001) ursprungliga modell. Av den anledningen har vi ersatt dessa faktorer med 
begreppet intellektuellt kapital enligt definitionen som ges av IC Rating™ -modellen.  
 
Enligt Bruns (2001) har empiriska studier visat att banken, i sin kreditbedömning, 
värderar egenskaper som ryms inom det intellektuella kapitalet högre än finansiella 
nyckeltal. På samma gång är definitionen och innebörden av ”mjuka” egenskaper för 
gemene bankman relativt oklar och subjektivt varierande. Utifrån modellen i Figur 4 vill 
vi analysera vilka faktorer inom det intellektuella kapitalet kreditbedömaren värderar 
vid kreditgivning till nya företag, hur denna värdering går till samt varför dessa faktorer 
är viktiga för kreditbeslutet. 
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3 METOD 
I detta kapitel gör vi en beskrivning över val av forskningsansats och metodsynsätt för 
vår rapport. Vidare redogör vi för valet av forskningsstrategi, val av fallstudieobjekt 
samt på vilket sätt empirin har samlats in. Vi belyser även eventuella metodproblem och 
avslutningsvis gör vi en beskrivning av metoden för analys av insamlad data.  
 

3.1 Forskningsansats  
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) kan forskningsansatsen vara antingen 
deduktiv eller induktiv. I denna studie har vi tillämpat en deduktiv forskningsansats. 
Med utgångspunkt i befintlig teori på området för intellektuellt kapital och 
kreditgivning har vi tagit fram en teoretisk referensram och ställt den i relation till hur 
värderingen av det intellektuella kapitalet i nystartade företag påverkar 
finansieringsbeslutet. Att utgå från befintliga teorier och sedan relatera dessa till empiri 
för att på detta sätt utöka ursprunglig teori, såsom har gjorts i denna studie, kan enligt 
Saunders et al. (2007) beskrivas som ett deduktivt angreppssätt. Den deduktiva ansatsen 
ämnar förklara kausala samband mellan variabler vilket har varit syftet med denna 
studie (Saunders et al., 2007). 
 

3.2 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan tre olika metodsynsätt urskiljas inom ämnet 
företagsekonomi, aktörssynsätt, systemsynsätt och analytiskt synsätt. Enligt det 
analytiska synsättet bygger antagandet om verklighetens beskaffenhet på att helheten är 
summan av delarna, verkligheten har, vad författaren kallar för, en summativ karaktär. 
Kunskapen man utvecklar är enligt synsättet individoberoende vilket innebär att den 
följer formallogiska omdömen som utgörs av verifierade antaganden (hypoteser) och 
inte subjektiva upplevelser. Vi är intresserade av att skapa oss en uppfattning av hur 
verkligheten ter sig utifrån aktörernas ackumulerade uppfattningar vilket innebär att vi 
har tillämpat det analytiska synsättet i studiens genomförande.  
 
För att få bättre förståelse för hur relationen mellan det intellektuella kapitalet i nya 
företag och kreditbedömarens finansieringsbeslut ser ut har vi även haft inslag av 
aktörssynsättet då aktörssynsättet enligt Arbnor och Bjerke (1994) bygger på antagandet 
om att helheten förstås utifrån beståndsdelarnas egenskaper. Synsättet har inget 
förklaringsintresse utan vill förstå sociala helheter. Verkligheten antas därför vara en 
social konstruktion, där helheter och delar blir flertydiga och omtolkas fortlöpande 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Forskningsfrågornas komplexitet lämnar i sig utrymme för 
flertydiga och subjektiva tolkningar av helheten vilket gör att den kunskap studien 
bidragit till inte varit fullt ut individoberoende, som ett renodlat analytiskt synsätt 
förespråkar. 
 

3.3 Litteratursökning 
Inför denna studie har vi sökt litteratur via Lulea Tekniska Universitets bibliotek. Vi har 
använt oss av databaserna Emerald, Ebsco samt Lucia för att finna vetenskapliga studier 
samt annan relevant litteratur inom forskningsområdet intellektuellt kapital samt 
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kreditbedömning. Exempel på de sökord som vi använt i litteratursökningen både 
enskilt samt i kombination är: intellektuellt kapital, humankapital, kreditbedömning, 
kreditgivning, kreditrisk, nyföretagande, entreprenörskap, värdering, immateriella 
tillgångar, bank samt begreppens engelska motsvarighet. 
  

3.4 Forskningsstrategi och angreppssätt 
Studien är gjord med fallstudie som vald forskningsstrategi. Valet av strategi för vår 
studie gjordes med uppfattningen om att denna form för studien skulle komma att ge 
störst förutsättningar till att besvara studiens frågeställningar samt uppnå uppsatsens 
syfte. Det som Denscombe (2000) framhåller som fördel med fallstudier, är att 
fallstudier gör det möjligt att förklara varför och hur vissa fenomen uppstår. Denna 
egenskap är enligt vår uppfattning samstämmig med studiens syfte. 
 
Fallstudier används framför allt för att förstå fenomen som är delvis okända eller som 
har många variabler. Enligt Gummesson (2004) är fallstudien lämplig när fenomenen 
upplevs som komplexa och kan vara svåröverblickbara, svårförutsägbara, tvetydiga och 
diffusa. Det här överensstämmer med Yin (2003) som menar att vid en fallstudie är 
gränsen mellan det som observeras och det sammanhang som fenomenet ryms inom inte 
helt klar. Slutligen är fallstudie en särskilt lämplig forskningsstrategi om syftet för 
studien är att uppnå stor förståelse då fallstudier har en stor möjlighet att besvara frågor 
som varför och hur, vilket är något som betonas av Saunders, Lewis och Thornhill 
(2007) och Denscombe (2000). 
 
En fallstudie kan vara både kvantitativ och kvalitativ men är i allmänhet till 
övervägande del kvalitativ (Gummesson, 2004). Det här beror enligt Gummesson på att 
den oklarhet och den komplexitet som följer med fallstudier inte kan uttryckas med ett 
exakt kvantitativt mått. Det hindrar emellertid inte att kvantitativa mått skulle kunnat 
ingå även i vår studie. Exempelvis skulle kvantitativt mätbara utfall såsom antal 
konkurser av nystartade företag eller beloppet för bankernas kreditförluster som orsakas 
av nystartade företags betalningsinställelse kunnat ingå i studien. I studien har vi valt att 
endast söka information om kvalitativa faktorer och variabler. Skälet till det valet 
gjordes med vår uppfattning att kvantitativa variabler inte tillför något för studiens syfte 
och att det var just de kvalitativa faktorerna som utgör störst inverkan på det som 
studien avser att undersöka.  
 

3.5 Val av fallstudieobjekt  
Fallstudier inriktar sig på en utvald enhet, alternativt några få utvalda enheter, som 
studeras och/eller intervjuas. En fallstudie ger genom sin djupgående natur en möjlighet 
att få en större insikt om processer, erfarenheter och relationer hos den studerade 
enheten. Målsättningen att samla in så relevanta data som möjligt till vår studie har varit 
avgörande för valet av objekt i studien. Vi har valt att söka svar/empiri/data hos tre 
affärsbanker i Luleå. De aktörer som valdes ut i fallstudien är marknadsledande och 
deras verksamhet omfattar till stor del det område som studien berör. Målsättningen 
med fallstudier är enligt Denscombe (2000) att belysa det generella genom att titta på 
det enskilda. Vår uppfattning har varit att data som erhållits från tre fallstudieobjekt ger 
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större möjligheter att generalisera studiens resultat än vad som skulle varit möjligt med 
endast ett fallstudieobjekt. 
 
Valet av respondent vid respektive bank gjordes utifrån att personen har inblick i den 
aktuella verksamheten genom den särskilda position som personen har i bankens 
organisation. Ett ytterligare kriterium för valet av respondent var att denne hade 
erforderlig kompetens och erfarenhet för att kunna uttala sig i de frågor som studien 
berör. Vi har i studien även valt att referera till fallstudieobjekten som affärsbank Alfa, 
Beta och Delta. Skälet till detta har varit dels att försöka undvika att läsaren låter sig 
influeras av affärsbankernas varumärken, dels ansåg vi att en namngivning av 
respektive affärsbank vore irrelevant för studiens syfte. Det fanns även önskemål från 
några av respondenternas sida att inte namnge de olika affärsbankerna av sekretess- och 
marknadsmässiga skäl.  
 

3.6 Datainsamlingsmetod  
Intervjuer är lämpade för att fånga upp djupgående och detaljerad data. Det ger enligt 
Denscombe (2000), en möjlighet att få värdefull insikt om det fenomen som studien 
undersöker då informationen som erhålls grundas på det som respondenten säger under 
intervjun. Vi har valt att genomföra semistrukturerade djupintervjuer med en person på 
var och en av de tre utvalda bankerna i fallstudien. För intervjufrågor se bilaga. En 
semistrukturerad intervju ger möjlighet att anpassa intervjufrågorna till den enskilde 
respondenten och den specifika situationen för att på så sätt öka relevansen och värdet 
av den insamlade empirin (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Det kan exempelvis 
göras genom att ställa ytterligare följdfrågor för att fördjupa och utveckla ett tidigare 
svar. Det kan också vara nödvändigt med en flexibilitet i frågeställningarna så att dessa 
kan anpassas till särskilda förhållanden som kan vara gällande för en specifik 
respondent.  
 
Intervjuerna med respektive respondent har skett på deras arbetsplats, dvs. de lokala 
bankkontoren i Luleå. Tidsåtgången för varje intervjutillfälle varierade mellan 60-80 
minuter och samtliga intervjuerna spelades in genom ljudupptagning. Inspelning gjordes 
dels av bekvämlighetsskäl, dels för att undvika risken att ”missa” data vilket annars 
skulle kunna vara fallet om det istället skrivits fältanteckningar. Vid intervjutillfället 
med respektive respondent var förutom den intervjuade personen även bägge författarna 
närvarande. Att intervjuerna genomfördes parvis från vår sida tror vi gav möjlighet till 
en större informationsmängd under intervjun än om endast en av författarna varit 
närvarande för ställa frågor.  
 
Under intervjun har vi utgått från ett intervjuunderlag med ett antal frågor fördelade på 
tre huvudteman. För att öka chansen till ökad kunskap om det fenomen som studeras 
och för att bättre förstå samband mellan olika variabler har frågeställningarna 
övervägande varit öppna frågor som exempelvis vad? hur? och vilken?  
 

3.7 Metodproblem 
Metodproblematiken syftar oftast till att studiens trovärdighet ifrågasätts. Ett sätt att 
lösa detta problem är att förbättra studiens reliabilitet och validitet (Saunders, Lewis, & 
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Thornhill, 2007). Enligt Denscombe (2002) kan reliabilitet relateras till 
datainsamlingsmetoderna och huruvida dessa är konsekventa och pålitliga. Studiens 
reliabilitet refererar till forskningsprocessens kapacitet att producera resultat som inte 
varierar från gång till gång, allt annat lika. Reliabilitet kan sägas vara en utvärdering av 
de metoder och tekniker som används för att samla in data. Validitet innebär enligt 
Denscombe (2000) att forskningsdata reflekterar verkligheten och har relevans, dvs. att 
frågan ska mäta just det som den var avsedd att mäta. Generellt sett syftar studiens 
validitet på kvalitén hos insamlade data och analysen av denna.  
 
Den valda datainsamlingsmetoden har baserats på semistrukturerade intervjuer med 
företagsrådgivare på bankerna Alfa, Beta samt Delta. Studiens reliabilitet kan ha 
påverkats av denna metod då intervjufrågorna endast utgjorde grunden för intervjun. 
Insamlad data har därmed sett olika ut för varje fallstudie och intervjutillfälle beroende 
på individernas olika perspektiv. De olika aktörernas subjektivitet kan alltså ha haft en 
negativ påverkan på studiens reliabilitet. Vi tror däremot inte att studiens validitet har 
påverkats i väsentlig grad då de intervjuade anses ha stor inblick i ämnesområdet. Deras 
kompetens och erfarenhet anser vi torde styrka materialets relevans och sanningshalt. 
Möjligtvis kan validiteten ha påverkats av de många definitionerna för begreppet 
intellektuellt kapital vilket kan ha varit en aning förvirrande för de intervjuade.  
 

3.8 Analysmetod 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) är kvalitativ data icke-numerisk 
information som behöver klassificeras för att sedan kunna analyseras genom 
konceptualistiska metoder. Analysprocessen bygger oftast på att insamlad data sorteras 
in i olika kategorier för att relationer mellan de olika kategorierna skall kunna 
identifieras. Lundahl och Skärvad (1999) menar att analys är att bearbeta och tolka 
insamlad data från fallstudien för att kunna använda och jämföra denna mot den 
teoretiska referensramen. 
 
Inför analysen av insamlad data har vi först transkriberat den ljudinspelade 
informationen från de semistrukturerade intervjuerna. Vi har valt att redovisa varje 
intervju var för sig för att på så sätt konkretisera respektive respondents inställning och 
upplevelser. Resultatet från fallstudierna har jämförts med varandra för att eventuella 
mönster och kategoriseringar ska kunna urskiljas. Den teoretiska referensramen 
jämfördes sedan med fokus på de sociala samband, relationer och processer som 
framkommit genom empirin. Avslutningsvis har vi dragit egna slutsatser kring resultatet 
och reflekterat över studiens bidrag samt gett förslag till vidare forskning. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redovisar vi sammanfattningar av intervjuer med aktörerna på respektive 
fallstudieobjekt. Intervjuerna är uppdelade var för sig för att eventuella skillnader ska 
framkomma tydligare och för att underlätta jämförelser.  
 

4.1 Sammanfattning intervju 1 – bank Alfa 
Har man inte jobbat mot företagssidan är det lätt att tro att kreditgivningen ser likadan 
ut för företag och privatpersoner. Egentligen skiljer den sig totalt åt. Att beskriva 
kreditgivningsprocessen är ytterst komplicerat. Processen är den mest omfattande delen 
av kreditpolicyn och kreditreglerna. Den finns väl dokumenterad. Policyn och 
kreditreglerna upplevs vara ett stort stöd i kreditgivningsprocessen. När det kommer till 
kreditgivning är det en fördel att ha skarpa regler. Det är inte bra om processen blir för 
subjektiv, säger respondenten.  
 
Kreditgivningsprocessen är lagstiftad. Denna lagstiftning anses vara grunden till all 
kreditgivning. Enligt den gäller följande: 
 

Kredit får beviljas endast om låntagare på goda grunder kan förväntas 
fullgöra förbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller 
lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå sådan 
säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger 
särskilda skäl att avstå från säkerhet. 

 
Vid avslag av krediter kan företag skylla på att banken inte har pengar. Banken har 
alltid pengar att låna ut till sunda investeringar. En bank är inget riskkapitalbolag och 
det är viktigt att komma ihåg. I och med att bankverksamheten är lagstadgad kan 
banken inte kan exponera sig på samma sätt som ett riskkapitalbolag. Vid nystart är det 
vanligt att banken delar risken med andra aktörer, exempelvis riskkapitalbolag. 
 
Vem som fattar beslutet beror av kreditbeloppet. Beslutet kan fattas antingen på 
tjänstemannanivå eller i kreditkommittéer. Beroende på hur komplex krediten är så 
hänförs den till olika kreditnivåer men grunden är alltid dualitetsprincipen som finns i 
banken. Man fattar aldrig kreditbesluten som enskild tjänsteman. Denna princip följs 
såväl vid krediter till privatpersoner som till företag. På tjänstemannanivå finns olika 
mandat och när inte de mandaten räcker till så hänför man kreditbeslutet till en 
kontorskommitté. När inte det räcker till så skjuter man upp beslutet i hierarkin. I bank 
Alfa finns fem olika kreditnivåer.  
 
Utöver beloppet inverkar även faktorer såsom hur väl företaget är skött på vilken nivå 
krediten skall hanteras. Banken använder sig av en scoring-modell som mäter företagets 
utveckling med olika nyckeltal och den scoring man får av bolaget kan exempelvis 
tillsammans med kreditvolymen avgöra kreditnivån. Scoring-modellen bygger på 
kvantitativa mått men tar även hänsyn till risken för fallissemang, exempelvis hur 
företaget har sköt sig internt, om företaget har betalningsanmärkningar m.m. Ju högre 
denna risk är desto högre instanser måste blandas in i beslutsprocessen. 
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Scoring-processen är enkel att tillämpa i praktiken då den finns inbyggd i de system 
man använder sig av. Men den utgör den kvantitativa delen, det finns en stor del 
kvalitativ information som man också måste beakta. Banken vill generellt sätt 
strömlinjeforma processen så att det går relativt fort och att så liten del av beslutet 
bygger på individernas subjektiva bedömning. Det skall inte vara någon skillnad i 
utfallet beroende på vilken tjänsteman som fattat beslutet men det går aldrig att komma 
undan från viss subjektivitet. Bedömningen av den kvalitativa informationen är alltid 
subjektiv, ”datorer och system kan inte ersätta magkänslan” poängterar respondenten.   
 
Grunden i kreditgivning är att man skriver en kredit PM. Denna PM skall innehålla en 
vis formalia men är inte så rigorös. Bland annat beskrivs företagets konkurrenter, 
marknad och liknande kvalitativ information som utgör det man kan kalla för 
intellektuellt kapital i PM:et. Marknaden och konkurrenterna inverkar på företagets 
affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att företagen utmärker sig och fattar bra 
strategiska beslut men intellektuellt kapital definieras först och främst som det humana 
kapitalet. I dag finns inga kriterier för hur man värderar intellektuellt kapital i 
kreditansökande företag, alla företag är olika, därför tittar man på helheten istället.  
 
Denna helhetsbedömning blir lättare att genomföra ju mer rutinerad företagsrådgivaren 
är. Därför underlättar det om banktjänstemannen själv har tidigare erfarenhet av 
företagande. I och med att man tittar på helheten dvs. både kvantitativ och kvalitativ 
information avgör ett scoringsystem aldrig vad beslutet skall bli. Det är alltid fysiska 
personers subjektiva bedömning som är avgörande. Scoringsystemet utgör endast ett 
stöd i beslutsfattandeprocessen. Det kan finnas situationer då scoringsystemet ger ett 
negativt besked men företagsrådgivaren ändå godkänner krediten. 
 
Den svåraste delen i kreditgivningen är när det är frågan om nyetableringar. Trots att det 
som regel är frågan om relativt små kreditbelopp är det problematiskt att bedöma 
exempelvis värdet i affärsidén m.m. För att kunna hantera bedömningen av kvalitativ 
information i denna typ av företag har banken bl.a. en intern avdelning som gör 
branschanalyser och dyl. Man köper även in externa tjänster från exempelvis 
upplysningscentralen. När det inte finns någon tidigare historik i företaget jämför man 
mot branschnyckeltalen som man får ut genom denna typ av undersökningar. Vid 
nystart skall kunden alltid ha med sig en affärsplan där både kvantitativ och kvalitativ 
information presenteras då banken tittar på helheten vid kreditbedömningen, ”det är 
viktigt att kunden har gjort sin hemläxa” säger respondenten. 
 
En viktig faktor i kreditgivning är att man får förtroende för den som driver 
verksamheten. Det är jätteviktigt att man ser att det är duktiga entreprenörer som skall 
driva företaget. Detta är ett typiskt exempel på den oundvikliga subjektivitet som finns i 
kreditbedömningen. Att bedöma människor kan man inte göra via datorn.  
 
När man skall göra denna bedömning tittar man bland annat på entreprenörernas 
tidigare erfarenhet. Har de exempelvis drivit företag tidigare eller har företagande i 
släkten, är sannolikheten större att de förstår vad det innebär att vara företagare. Man 
tittar även på entreprenörens tidigare utbildning. Har de gått en företagarutbildning är 
detta ytterligare ett tecken på att de har förståelse för företagandets innebörd. Sist men 
inte minst tittar man på vad det är för typ av person som sitter framför en. Hur de beter 
sig, sättet de presenterar sin affärsidé på samt hur säkra de verkar på sin sak blir 
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avgörande för helhetsbedömningen av entreprenörens kompetens. I kreditriktlinjerna 
summeras detta ihop under rubriken ”att förstå affären”. Detta innebär att när 
nyföretagare efterfrågar ett finansieringsupplägg kräver banken inte bara finansiell 
information utan även en beskrivning av affärsidén. Denna beskrivning utgör inputen 
som krävs för att banken skall kunna bedöma entreprenörens humankapital.  
 
Ytterligare en faktor som påverkar kreditbedömningen är huruvida kunden redan har en 
etablerad relation med banken. Enligt respondenten på bank Alfa är sannolikheten att ett 
företag, vars verksamhet går mindre bra, skall få en kredit beviljad utan att redan ha ett 
engagemang i banken, väldigt låg. Befintliga kunder har en fördel vid en kreditförfrågan 
då man redan byggt upp ett förtroendekapital hos banken men grunden för att få en 
kredit beviljad är åter igen affärsidén så det skall egentligen inte spela någon roll om 
man redan är kund i banken eller inte. 
 
Kredittypen har ingen som helst betydelse för riskbedömningen. Det som i slutändan 
blir avgörande för kreditbeslutet är så generella saker som egentligen ligger i alla 
företagares intresse, nämligen att ha ordning och reda i firman. Det viktigaste är att det 
finns en återbetalningsförmåga i företaget. Utöver kundens återbetalningsförmåga är 
även ställda säkerheter viktigt för banken. Säkerheter ställer krav på viss 
pantbedömning då de påverkar kreditvillkoren. Ju bättre pant desto bättre villkor. 
Banken kan inte ta säkerheter i det intellektuella kapitalet. Man kan exempelvis inte 
pantsätta personal eller interna system. Därför är kreditgivningen mycket svårare i 
kunskapsintensiva företag exempelvis. Krediten säkerställs genom historisk finansiell 
information eller ett eget finansiellt åtagande från företagets sida. Att företagaren 
riskerar eget kapital signalerar att han själv tror på affärsidén. Eventuellt kan banken 
efterfråga att man kompletterar kreditansökan med borgensäkerhet. Sammanfattningsvis 
kan man säga att banken i kreditgivning bedömer risken för och risken vid fallissemang. 
I Figur 5 visas den beslutsmodell bank Alfa använder sig av vid bedömning av risken. 

 
 

 
 
 
FIGUR 5: KREDITBESLUTSMODELL VID BANK ALFA 
 
Beroende på vad det är för typ av företag och huruvida kunden är känd eller ej lägger 
man fokus på olika delar av modellen. Däremot krävs en vis ”hygiennivå” på samtliga 
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delar för att man överhuvudtaget skall kunna fatta ett beslut. Vid nystart måste man 
lägga lika stor vikt på alla delarna vilket gör kreditgivningsbeslutet mer komplext.  
 

4.2 Sammanfattning intervju 2- bank Beta 
Banken följer vid kreditgivning en kreditpolicy. Kreditpolicyn är ett viktigt instrument i 
kreditgivningsprocessen men den utgör endast ett stöd, den ersätter inte sunt förnuft. 
Denna kreditpolicy upplevs vara väldigt komplex, detaljrik, tekniskt invecklad och 
därmed en aning begränsande. ”Det är ingen som känner sig riktigt hemma med den 
mer än möjligtvis de banktjänstemän som sitter i kreditkommittéer och som har 
kreditpolicyn som sin vardag”. Kreditpolicyn används endast internt och utgör ett stöd i 
den subjektiva kreditbedömningen, men gör man för många ”övertramp” på 
kreditpolicyn har man inget förtroende kvar i kreditkommittéerna. Man kan säga att 
bedömningen är subjektiv men för att man skall kunna upprätthålla en bra relation till 
kunderna måste man sköta sig internt också. 
 
Kreditbeslutet fattas på olika hierarkiska nivåer beroende på kreditbeloppet: 
kontorsnivå, distriktsnivå, regionnivå och divisionsnivå. Utöver beloppet är även risken 
av betydelse för vilken nivå kreditbeslutet skall fattas på, då risken anses vara högre vid 
kreditgivning till nystartade företag görs avsteg mot policyn och beslutet får fattas på 
högre nivå, alternativt begränsas kreditbeloppet. Detsamma gäller vid krediter som 
avser förvärvsfinansiering då nystart och förvärv utgör högriskutlåning. Det är alltid två 
banktjänstemän som fattar kreditbeslutet på kontorsnivå. Högre upp i hierarkin skrivs 
ett PM som diskuteras via telefon.  
 
Den viktigaste faktorn för finansieringsbeslutet är kundens återbetalningsförmåga. 
Kundens kreditansökan heter propå. Det första banken gör när man tar emot en propå är 
att identifiera vad pengarna skall användas till, vem motparten är dvs. entreprenören, 
hur stort beloppet är samt hur stort ägarens egen insats är och hur ägarens 
privatekonomi ser ut. Sen görs en företags- och räkenskapsanalys som går ut på att man 
bedömer riskerna. Man tittar på historik hos befintlig kund samt på budget och 
prognoser hos ny kund i banken. Även marknads- och kundanalys görs. När man gjort 
en okulär analys av de operationella och finansiella riskerna sammanfattas 
banktjänstemannens bedömning i ett PM som presenteras för kreditkommittén. 
 
Banken gör med andra ord en riskklassbedömning där företag delas in i olika riskklasser 
beroende på specifika företagskarakteristika. All kreditgivning baseras på denna 
riskklassbedömning. Man tittar även på ägarstrukturen och ägarnas styrka och 
engagemang. Andra faktorer man beaktar är ägarnas kompetens, informationskvalité, 
betalningsbeteende samt företagsledningens kompetens och förmåga utifrån skicklighet, 
erfarenhet, meriter. 
 
Det finns två olika typer av risker som banken tar hänsyn till i kreditgivningsprocessen, 
den operationella risken och den finansiella risken. De operationella riskerna handlar 
om bl.a. företagets affärsidé, kunder, marknad och konkurrenssituation. Denna risk är 
svår för banken att bedöma. Den finansiella risken är banken betydligt bättre på att 
värdera. Är kunden känd i banken kan hans förtroendekapital påverka bankens 
kreditbeslut.  
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Den stora risken i nystartade företag är den just operationella risken. Varumärket är inte 
känt, entreprenören är inte så erfaren, kunderna hittar inte till företaget på grund av 
bristande marknadsföring och detta gör att banken bedömer den operationella risken 
som hög. Den finansiella risken berör finansstruktur och kapitalstruktur. Är denna risk 
rimligt låg kan finansieringen alltid lösas, det är den operationella risken som banken 
först och främst vill skydda sig mot vid finansiering av nystartade företag. Detta är en 
anledning till varför banken kräver att ägaren själv går in med eget kapital. En motpart 
som har en betydande egen risk är mer benägen att nyttja krediten på ett korrekt sätt 
vilket tryggar återbetalningsförmågan. Det är dock viktigt att påpeka att kravet på 
ägarens egen insats ser olika ut i etablerade företag som redan har en solid kapitalgrund 
och nystartade företag som saknar kapital. Finns det redan pengar i företaget men 
ägaren är ovillig att riskera eget kapital är detta en varningsflagg för banken. 
 
Banken har branschexperter som banktjänstemännen vänder sig till vid större omfång på 
affären. I övrigt bedöms den operationella risken på kontorsnivå. Det underlättar om 
banktjänstemannen har tidigare erfarenhet av företagande. Man måste förstå affären för 
att kunna bedöma krediten, därför är det lättare om banktjänstemannen själv har varit 
insatt i vad det innebär att vara förtagare. Det är dock ingen självklarhet att banken bör 
eller kan rekrytera företagare. Den profilen är relativt ovanlig hos banktjänstemän då de 
flesta är entreprenörer som varken vill eller platsar i denna roll. 
 
Operationella risker finns i alla typer av företag. Det skulle inviga stort förtroende om 
företagaren inför en propå skulle presentera en affärsplan där de operationella riskerna 
beaktats. Strategier för riskeliminering anses vara en del av det intellektuella kapitalet 
som påverkar kreditbeslutet. Entreprenörens förmåga att minska de operationella 
riskerna är i vissa fall avgörande för kreditbeslutet men de finansiella riskerna och 
kapitalstrukturen är ”hårdvaran” som alltid måste sättas på plats. 
 
En ”grön” entreprenör har en oerhört sprudlande entusiasm för sin produkt men saknar 
erfarenhet vilket gör att de åker på många fallgropar som erfarna företagare undviker. 
Primärt handlar det om likviditeten, ekonomin i ett företag. Erfarna företagare vet precis 
hur de skall lägga upp finansiella planer då de är insatta i verksamhetens olika delar och 
har god kännedom om betalflöden i företaget. De har en utvecklad intuitionsförmåga 
som nyföretagare saknar, därför efterfrågar banken mer omfattande information av 
nyföretagare. 
 
I nystartade företag som saknar historik är det oerhört svårt att bedöma 
återbetalningsförmågan. Detta kan skilja sig åt vid förvärv då det endast är 
entreprenören som saknar en så kallad ”track-record” och det förvärvade företaget har 
en ekonomisk historik som banken kan värdera och bedöma. Kreditbeslutet blir 
betydligt lättare när företaget har ett varumärke och en befintlig kundstock. 
 
Banken är, med banklagstiftningen i ryggen, väldigt säkerhetsorienterade. Enligt denna 
lagstiftning skall banken ta rimliga risker vid kreditgivning. Därför är det vanligt att 
banken kräver företagsinteckning i form av varulager, kundfordringar, maskiner och 
inventarier. Patent kan pantsättas om banken bedömer att det finns ett värde i panten. 
Vid nystart ställer banken en högre nivå av egen insats och ställda säkerheter högre från 
ägarens sida då risken för fallissemang är högre i nystartade företag än i jämförelsevis 
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etablerade företag. Man säger ofta att man tittar på framtida kassaflöden, men banken 
vill oftast ha ”hängslen och livrem”. Bankmannen tänker alltid på ”den andra utvägen”. 
Därför är kreditgarantier och säkerheterna i företaget så viktiga. Det finns även ett så 
kallat ägarborgen som banken kan kräva av företagaren utöver insatt kapital vid 
eventuellt fallissemang. Gällande säkerheter är det viktigt att nämna att skillnaden 
mellan nyföretagare och redan etablerade, välkända kunder som banken har förtroende 
för, är väldigt stor. De går inte att jämföra dessa med hänseende på säkerheter och 
kapitalanskaffning. 
 
Vid långfristig finansiering vill banken oftast ha realpant dvs. pant i fastigheter och dyl. 
som anses vara hyfsade säkerheter. När det kommer till korta rörelsekrediter, 
checkkrediter är bra säkerheter svårare att få därmed anses risken vara högre. 
Långfristiga krediter ger lägre räntor då riskerna för banken är mindre på grund av 
tillgången till realpant. Rörelsekrediter, checkkrediter och korta krediter ger inte lika 
stora säkerheter vilket innebär högre risk för banken och därmed blir utlåningsräntan 
högre.  
 
En annan faktor som kan vara av betydelse för kreditbeslutet är infrastruktur och interna 
system. Beroende för vad det är för typ av verksamhet kan dessa vara viktiga att beakta 
ut säkerhetssynpunkt, exempelvis i IT- företag. Säkerheten för produkten är avgörande 
för huruvida företaget genererar kassaflöden och kassaflödena i ett företag påverkar 
finansieringsbeslutet. I de flesta nystartade företag däremot är inte dessa faktorer lika 
betydelsefulla.   
 
Kvantitativa faktorer som påverkar kreditbedömningen omfattas av de finansiella 
riskerna. Kvalitativa faktorer som kan inverka på kreditbeslutet är ”mjuka värden” som 
omfattas av de operationella riskerna som exempelvis företagarens driv, engagemang 
och egna risktagande. I avvägningen mellan kvantitet och kvalitet prioriteras alltid 
kvalitet. Därför skall sunda bankprinciper alltid tillämpas i bedömningen av dessa. 
 
Entreprenörens tidigare erfarenhet och redan etablerade relation med banken är 
kvalitativa faktorer som är oerhört viktiga för kreditbedömningen. Kundens 
förtroendekapital kan vara avgörande för bankens beslut. I vissa fall kan den finansiella 
informationen inte vara tillräcklig men krediten kan trots detta beviljas på grund av 
bankmannens förtroende för kundens kompetens. Magkänslan är otroligt viktig i dessa 
situationer. Relationen mellan banken och kunden bör inte underskattas. Vissa 
företagare som förbisett detta och byter bank i sökande efter den lägsta räntan ”smäller 
flugor och låter elefanterna passera”. Dessa individer agerar kortsiktigt och riskerar få 
sämre villkor då det krävs en långsiktig relation för att banken skall lära känna kunden 
och göra rätt bedömning kring de operationella faktorerna. 
 
Det finns ett behov av en tydligare definition för det intellektuella kapitalet. En 
checklista över de olika beståndsdelarna i det intellektuella kapitalet såsom 
entreprenörskap, strategisk förmåga, försäljningsmöjligheter, ekonomisk kunskap skulle 
kunna underlätta kreditbedömningen på det sätt riskklassbedömningen gör med 
avseende på den kvantitativa informationen i ett företag gör. Det är viktigt att banken 
kan sätta sig in i och förstå företagarens situation för att man skall kunna föra en 
konstruktiv dialog. 
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4.3 Sammanfattning av intervju 3 - bank Delta 
Det som är klart avgörande för bankens agerande och hantering av kreditärenden är den 
tydliga decentralisering av makt och beslutanderätt som finns inom bankens 
organisation. Decentralisering av beslut innebär att någon funktion/person högre upp i 
hierarkin ger upp sin makt till medarbetare på lägre organisatorisk nivå. Respondenten 
menar att det är elementärt och betydelsefullt med en tilltro på medarbetarna. Det måste 
finnas en tilltro till att det är medarbetaren som är närmast kunden och marknaden är 
den som är bäst lämpad att klara affären. I begreppet medarbetaren ryms att denne både 
dels kan vara representerad av den enskilde banktjänstemannen eller dels av ansvarig 
chef för det lokala bankkontoret. På bankens kontor i Luleå har samtliga medarbetare 
rätt att besluta om krediter.  
 
Banken har tre operativa nivåer som kan ta beslut ifråga om krediter: Beroende på 
omständigheter fattas besluten antingen på kontors-, region- eller på central nivå. Den 
enskilde företagsrådgivaren har själv bestämmanderätt att bevilja krediter upp till ett 
visst belopp. Gränsen för kreditbeloppet bestäms av den ansvarige chefen för 
bankkontoret. Underliggande faktorer som är avgörande för beloppsgränsen är 
tjänstemannens individuella kompetens och erfarenhet, fallenhet samt typen av kund i 
det aktuella fallet.  
 
De flesta kreditbeslut fattas av den enskilde företagsrådgivaren, ibland i samråd med 
kontorschefen. Det finns inte heller någon särskild kreditkommitté som granskar 
tveksamma eller svårbedömda fall. Respondenten ser ingen fördel med en sådan 
kommitté, istället anser intervjupersonen att det kan bli en nackdel genom att 
”kollektiva beslut blir anonyma”. Det måste vara klart vem som har fattat beslutet i och 
med att samtliga medarbetare har krediträtt.  
 
Banken har en fastlagd kreditpolitik men den är enligt respondenten allmänt hållen och 
inte direkt styrande . Respondenten menar att ”tänk själv” och ”låna ut pengar bara om 
du skulle låna ut dina egna pengar” fungerar bättre som rättesnöre än ett precist 
definierat regelverk. Ett regelverk har dessutom svårt att ta hänsyn till lokala 
förutsättningar för olika branscher, vilket enligt respondenten kan hanteras bättre av 
bankkontoret som finns på plats i den lokala marknaden.  
 
Det finns tre faktorer som enligt respondenten är grundläggande att ta hänsyn till när en 
kredit ska beviljas: 
 
1. Förtroende för företagets ägare och ledning:    

 ”Känns det inte bra så hoppa av” Det spelar ingen roll vilka kalkyler som 
företaget visar upp om inte magkänslan känns bra enligt respondenten. Det är 
viktigt att företaget har bra ägare och bra ledning som har möjlighet att inge 
förtroende för företagsrådgivaren på banken. 

 
2. Företagets återbetalningsförmåga: 

 Finns det ett kassaflöde som kan användas för att betala räntor och 
amorteringar? Har företaget ett tillfredsställande framtida kassaflöde som skapar 
återbetalningsförmåga? Det har ingen betydelse vare sig om det är ett nystartat 
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företag eller ett stort och etablerat företag om inte det förväntade framtida 
kassaflödet är positivt. 
 

3. En rimlig balans mellan eget och lånat kapital: 
 Enligt respondenten finns det i kreditpolicyn ingen exakt och given nivå på 

andelen av egen insats av kapital. Nivån påverkas av lånets belopp och hur 
säker banken kan vara på företagets framtida återbetalningsförmåga. Ett 
nystartat företag som har en ny och oprövad teknologi får generellt förvänta sig 
ett högre krav på egen insats. 

 
De flesta nyföretagares kreditansökan kan falla på var och en av dessa tre faktorer 
hävdar respondenten. Intervjupersonen menar att ett det är väldigt viktigt att fysiskt 
möta kunden. Ett personligt möte ger värdefull information om låntagaren som inte 
annars kan erhållas.  ”Det kommer en nyföretagare – inom fem minuter vet jag om han 
ska ha ett lån eller inte” är den slutsats som respondenten menar att denne relativt 
snabbt kan utläsa av ett kortare första möte med företagaren.  
 
På frågan om hur mycket den subjektiva värderingen inverkar på bedömningen av 
kreditmöjligheten för en viss företagare och företag svarar respondenten ”det är bara 
subjektivt” .  
 
Gällande säkerheter så säger respondenten att det egentligen inte finns så mycket 
säkerheter förutom företagsinteckningar och byggnader som banken kan ta för lånet. 
Bankens första väg ur krediten är genom kassaflödet som betalar lånets kostnader. Om 
något händer med kassaflödet måste banken ha en andra väg ur krediten, vilket blir 
genom företagshypoteksbrev och/eller andra pantbrev. Vad gäller det intellektuella 
kapitalet så har respondenten samma uppfattning som redovisningsnormen, dvs. det är 
inte är möjligt att pantsätta den typen av kapital.  
 
Respondenten beskriver vad en kollega till respondenten angav som orsaken till att 
banken förlorat pengar i samband med en konkurs eller betalningsinställelse. Enligt 
denne var det ”när jag har missbedömt personen”. Med det vill respondenten peka på 
att ”rätt” personer korrigerar affärsplanen efter händelser och förändringar i omvärlden. 
Fel sorts företagsledare är den som inte agerar utan i stället ”stoppar huvudet i sanden” 
vilket också innebär att banken då riskerar att förlora pengar.  
 
Respondenten tycker att det är väldigt svårt att bedöma personer och att det likaså är 
väldigt svårt att bedöma affärer och affärsidéer. Vi är intresserade av att få veta mer och 
frågar hur respondenten gör för att minska sin osäkerhet när det gäller värdering av 
mjukvaran inom företaget. Respondenten svarar med ”känns det dåligt så är det avslag 
direkt” och fortsätter sedan ”vi tränas att låna ut pengar som om det vore våra egna 
pengar”. Respondenten är medveten om att företagsrådgivarens erfarenhet och rutin 
inverkar på förmågan att bedöma kredittagaren. Kreditbedömaren gör subjektiva 
bedömningar ”och vi har ingen aning om framtiden, det enda vi vet är att det är 
osäkert”. 
 
I jämförelsen mellan kvalitativa och kvantitativa faktorer svarar respondenten att de 
kvalitativa värdena väger över. Finansiella mått är mer att anse som hygienfaktorer, dvs. 
att dessa värden ska minst uppnå en given lägstanivå. Det är enligt respondenten 
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väsentligt att företagaren har förmåga att kommunicera ut och tydliggöra sin affärsplan 
till denne. Likaså när det gäller frågan vad och hur lånet skall användas i företaget. Det 
kan exempelvis gälla diversifiering av företagets verksamhet och frågan om företaget 
har den kunskap som krävs för den nya verksamhetsinriktningen.  
 
De tre tidigare givna tre kriterierna gäller också i nämnd ordning och under samma 
förutsättningar oavsett det är fråga om ett nystartat företag eller ett i jämförelse etablerat 
företag. Respondenten understryker att om inte förtroendet finns för de personer som 
representerar bolaget så kommer inte krediten att beviljas. Har kunden sedan tidigare en 
relation med banken så finns en historia som visar hur deras förtroende har fungerat.  
 
Den affärsplan som företaget visar förväntar sig respondenten ska ge svar på vilken 
marknad företaget ska finnas och vilka kunder företaget ska betjäna. Affärsplanen ska 
också kunna tala om vad som är unikt med det som företaget erbjuder, vilka de unika 
kompetenserna är, vart man är på väg och varför företaget överhuvudtaget ska finnas. 
Respondenten delar med sig av sin inställning till affärsplaner vilka denne ibland kan 
tycka vara lite för teoretiska: ”jag gillar inte affärsplaner, jag gillar hellre samtalet”. 
 
Den aktuella krediten riskklassificeras av respondenten eller av någon av dennes 
kollegor. Risken med krediten bedöms genom samma tre kriterier; - är det en bra person 
och ägare till företaget, finns det en framtida återbetalningsförmåga samt slutligen, finns 
det en bra balans mellan eget och lånat kapital. Om svaren på dessa frågor är innebär 
detta låg risk för banken. Banken har stödsystem till hjälp för företagsrådgivaren att 
beräkna risken med krediten, men som respondenten kärnfullt uttrycker sig: ”det är jag 
som bestämmer, inte maskinen”. Vad intervjupersonen vill göra gällande är att om 
systemet på pappret ger en viss bild av den aktuella krediten, har denne full möjlighet 
att ge sin uppfattning om fallet och att det har större betydelse och mer tyngd för 
kreditbeslutet. 
 
Respondenten tror inte att någon form av officiell och allmän checklista skulle 
underlätta värderingen och bedömningen av kvalitativa faktorer. Tvärtom tror denne att 
en sådan lista skulle riskera att kväva kreativiteten hos bankens medarbetare.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER  
I detta avslutande kapitel i rapporten analyseras insamlad empiri från de tre 
fallstudieenheterna. Vi utgår från den presenterade analysmodellen i vår tolkning av 
resultatet. Därefter drar vi slutledningar om hur och på vilket sätt det studerade 
fenomenet är sammankopplat och gör inverkan på den studerade verkligheten. Vi 
reflekterar även över studiens bidrag och ger förslag till vidare forskning. 
 

5.1 Analys 
Respondenterna i bank Alfa, Beta och Delta är samtliga överens om att kreditpolicy och 
regler kring kreditgivning är ett stöd i kreditgivningsprocessen. Samtliga 
intervjupersoner hänvisar till gällande lagstiftning på området och att verksamheten 
styrs av grundläggande principer som bygger på lagen. Men det framhålls samtidigt att 
processen runt kreditgivning till stor del är subjektiv. Respondenterna förhåller sig dock 
olika till hur stor påverkan denna subjektivitet har på kreditbeslutet.  
 
I bank Alfa anses den subjektiva bedömningen vara ofrånkomlig samtidigt som banken 
vill minska denna så mycket som möjligt. En strömlinjeformad process eftersträvas där 
kreditbeslutet inte skiljer sig åt beroende på den individuelle bankmannen. Bank Alfa 
önskar uppnå en högre transparens och objektivitet i kreditbedömningsprocessen. I bank 
Beta däremot ger respondenten uttryck för att regelverk och policy kan upplevas något 
begränsande eftersom den subjektiva bedömningen i denna bank ett ges större utrymme. 
Vår uppfattning är att bank Beta utgår från att kreditbedömningen är subjektiv men att 
denna ramas in av kreditpolicy och regelverk, medan kärnan i kreditbedömningen i 
bank Alfa är policy och regler. Uppfattningen som bank Delta har står i klar kontrast till 
de andra fallstudieobjekten. Bank Delta anser att subjektivitet är grunden i 
kreditbedömningen. Man vidhåller att det finns en kreditpolicy men den är inte direkt 
styrande. Det som respondenten menar är av betydelse är individens förmåga att tänka 
själv och vara kreativ i sitt beslutsfattande.  
 
Den genomgående subjektiviteten i kreditbedömningen anser vi hör ihop med samma 
svårigheter som kan kopplas till värdering av tillgångar. Värde är i enlighet med 
Sullivan (2000) samt Edvinsson och Malone (1997) ett koncept med många 
interpretationer som beror av värderaren som person och värderingssituationen. Det är 
svårt att undvika subjektivitet i beslutsfattande då definitionen av värde är individuell. 
Det framgår med tydlighet i de skilda uppfattningar som fallstudieobjekten 
representerar. Graden av subjektivitet påverkas även av den organisatoriska struktur 
som banken har i kombination med gällande kreditpolicy.  Om kreditbeslut skall fattas 
av flera personer i samråd minskar graden av subjektivitet i beslutet. Detta 
exemplifieras genom dualitetsprincipen och det tydliga kravet på involvering av högre 
instanser i kreditbeslutet i bankerna Alfa och Beta men som inte på samma sätt 
förekommer i bank Delta. Detta följer av den decentraliserade organisationsstruktur 
som finns i denna bank och som medför att besluten i större omfattning fattas av 
enskilda banktjänstemän. 
 
Bankerna använder sig av en strukturerad ansats som förespråkas av Coyle (2000), 
däremot är de betydligt bättre på att hantera de kvantitativa faktorerna i sin bedömning 
av företaget. Den kvantitativa informationen som banken ska behandla är lättare att 
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värdera i och med att den kan uttryckas i monetära termer. Bedömningen av kvalitativ 
information däremot är alltid subjektiv. Därför är det alltid svårare att värdera kvalitativ 
information då subjektiviteten ligger till grund för värderingen. Detta märks tydligt i 
fallstudierna där inga tydliga riktlinjer för vilka kvalitativa faktorer som behövs i 
kreditbedömningen framgår. Bland annat görs branschanalyser där man tittar på 
marknaden, konkurrenssituationen samt bedömer styrkan i affärsidén och de unika 
kompetenserna. Utöver detta väger man även in vart företaget är på väg och varför 
företaget överhuvudtaget skall finnas samt företagets strategier för riskeliminering. Alla 
dessa faktorer motsvarar beståndsdelar i affärskonceptet enligt IC Rating-modellen 
som beskrivs av Jacobsen, Hofman-Bang och Nordby Jr (2005). Man värderar även 
företagsledarens erfarenhet, utbildning och kompetens och förmåga utifrån skicklighet, 
erfarenhet, meriter.  Dessutom bedöms företagsledningens styrka, driv och engagemang 
samt informationskvalitén, d.v.s. förmågan att kommunicera ut och tydliggöra 
affärsidén. Dessa faktorer utgör enligt Jacobsen et al. (2005) ledningens humankapital.  
 
Det som, med hänseende på ledningens humankapital, inte framgår av IC Rating-
modellen samt Coyles (2000) modell för kreditanalys av företag, är företagarens 
förtroendekapital hos finansiären samt det egna risktagandet. Förtroendekapitalet är 
avgörande för bankens beslut. Om inte förtroendet finns för de personer som 
representerar bolaget så kommer krediten inte att beviljas. Företagarens eget risktagande 
visar hur mycket företagaren själv tror på affärsidén vilket kan inverka på kreditbeslutet. 
De empiriska resultaten tyder på att det måste finnas en rimlig balans mellan eget och 
belånat kapital för att banken skall bevilja krediten. 
 
Andra faktorer som banker värderar i företags- och räkenskapsanalysen är företagets 
kundstock, varumärke samt infrastruktur och interna system. Kundanalysen samt 
varumärket utgör enligt IC Rating-modellen element i företagets relationskapital och 
har betydligt större betydelse för värderingen av krediter till etablerade företag än i 
nystartade företag. I nystartade företag är varumärket inte känt och kunderna hittar inte 
till företaget vilket ökar risken i krediten. Kreditbeslutet blir betydligt lättare när 
företaget har ett varumärke och en befintlig kundstock. Infrastruktur och interna system 
motsvarar beståndsdelar i företagets organisatoriska kapital och värdesätts först och 
främst i etablerade teknologiintensiva företag. 
 

5.2 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur värderingen av det intellektuella kapitalet i 
nystartade företag behandlas av kreditbedömare inför ett kreditbeslut. Med 
utgångspunkt i analysen av det empiriska resultatet kan vi dra slutsatsen att de 
kvantitativa och kvalitativa faktorerna viktas olika beroende på företag och 
kreditsammanhang. Däremot måste en viss hygiennivå upprätthållas på samtliga 
faktorer för att krediten skall beviljas. Vidare anser vi att modellen för 
kreditbedömningsprocessen som vi anammat för analys, bör snarare betraktas som ett 
balanserat kort för kreditbeslut än en statisk modell.  
 
I nystartade företag kan vi dra slutsatsen att det intellektuella kapitalet som omfattar 
företagets kvalitativa faktorer väger tyngre än i etablerade företag. Det är även viktigt 
att poängtera att inte heller alla kvalitativa faktorer är lika viktiga i alla sammanhang. I 
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nystartade företag är ledningens humankapital och affärsidén av största betydelse i 
kreditbedömningsprocessen. Det kapitalsökande företagets ledning måste framhålla sin 
egen kompetens. Det gäller särskilt ledningens förmåga att utnyttja företagets starka 
sidor i varierande situationer och olika stadier i företagets livscykel. Vidare sätts i 
nystartade företag störst värde på affärsidén, då en dålig affärsidé gör att allt annat 
fallerar. Det blir betydelselöst om allt görs på rätt sätt om det är fel saker som görs 
ursprungligen.  
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra är att det är betydelsefullt för den kreditgivande 
banken att göra en kvalificerad analys av nya företag. Det innebär att väga finansiella 
nyckeltal som erhålls genom den kvantitativa analysen tillsammans med värderingen av 
de mjuka värden som kommer fram genom den kvalitativa analysen. Att värdera 
människor och affärsidéer är mer komplicerat för en kreditgivare än i jämförelse med 
värderingen av företagets ekonomiska nyckeltal. Att hastigt göra en bedömning av 
personen/företagaren som söker finansiering och att låta den bedömningen låta fälla 
avgörandet i kreditbeslutet ställer väldigt stora krav på bankmannens förmåga att 
värdera individer.  
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns ett behov av en tydligare definition för det 
intellektuella kapitalet. Banken är väl medveten om vad de vill titta på inför 
kreditgivning till nystartade företag, däremot är definitionen av alla faktorer oklar. En 
checklista över de olika beståndsdelarna i det intellektuella kapitalet såsom 
entreprenörskap, strategisk förmåga, försäljningsmöjligheter, ekonomisk kunskap skulle 
kunna underlätta kreditbedömningen på det sätt riskklassbedömningen gör med 
avseende på den kvantitativa informationen i ett företag gör. Det är viktigt att banken 
kan sätta sig in i och förstå företagarens situation för att man skall kunna föra en 
konstruktiv dialog. Vi anser att en tydlig definition av IC hade dels underlättat 
kreditbedömningsprocessen dels minskat graden av subjektivitet i beslutet. Om man 
tydligt definierar beslutsunderlaget och avgränsar beslutsalternativen så alla 
kreditgivare har samma grund att stå på, är risken för att deras uppfattningar skall skilja 
sig åt mindre än om de från början hade haft helt skilda utgångspunkter. 
Kreditgivningen blir mer enhetlig om man har samma värderingsgrunder för kvalitativa 
faktorer och därmed blir den subjektiva bedömningen av dessa mer objektiv. Om man 
hade lyckats strömlinjeforma processen ännu mer tror vi banken hade sparat tid och 
därmed pengar.  
 

5.3 Studiens bidrag till banker och nystartade företag 
Studiens bidrag till ledningar i nya företag är ökad medvetenhet om hur de bör agera i 
samband med kreditansökan för att öka möjligheterna till ett positivt beslut. För 
nystartade företag får det betydelsen att kunna visa på faktorer som beskriver just 
ledningens kompetens och kunnighet samt en förmåga att skapa ett förtroende hos 
kreditgivaren om företaget och företagets framtid. För banken bidrar studien till en ökad 
medvetenhet om alla beståndsdelar som kan vara av värde i kreditgivningssammanhang. 
 



- Analys och slutledning - 

36 
 
 
 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att vidare forskning inom detta område bör fokuseras på att studera 
förhållandet mellan de olika variablerna inom det intellektuella kapitalet och 
kreditsituationen med syfte att utveckla en lämplig checklista. 
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Bilaga - Intervjuguide 
 
Block 1: Kreditgivningsprocessen  

1. Kan du beskriva hur bankens kreditgivningsprocess ser ut? 
2. Vem fattar kreditgivningsbesluten? 
3. Har banken specifika riktlinjer (ex. policy, regelverk) för hur  

kreditgivningsprocessen ska gå till? I så fall, vad är huvuddragen i dessa  
riktlinjer? 

4. Skiljer riktlinjerna sig åt beroende på vilken typ av kredit det är frågan om? Om 
så, vad är skillnaderna? 

5. Skiljer riktlinjerna sig åt beroende på vad det är för typ företag som ansöker om 
kredit? Om så är fallet, vilka egenskaper som är karakteristiska för företaget är 
av betydelse?  

6. Hur upplever ni riktlinjerna, är de tillräckliga eller begränsar de  
handlingsfriheten? I så fall, på vilket sätt?  

 
Block 2: Bankens bedömning 

7. Vilken information behövs för att banken skall kunna göra en kreditbedömning? 
8. Hur går denna bedömning till?  
9. Vilka faktorer är viktigast för att för krediten ska kunna beviljas? 
10. Ger riktlinjerna utrymme för subjektiva bedömningar? Om ja, på vilket sätt? 
11. Hur bedömer banken risken i krediten?  
12. Vilken betydelse har kredittypen för riskbedömningen? 
13. Hur påverkar detta villkoren för krediten, alternativt lånemöjligheterna? 
14. Vilken uppdelning gör banken mellan kvantitativa, resp. kvalitativa faktorer som 

kan inverka på kreditgivningsbeslutet? 
15. Vilka kvalitativa faktorer tittar ni på samt varför? 

 
Block 3: Bankens värdering av intellektuellt kapital 

16. I nystartade företag där historik oftast saknas, hur värderas  
återbetalningsförmågan?  

17. Vilka kvalitativa faktorer grundar ni värderingen på? 
18. Skiljer detta sig åt för etablerade företag? I så fall varför?  
19. Hur påverkar faktorer som bransch och företagets livslängd?  
20. Påverkas värderingen om företagsledningen är känd eller ej, dvs. om det redan 

finns en etablerad relation mellan företaget och banken? 
21. Vilka andra faktorer kan påverka värderingen?  

 
 
 


