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FÖRORD
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anders Hersinger som varit en enorm 

inspirationskälla och som med hjälp av sin kunskap och sitt engagemang bidragit med 

berikande synpunkter under arbetets gång. Vi vill även rikta en stor tacksamhet till de 

tillmötesgående banktjänstemän som avsatt värdefull tid för att ställa upp på intervjuer. 

Utan deras medverkan hade studien inte varit genomförbar. Vidare vill vi även tacka våra 

opponenter som bidragit med konstruktiv kritik. Sist men definitivt inte minst, vill vi 

tacka våra familjemedlemmar och vänner som varit en stöttande samt motiverande 

drivkraft under arbetets gång. 

 

Detta examensarbete utgör 30 högskolepoäng och har utförts som det avslutande 

momentet på civilekonomprogrammet, med inriktning redovisning och styrning, vid 

Luleå tekniska universitet. 

 

Luleå, maj 2017 
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SAMMANFATTNING
 

Banker hävdar att användandet av mjuk information är av stor betydelse vid 

kreditbedömning av företag som präglas av opacitet. Emellertid, till skillnad från hård 

information, ålägger banker ej konkreta riktlinjer för vilken mjuk information som 

handläggare förväntas samla in och rapportera samt hur bearbetningen av den bör ske. 

Syftet med studien är därför att undersöka vilken mjuk information handläggare lägger 

vikt på vid kreditbedömning samt jämföra hur det skiljer sig mellan individuella 

handläggare. Vidare ämnar vi att analysera hur individuella handläggare kognitivt 

bearbetar den tvetydiga mjuka informationen för att göra den begriplig och användbar. 

Vi provar följande faktorer som må påverka handläggarens tillvägagångssätt: erfarenhet 

och kunskap, lånesituationers osäkerhetsgrad, samt tidsfaktor. Studien präglas av en 

kvalitativ forskningsstrategi där datainsamling skett via semistrukturerade intervjuer med 

sju handläggare som besitter olika nivåer av expertis inom kommersiell utlåning. Med 

hjälp av den kritiska incident-tekniken analyserar vi hur handläggare bär sig åt för att 

bearbeta och bedöma mjuk information i verkliga lånesituationer där hård information är 

bristfällig eller obefintlig. I kontrast till detta undersöker vi även hur handläggare 

uppfattar att de bär sig åt i generella lånesituationer där osäkerheten är väsentligt lägre. 

Resultatet visar att det råder tydliga skillnader i hur stor vikt olika handläggare lägger på 

olika mjuka informationssignaler vid kreditbedömning av mikroföretag. Vidare kan även 

sägas att särskild mjuk information kopplat till företagsledarens professionella bakgrund, 

affärsplanen/idé samt branschen betraktas vara av störst betydelse. Signaler som 

marknadsföring och attityd gentemot tillväxt anses enligt deltagarna främst ha en mindre 

till ingen betydelse. Övriga signaler som identifierats präglas istället av skilda åsikter 

bland handläggarna. Härnäst finner vi att tillvägagångssättet för att bearbeta olika typer 

av mjuk information varierar bland handläggare. Resultatet indikerar att erfarna 

handläggare anstränger sig mer för att samla in och överväga den mjuka informationen 

om företagsledaren men är dock samtidigt mer benägna att gå på intuition vid bedömning 

av branschen som företaget verkar inom, vilket står i kontrast till de oerfarna 

handläggarna. Mindre ansträngning hos oerfarna handläggarna att bearbeta mjuk 

information om företagsledaren tycks vara kopplat till begränsningarna med att urskilja 

samt tolka relevanta informationssignaler. Vidare indikerar studiens resultat att 

handläggare påverkas av den upplevda osäkerheten kopplat till lånesituationer och att 

ansträngningen till att uppmärksamma sig på och reflektera kring mjuk information 

förändras i takt med osäkerhetsgraden. Slutligen framstår det som att individuella 

handläggare utgår från olika kognitiva stilar där det tillämpas en kombination av 

analytiska och intuitiva metoder för att bearbeta mjuk information, snarare än att strikt 

förlita sig på ett av tillvägagångssätten. 

 

Nyckelord: Kreditbedömning, informationsasymmetri, informationssignaler, 

analytisk/intuitiv informationsbearbetning, kognitiva stilar, beslutsfattande, kognitiva 

processer. 

  



 
 

ABSTRACT
 

Banks make the claim that the use of soft information is important in the credit assessment 

of opaque businesses. However, unlike hard information, precise guidelines on what soft 

information loan officers are expected to collect and report, and how it should be 

processed are not imposed by banks. Therefore, the purpose of this study is to explore 

what soft information loan officers consider to be of importance in the credit assessment 

and then to compare how it differs individually between loan officers. Further, we analyze 

how individual loan officers process soft information to make it sensible and usable. We 

examine the following factors likely to affect the approach of the loan officer: experience 

and knowledge, uncertainty associated with the case, and factors of time. The study is 

characterized by a qualitative research strategy. Semi-structured interviews including 

seven loan officers with different levels of expertise in commercial lending were 

conducted. Using the critical incident technique, we investigate how loan officers 

perceive their information processing and evaluation of soft information in real lending 

situations where hard information is insufficient or non-existent. In contrast, we also 

investigate how loan officers process soft information and evaluate cases that are 

perceived as less uncertain or more general in nature. The results show that obvious 

differences are present between individual loan officers and the emphasis that is being 

put on various soft information signals. However, soft information related to the business 

owner´s professional background, the presented business plan/idea, and the industry 

which the business operates in, seems to be of greater importance. Signals in the likes of 

how a business markets itself and attitude towards growing the business, are mostly of 

lesser to no importance. Other signals that were identified varied greatly in importance 

across our sample of loan officers. Next, we find that individual loan officers differ in 

how they go about processing different types of soft information. The results indicate that 

more experienced loan officers exert a greater effort in collecting and reflecting on soft 

information about the business owner, but are also more inclined towards processing and 

evaluating information about the industry in an intuitive matter, which in our case differs 

from inexperienced loan officers. Lower effort from inexperienced loan officers to 

process soft information about the business owner seems to be linked to the constraints 

of distinguishing and interpreting relevant soft information signals. Further, the results 

indicate that loan officers’ effort to be attentive towards soft information is affected by 

the level of uncertainty the loan officer experiences with a case. Finally, it appears 

as though individual loan officers assume different cognitive styles in which a 

combination of both analytic and intuitive methods are used in order to process soft 

information, rather than strictly relying on one approach. 

 

Keywords: Credit assessment, information asymmetry, information signals, 

analytic/intuitive information processing, cognitive styles, decision making, cognitive 

processes.  
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

Mikroföretagen (inkluderat enmansföretag) utgör så mycket som 96.4 % av alla företag 

som existerar i Sverige idag (Ekonomifakta, 2016), vilket visar dess yttersta betydelse för 

det svenska näringslivet (Davidsson et al., 1998). För att dessa företag ska kunna driva 

sina verksamheter och fortsätta utvecklas krävs det ofta extern finansiering. Bruns & 

Fletcher (2008) påpekar att en av de vanligaste källorna för extern finansiering av mindre 

företag i Sverige är banklån. Mindre företag som vill växa anser att lån via bank är en mer 

attraktiv och realistisk finansieringskälla än att erhålla lån via riskkapitalister eller 

företagsänglar (Bruns, 2004). Bankerna utgör således en viktig del av företagens existens 

i Sverige och kan därför anses som en av de viktigaste affärspartners man har. 

 

Innan bankerna beviljar lån till företagen utför handläggaren vid banken en omfattande 

kreditbedömning, en process där en väsentlig mängd faktorer behandlas och undersöks. 

Kreditbedömningsprocessen är en viktig funktion för banken då den hjälper till att 

fastställa huruvida det lånande företaget är en lämplig kund samt om beviljandet kan ses 

som ett hållbart beslut (Bruns & Fletcher, 2008). Detta innebär att handläggarna måste 

vara noggranna med att bevilja lån till de företag som har förmågan att i framtiden kunna 

återbetala lånet med den uppsatta räntan som tillkommer, då det har en kritisk påverkan 

på bankens lönsamhet på lång sikt (Ruth, 1987; Ammann, 2001).  

 

Syftet med kreditbedömningsprocesser som banker utför på lånesökande företag är att 

minska de potentiella riskerna som är associerade med att ingå i ett sådant avtal. 

Kreditgivning präglas av informationsasymmetri då den lånesökande har betydligt större 

insyn i företagets verksamhet och nuvarande situation än handläggaren (Deakins, 

Whittam, & Wyper, 2010). Agentteorin, som bygger på principerna om 

informationsasymmetri hävdar att företagsledare har incitament för att få sina företag att 

framstå som mer ekonomiskt lönsamt än vad det i själva verket är. Genom att dölja eller 

undanhålla ofördelaktig information ökar chanserna för företagsledaren att bli beviljad ett 

lån (Milgrom & Roberts, 1992; Bruns & Fletcher, 2008). 

 

Det gäller för handläggaren att vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid bedömningen. 

Banker baserar vanligtvis sina bedömningar av företag på två olika sorters information. 

Informationen består dels av en objektiv och kvantifierbar information som i litteraturen 

benämns som hård information. Den hårda informationen erhålls vanligtvis via diverse 

finansiell information och lånehistorik. Den andra typen är den mjuka, kvalitativa 

informationen som är baserad på handläggarens subjektiva bedömningar om kunden och 

fallet i helhet (Justis, 1982; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). 

 

Misslyckas banken med att samla in tillräckligt med adekvat information för att kunna 

utföra en grundlig bedömning, riskerar man att stöta på problem kopplat till ett snedvridet 

urval, där man beviljar lån till “dåliga” företag eller avvisar potentiellt “bra” företag 

(Felsenstein & Fleischer, 2002). Även om dåliga tecken inte råkar vara uppenbara vid 

ingången av lånet kan dessa fortfarande utvecklas vid ett senare stadie. Problem som 

istället uppstår efter själva beviljandet benämns moralisk risk. Att låntagaren inte lever 

upp till de krav som lånekontraktet avser genom att ej förmå sig betala amorteringar eller 

att lånet förbrukas på ett annat sätt än vad man bestämt är typiska exempel på moralisk 

risk där låntagaren agerar oaktsamt (Baker et. al, 2010). Således betraktas 

informationsinsamlingen som en process med central betydelse inom bankväsendet. 
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Trots att mikroföretag innehar en så pass viktig och central roll i näringslivet och i 

utvecklingen av lokala ekonomier, visar flertal studier att företagen upplever svårigheter 

med att erhålla extern finansiering via banker (Binks, Ennew, & Reed, 1992; Holmes & 

Kent, 1991; Walker, 1989). Tidigare forskning visar att problemet med 

informationsasymmetri som bankerna tycks uppleva vid utlåning är avsevärt lägre för de 

stora företagen i förhållande till mindre företag (Fiet, 1995; Berger & Udell, 1995; 

Dietsch & Petey, 2004; Jacobson, Lindé & Roszbach, 2005; Bruns & Fletcher, 2008).  
 

Petersen & Rajan (1994) menar att bedömningen av företagen är svårare gjord då banker 

inte kan grunda sina beslut på tidigare uppgifter lika väl. Bruns (2004) påpekar hur 

publika företag är tvungna att redovisa mer information än privata företag, antingen för 

att lagen kräver det eller för att det efterfrågas från intressenternas håll. Dessa faktorer 

bidrar till att det existerar relativt mycket detaljerad information om det publika företaget 

än för det privata företaget. Vidare menar Bruns och Fletcher (2008) dessutom att en 

orsak till högre upplevd osäkerhet kopplat till mindre företag kan vara att dessa mer än 

ofta är privatägda där ägaren själv driver verksamheten. Små privatägda företag som drivs 

av ägaren är benägna att vara mindre transparenta och mer informella än publika företag 

och vill oftast fortsätta förbli det. Konsekvenserna av detta innebär att det blir svårare för 

bankerna att få en korrekt bild av verksamheten (Macintosh, 1994). Det framstår således 

endast som rimligt att banker är försiktiga när de lånar till mikroföretag och att de 

metodiskt samlar in information för att kunna göra lämpliga bedömningar. 

 

Tidigare studier hävdar att bankerna, för att lösa problemet, måste utgå från den enskilde 

handläggarens insamling av diverse mjuk information för att kunna fatta ett beslut 

(Fletcher, 1995; Chen et al., 2013; Uchida, Udell & Yamori, 2012). Forskarna till 

studierna menar att processen som ligger till grund för insamlandet av mjuk information 

är upprepade interaktioner mellan handläggare och låntagare över en längre tid. Mängden 

ackumulerad mjuk information resulterar i mer korrekt information som är tillgänglig för 

handläggaren att kunna fatta ett hållbart kreditbeslut (Diamond, 1984). Vidare kan en 

sådan kundrelation även ge banken en informativ fördel över andra banker (Rajan, 1992).  

 

Andra studier inom området visar att en lösning på problemet i själva verket inte är så 

uppenbart som det må framstå som. Handläggare i banker utgår i stort sett från 

standardiserade metoder för hur insamling och bearbetning av hård information ska göras. 

Banker har i deras förfogande en rad olika kvantitativa modeller och statistiska tekniker 

som uppfyller syftet om att hjälpa handläggaren nå ett "korrekt" beslut. Modellerna 

används för att kunna jämföra det lånesökande företagets finansiella information med 

bankens gränsvärden för att fastställa dess finansiella hälsa (Kanaan, 1993).  

 

Metoder för hur bearbetning och bedömning av mjuk information ska utföras är däremot 

inte lika väl förankrat i bankers bedömnings- och utlåningsprocesser. Vid utlåning till 

mindre företag betonar bankerna vikten av mjuk information, men gör så utan att varken 

tillhandahålla övergripande riktlinjer för vilken typ av information som handläggaren 

förväntas tillägna sig eller hur bearbetningen av denna information överhuvudtaget ska 

göras (Campbell et al., 2016). Svensson & Ulvenblad (1994) lyfter fram den enskilde 

handläggaren och dennes viktiga roll i kreditbedömningar. Forskarna menar att det i 

princip är handläggaren själv som bestämmer vad för typ av mjuk information denne 

riktar uppmärksamhet mot och tar med i sin bedömning. Således finns det grund för att 

olika handläggare riktar olika mycket uppmärksamhet på olika typer av mjuk information. 
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Vidare har det även visat sig vara komplicerat för handläggare att samla in mjuk 

information i praktiken (Petersen, 2004). Handläggare anser informationssignalerna vara, 

på grund av deras ospecifika och subtila egenskaper, svåra att fånga upp via 

observationer. Därutöver består även svårigheter med att tolka den insamlade 

informationen samt verifiera den vid vidareöverföring mellan personer (Stein, 2002; 

Berger & Udell, 2006). Bellucci et al. (2011) hävdade därför att handläggaren ofta 

kommer få basera sina beslut på ytterst begränsad information och den egna kognitiva 

kapaciteten. Då det inte finns klara riktlinjer för vad den mjuka informationen består av 

samt hur den ska bedömas, läggs det ett stort ansvar på den enskilde handläggaren och 

dennes bedömningsförmåga. Bedömningsförmågan i sig ställer krav på beslutsfattarens 

förmåga att bearbeta information (Kanaan, 1993). Tillvägagångsättet för hur 

bearbetningen av informationen går till kan därför med sannolikhet också variera från 

person till person (Green, 1997).  

 

Tidigare forskning inom psykologi och beteendeekonomi har utgått från att beslutsfattare 

använder sig av analytiska och intuitiva metoder för att bearbeta information (Kahneman, 

2011; Sloman, 1996; Betsch & Glöckner, 2010). En analytisk metod förutsätter att 

individen använder hög kognitiv ansträngning där bearbetning av information sker 

medvetet. Tillämpning av sådan metod leder till ett rationellt övervägande av insamlad 

information. En intuitiv metod bygger istället på låg kognitiv ansträngning där 

bearbetning av information sker automatiskt och oftast utanför individens medvetande 

(Myers, 2004). Vanligtvis brukar metoden benämnas intuition eller magkänsla (Sadler-

Smith & Shefy, 2004). 

 

Två studier som utfördes av Lipshitz & Shulimovitz (2007) respektive Hensman & 

Sadler-Smith (2011) fastställde att intuition förekom i kommersiell utlåning och att 

handläggare regelbundet utgick från sin intuition för att bearbeta information och fatta 

beslut. I studien som utfördes av Hensman & Sadler-Smith valde man att endast inkludera 

experter med minst tio års erfarenhet, varav de som faktiskt deltog i studien besatt i 

genomsnitt 20 års erfarenhet. Trönnberg & Hemlin (2014) kom också fram till att både 

analytisk och intuitiv informationsbearbetning användes vid företagslån. Studien visade 

däremot att handläggare inte utgick från den senare metoden lika frekvent som tidigare 

studier hävdat. Trönnberg & Hemlin avgränsade dock sin studie till att endast utgå från 

låneansökningar som handläggarna ansåg var särskilt besvärliga att utvärdera och där 

osäkerheten upplevdes vara högre än vanligt. 

 

Forskning inom psykologi har dock menat att individuella faktorer så som 

beslutsfattarens samlade erfarenhet och kunskap inom ett specifikt arbetsområde 

(Hogarth, 2001; 2005), samt kontextuella faktorer så som osäkerhet kopplat till en 

beslutssituation eller mängden tid som investeras i beslutssituationen (Agor, 1986; Payne 

et al., 1993), kan ha en påverkan på hur individer bär sig åt vid bearbetning av olika 

informationssignaler. 

  

En studie som gjordes av Harteis & Gruber (2008) kom fram till att erfarna aktiehandlare 

oftare utgick från sin intuition för att fatta beslut medan oerfarna aktiehandlare var mer 

analytiska och övervägande i sitt sätt att bearbeta den tvetydiga informationen, innan ett 

beslut togs. Vidare visade studien att erfarna aktiehandlare tog bättre beslut när man 

bearbetade informationen intuitivt än mer övervägande och analytiskt, medan oerfarna 

aktiehandlares beslut resulterade i bättre utfall när informationen noggrant övervägts än 

vid användning av den intuitiva förmågan (Harteis & Gruber, 2008).  
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Agor (1986) kom i sin studie fram till att chefer var mer benägna att bearbeta information 

intuitivt i osäkra situationer där informationssignalerna var få och tvetydiga, utfall var 

oförutsägbara, samt där tiden var begränsad. I kontrast till detta menade Agor att analytisk 

bearbetning framkom oftare i generella situationer där det fanns mindre tvetydig 

information samt som det fanns nog med tid att överväga all information, vilket gjorde 

att den upplevda osäkerheten för beslutsfattaren var lägre (Agor, 1986). 

 

Baserar vi våra antaganden på dessa studier så finns det grund för att olika handläggare 

kommer utgå från olika metoder vid bearbetning och bedömning av mjuk information. 

Att man kommer fram till helt skilda beslut fastän liknande låneansökningar har bedömts 

är sannolika konsekvenser av detta (Andersson, 2004). Samma handläggare kan även 

komma att tillämpa särskilda bearbetningsmetoder beroende på den specifika kontexten 

av lånesituationen. 

 

Det är således nödvändigt att djupare studera hur beslutfattandet sker hos individuella 

handläggare för att kunna förstå hur kreditbedömningen av mikroföretag görs. Fastän 

denna studie utgår från handläggarens perspektiv kan en utökad förståelse för hur utlåning 

till mikroföretag sker i praktiken vara fördelaktig för flera parter samtidigt.  Banker kan 

få bättre insikt i hur handläggare bär sig åt i praktiken där klara riktlinjer inte existerar, 

samtidigt möjliggör det för företagsledare att anpassa sig och fokusera på de faktorer som 

är avgörande i deras fall för ett beviljat lån. Brist på studier som fördjupat sig i hur mjuk 

information används och görs begriplig i samband med kreditbedömning gör att det finns 

ett kunskapsgap inom området som är viktigt att studera närmare. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Vilken mjuk information lägger handläggare tonvikt på vid bedömning av mikroföretag 

och hur skiljer det sig mellan olika individer? 

Hur bearbetar handläggare mjuk information och vilken påverkan har individuella och 

kontextuella faktorer på tillvägagångssättet? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att: 

 Kartlägga och jämföra mellan handläggares resonemang kting olika typer av mjuk 

information och dess betydelse i samband med kreditbedömning av mikroföretag. 
 

 Analysera hur individuella handläggare bearbetar mjuk information. 
 
 Prova faktorerna erfarenhet och kunskap, osäkerhet kopplat till lånesituation, samt 

tidsfaktor för att förklara likheter eller skillnader i bearbetning av mjuk information 

mellan olika individer och situationer. 

 

1.4 Begrepp och definitioner 

En handläggare är den bankanställd vars arbetsuppgifter bland annat består av att 

bedöma möjligheterna av ett lånbeviljande till företag (Bruns, 2004).  

Studien avgränsas till att fokusera på mikroföretag med färre än 10 anställda, samt vars 

årsomsättning eller årlig balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro (Europeiska 

Kommissionen, 2017). I studien inkluderas även enmansföretag.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Inledningsvis behandlas agentteorin samt signalteorin. Vidare identifieras mjuka 

informationssignaler från tidigare forskning. Kapitlet avslutas genom att skildra teori 

inom psykologi samt beteendeforskning som behandlar hur mänsklig 

informationsbearbetning sker samt vilka faktorer som kan ha en påverkan på detta.

 

2.1 Informationsasymmetri vid kreditbedömning - Agentteori 

Ursprungligen utvecklade Jensen och Meckling (1976) agentteorin för att förklara 

relationen mellan principalen och agenten. Teorin har använts flitigt i situationer som rör 

ägare och företagsledning men kan i princip användas i alla situationer där 

informationsasymmetri mellan två parter råder, likaså i relationer mellan långivare och 

låntagare (Akerlof, 1970; Diamond, 1984; Healy & Palepu, 2001). I vårt fall agerar 

handläggaren som principal och företagsledaren som agent. Forskare som Stiglitz & 

Weiss (1981) föreslog att informationsasymmetri och agentkostnader mycket väl kunde 

förklara orsakerna till varför kapitalflödet till mindre företag kom med ofördelaktiga 

investeringsmöjligheter. Då låntagaren är mer insatt i företagets nuvarande ekonomiska 

situation än långivaren, kommer ett problem uppstå mellan dem på grund av osäkerhet 

och asymmetrisk information (Eisenhardt, 1989). Detta kommer enligt Bruns (2004) 

påverka förhållandet mellan banken och det lånande företaget.  

 

För att bankerna ska kunna utföra ordentliga och precisa kreditbedömningar, krävs det att 

man samlar in adekvat information angående det lånesökande företaget. Tidigare studier 

visar att banker baserar sina beslut främst utifrån finansiella rapporter som 

informationskälla för att bedöma företagets möjligheter att erhålla lån (Bruns, 2004; Chen 

et al., 2013). För bankerna kan detta innebära än mer osäkerhet då mikroföretag ansöker 

om lån. Bruns & Fletcher (2008) påpekar hur mindre företag inte har samma krav på att 

presentera finansiella rapporter. Detta leder till att mindre företag saknar den transparens 

som publika företag präglas av (Petersen & Rajan, 1994). Även när de finns tillgängliga 

så är informationen sällan lika detaljerad som hos större företag. Utan tillräckligt 

detaljerade finansiella rapporter blir det svårare för bankerna att få tillfredsställande 

information för att underlätta ett beslut (Berger & Udell, 1998).  

 

Informationsasymmetri uppstår även då nystartade företag ansöker om lån då avsaknaden 

av historik, som vanligtvis fungerar som ett underlag för banker, leder till svårigheter med 

kreditbedömning (Berger & Udell, 1998). Lån till nystartade företag kan därför vara mer 

riskfyllda i förhållande till redan etablerade företag (Mason & Stark, 2004). 

Informationsasymmetrin som uppstår kan leda till att företag och dess ledning försöker 

utnyttja situationen på ett fördelaktigt sätt genom att missleda långivare och andra 

intressenter (Jarva, 2009). 

 

Den asymmetriska informationen gör att bankerna utsätts för svårigheter med att hantera 

uppkomsten av ett snedvridet urval och moralisk risk. Ett snedvridet urval avser att 

förklara det problem som uppstår vid själva beviljandet av ett lån. Bankerna riskerar i 

specifika situationer att inte kunna urskilja “bra” respektive “dåliga” kunder från 

varandra, där bra kunder uppfyller sin del av låneavtalet och dåliga kunder inte gör det. 

Skulle bankerna besitta perfekt information om det lånesökande företaget, skulle detta 

problem i teorin inte behöva förekomma (Deakins & Hussain, 1994). I kontrast till ett 

snedvridet urval avser moralisk risk istället att förklara problem som uppstår efter att ett 

beviljande har skett. Moralisk risk uppkommer då banker har problem med att följa upp 

på företagens beteende och se till så att dessa agerar i bankens intresse. Detta beteende 
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kan ändras om man inte samlar information och följer upp på låntagaren även efter att ett 

långivande skett (Eisenhardt, 1989). Risken finns att företaget använder lånet för andra 

syften än vad det var ämnat för (Bruns & Fletcher, 2008). 

 

För att komma runt problemet med snedvridet urval och förhindra att moralisk risk 

uppstår vid utlåning till mikroföretag måste banken använda sig av lämpliga metoder för 

insamling och bearbetning av informationssignaler som det lånesökande företaget sänder 

ut. Forskare inom området (t.ex. Spence, 1974; Cho & Kreps 1987; Crawford & Sobel 

1982; Quinzii & Rochet, 1985) hävdar att signalering är väsentligt under förhållanden 

som präglas av osäkerhet. 
 

2.2 Signalteori 

Signalteori är enligt Connelly, Certo, Ireland & Reutzel (2011), en teori som beskriver 

beteendet mellan två parter som innehar och förfogar över olika mycket information. 

Författarna menar att ena parten, oftast sändaren, väljer om och hur denne ska signalera, 

med andra ord ”kommunicera” denna information. Därefter är det upp till mottagaren att 

välja hur denne vill tolka informationen som signalerats från sändaren. Den huvudsakliga 

principen som signalteori är ämnad för är att reducera informationsasymmetrin som 

uppstår mellan parterna vilket i vårt fall är mellan kunden och handläggaren som har hand 

om det specifika fallet (Spence, 2002). 

 

Connelly et al. (2011) beskriver och analyserar signalteori i form av en tidslinje som 

består av fyra beståndsdelar. Beståndsdelarna utgörs av: sändaren av 

informationssignalen, själva informationssignalen, mottagaren av informationssignalen 

samt en återkoppling i form av feedback som banken skickar tillbaka genom sitt beslut. 

Signaleringsmiljön illustreras av figur 1 nedan. Vidare menar Connelly et al. (2011) att 

sändaren i teorins natur är insiders, nämligen viktiga samt/eller högt uppsatta personer 

(ägare, ledning eller chefer) som förfogar över ingående information kring företaget vilket 

outsiders (handläggare) saknar tillgång till. Vare sig informationen är positiv eller 

negativ, så är den av nytta till handläggaren vid ett beslutsfattande.  

 

 

 
 

Figur 1: Signaleringsmiljö (Connelly et al., 2011) 

 

Connelly et al. (2011) ser också till att framhäva två centrala karaktärsdrag vid effektiva 

informationssignaler. Det första karaktärsdraget är att informationssignalen ska vara 

möjlig och enkel för outsiders att iaktta och upptäcka. Det andra karaktärsdraget 

representerar kostnaden för att signalera effektiv information. Om företaget skulle sända 

en informationssignal som saknar den underliggande kvalitet som förknippas med 
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informationssignalen där man tror att fördelen med att signalera uppväger den kostnad 

som uppstår för att producera informationssignalen, så kan motiv för falska 

informationssignaler uppstå. Detta i sig kan leda till ökade möjligheter för beviljade lån  

 

Litteratur inom kreditbedömning menar att informationssignalerna som samlas in av 

handläggare kan delas upp i två olika grupper av information; hård och mjuk information 

(Bruns, 2001; Uchida, 2011; Ogura & Uchida, 2008). Vidare konstateras det i litteraturen 

att handläggare sällan kan utgå från hårda informationssignaler då mindre företag präglas 

av opacitet. Finansiella rapporter från auktoriserade revisorer existerar sällan och kan 

därför inte användas för att försluta informationsgapet mellan banken och företaget. 

Dessutom menar man att diverse hård information sällan förmedlar all nödvändig 

information om företagets kreditvärdighet (Berger & Udell, 2002; Chen et. al, 2013; 

Cressy, 2002). I följande del kommer vi att utförligt presentera vad tidigare forskning 

kommit fram till gällande definitionen samt innehållet av mjuk information. 

 

2.3 Informationssignaler vid kreditbedömning av mikroföretag 

2.3.1 Mjuka informationssignaler 

Begreppet mjuk information har inte en egentlig definition i litteraturen vilket gör det 

svårt att veta vad för typ av information som bör rymma in i dess omfattning (Grunert & 

Norden, 2012). Tidigare forskare menade att information som inte går att kvantifiera är i 

det faktum mjuk information. Chen et al. (2013) konkretiserar begreppet och menar att 

information som uppfattas som rent subjektiv bör utgöra mjuk information. I sin studie 

poängterar forskarna vidare att mjuka informationssignaler bland annat reflekterar 

lånhandläggares subjektiva bedömning av det låntagande företagets förmåga att 

konkurrera på marknaden, hur man marknadsför sig, anställdas lojalitet och nöjdhet, 

ledarskapsförmåga, kvaliteten på produkt/tjänst samt dess kunder. 

 

Petersen (2004) framhävde mjuk information att vara något som ofta kommuniceras i 

textform istället för siffror och kunde bland annat inkludera idéer, uttalanden om 

ledningens framtidsplaner, ekonomiska prognoser samt kommentarer om marknaden. 

Petersen (2004) lyfte även fram att mjuk information som framkommer och 

kommuniceras i text må i särskilda fall framstå som härdad mjuk information då övriga 

kollegor och anställda inom banken kan ta del av den specifika informationen. Emellertid 

är det viktigt att framhäva att den konkreta betydelsen av informationen, den specifika 

kontexten som informationen samlats in under, samt handläggarens känslor och 

subjektiva bedömningar som haft en roll i hur bedömningen gjorts, måste fortfarande 

tolkas och övervägas av övriga handläggare och bankanställda som tar del av 

informationen. I det avseendet framstår även härdad mjuk information om en specifik 

låntagare som subjektiv och icke-kvantifierbar (Cremer et al., 2007).  

 

Udell (2008) förklarade att den mjuka informationen kan samlas in vid nära interaktioner 

med bland annat låntagaren, företagets anställda, men även med övriga personer som är 

förknippade med företaget. Nära interaktion med låntagaren kunde exempelvis leda till 

att handläggare, genom att ta hänsyn till egenskaper som låntagarens karaktär och 

pålitlighet, gör klarare bedömningar (Berger & Udell, 2002). Trovärdighet menade Guiso 

et al. (2004) vara en av de viktigaste underliggande faktorerna vid kreditbeviljning. 

 

Övriga studier kring trovärdighet betonar att höga nivåer av trovärdighet främjar pålitligt 

beteende och att pålitligheten i sig utgör en viktig roll i förminskningen av problem 

förknippade med principal och agent, snedvridet urval, moralisk risk, 
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transaktionskostnader (Nooteboom et al., 1997) samt kostnader relaterade till 

övervakning och kontroll (Lewicki et al., 1998). Trovärdighet består av tre faktorer och 

benämns som förmåga, välvilja samt integritet. Förmåga ser på aspekter som 

företagsledarens färdigheter och kompetens kring företagande. Välvilja innebär 

låntagarens vilja att genuint göra bra ifrån sig gentemot handläggaren och att denne värnar 

om förhållandet. Integritet innebär i detta sammanhang att låntagaren rättar sig efter en 

uppsättning av principer som långivaren anser vara acceptabelt. Integritet handlar för 

övrigt också om att låntagaren ser till att uppfylla sina skyldigheter. Ihop ökar faktorerna 

trovärdigheten och i sig upplever handläggaren mindre informationsasymmetri från 

låntagaren (Moro & Fink, 2013). 

 

Tidigare forskning kring handläggares uppfattning av låntagare och deras specifika 

egenskaper har bland annat studerats av Wilson et al. (2007). I studien identifierade man 

att mjuka informationssignaler användes tillsammans med hårda informationssignaler i 

förvånansvärt högre grad än vad man initialt antog. Handläggare i studien ansåg 

egenskaper som sympati, angenämenhet, påtaglighet, karisma, näsa för affärer samt 

tidigare erfarenhet hos låntagare vara betydelsefulla vid kreditbedömning. Övriga 

personliga egenskaper hos lånesökande entreprenörer har bland annat identifierats vid 

studier av Mishra & Lalumiere (2011). Deras resultat visar att signaler som impulsivitet, 

sökandet efter sensation, låg självkänsla och för hög optimism var negativa egenskaper 

vid bedömningen av företagsledaren. 

 

Ogura & Uchida (2008) forskade kring hur sammanslagningar av banker påverkade 

bankernas förvärv av mjuk information från låntagare. För att bland annat mäta den mjuka 

informationen som produceras, använde de sig av olika faktorer som de ansåg var viktiga 

att undersöka för att kunna bidra till den utförda studien. Datainsamlingen utfördes på 

små och medelstora företag (SMF) i Japan där enkäter skickades ut till 9 000 SMF, varav 

2 041 stycken svarade fullständigt. Frågor som besvarades inkluderade faktorer: kunskap 

om företaget, ägarna/cheferna, industrin eller branschen som företaget tillhör, det lokala 

samhället som företaget befinner sig i, marknaden för produkten/tjänsten som erbjuds, 

samt hur frekvent handläggare initierar kontakt med företagen. Den mjuka informationen 

utifrån de sex faktorerna ovan samlades in i en varierande omfattning från olika banker i 

Japan, varav samtliga informationssignaler hade någon betydelse vid kreditbeviljning till 

SMF. Även vid en senare studie av Uchida (2011) har samma mjuka informationssignaler 

nyttjats som visats vara av betydelse för banker vid utlåning till SMF.  

 

Även om det i hög grad har forskats om mjuka informationssignaler sedan milleniet 

skiftade, framförallt inom bank och kreditväsendet, så går forskningen så långt tillbaka 

som tidigt 80-talet (Justis, 1982; Fertuck, 1982). Redan då var bland annat Jankowicz et 

al. (1987) inne på det faktum hur viktig utlåningen till mindre företag är och att 

kreditbedömningen till dessa innehåller både hård och mjuk information. Framförallt 

menade forskarna redan då att mjuka informationssignaler som företagsledarens 

entreprenöriella erfarenhet, befintligheten av en tydlig affärsplan samt klarheten i 

företagets framtida planering var oerhört viktiga att beakta.  

 

Binks et al. (1990) menar i sin studie att informationssignaler som branschens miljö och 

utsikter, företagens attityd för tillväxt samt ägarnas personligheter är viktiga att ta hänsyn 

till när banker gör sina kreditbedömningar. Detta identifierade Binks et al. (1989) i sin 

studie på stora banker i Storbritannien. En svaghet med tillhandahållanden av lån till SMF 

var att bankerna tog för givet att de ovan nämnda egenskaperna var samma eller inte 

skilde sig åt avsevärt mycket bland företagen. Detta resulterade till bland annat att de 

beviljade lånen inte kunde betalas tillbaka. 
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Utifrån den tidigare nämnda forskningen har olika mjuka informationssignaler 

identifierats och sammanställts (se tabell 1). Tabellen redovisar för de forskare och mjuka 

informationssignaler som har identifierats mer specifikt och översiktligt. 

 

Tabell 1: Sammanställning av identifierade mjuka informationssignaler 

 
Författare Mjuka informationssignaler 

Berger et al. (2002); Jankowicz et al. (1987); 

Bruns (2001); Binks et al. (1989); Wilson et 

al. (2007) 

Företagsledare (erfarenhet, formell 

utbildning, karisma, trovärdighet, attityd 

gentemot tillväxt) 

Binks et al. (1989); Ogura & Uchida (2008) Bransch 

Chen et al. (2013) Produkt/tjänst 

Petersen (2004); Uchida (2011) Marknad 

Jankowicz et al. (1987); Petersen (2004) Framtidsplaner 

Gorman et al. (2005); Jankowicz et al. 

(1987) 

Affärsplan 

Chen et al. (2013); Petersen (2004) Framtidsutsikter och ekonomiska prognoser 

Udell (2008); Chen et al. (2013) Personer förknippade med företaget 

Ogura & Uchida (2008); Chen et al. (2013) Lokala samhället 

 

2.4 Informationsbearbetning och bedömning 

2.4.1 Analytisk och intuitiv informationsbearbetning 

Utgår man från den ekonomiska litteraturen förutsätts människors handlingar vara 

baserade på fullt rationella beslut och inget annat (Bellucci, Borisov & Zazzaro, 2011). 

Von Neumann & Morgenstern (1944, 2006) menade att en rationell beslutsfattare endast 

skall ta hänsyn till nyttan och sannolikheten för olika utfall. För en handläggare kan nyttan 

vara potentiell inkomst som banken kan åtnjuta och sannolikheten att banken faktiskt får 

in denna inkomst. Verkligheten ser emellertid inte alltid ut på det sättet. Den banbrytande 

studien från Kahneman & Tversky (1979) kom fram till att beslutsfattare, i verkliga 

situationer, avviker från denna teori. Forskarna menar istället att individer använder sig 

av kognitiva genvägar för att komma fram till ett beslut, vilket i särskilda fall kan resultera 

i partiska och fördomsfulla beslutsfattanden. Då insamlingen och bearbetningen av mjuka 

informationssignaler bygger på den enskilde handläggarens subjektiva bedömningar, är 

det oundvikligt att individuella kognitiva krafter kommer inneha en stor roll i 

kreditbedömningen (McNamara & Bromiley, 1997). 

 

Forskare inom området har främst fokuserat på två olika kognitiva metoder som tillämpas 

för att bearbeta information; analytisk och intuitiv metod (Chaiken & Trope, 1999; 

Sloman, 1996; Stanovich & West, 2000; Kahneman, 2011; Betsch & Glöckner, 2010). 

Vad som särskiljer metoderna från varandra baseras på den kognitiva ansträngningen som 

en individ utgår ifrån som sedan eventuellt leder fram till ett beslut (Hogarth, 2001; 2010). 

Analytisk metod beskrivs som en metod där handläggare använder sig av en hög kognitiv 

insats. Metoden förutsätter ett analytiskt, reflektivt och därefter ett medvetet övervägande 

av insamlad information som slutligen leder till ett rationellt beslutsfattande från 

handläggarens sida. Den intuitiva metoden ställs i kontrast till den analytiska där det 

istället förutsätts att handläggaren utgår ifrån en automatisk och ofta omedveten 

bearbetning av information som inte kräver mycket kognitiv ansträngning, vilket kan leda 

till irrationella beslut (Myers, 2004). Den senare av dessa två metoder brukar ofta 

användas synonymt med magkänsla (Sadler-Smith & Shefy, 2004). 
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Hogarth (2005) påpekar även att ett analytiskt tillvägagångssätt fokuserar på 

bearbetningen av särskilda signaler en åt gången för att sedan identifiera ett sätt att 

aggregera dem. Ett intuitivt tillvägagångssätt däremot, fokuserar inte på några särskilda 

signaler utan utgår från ett holistiskt förhållningssätt där helheten beaktas samtidigt. 

Handläggare kan på så sätt välja att fokusera intensivt på att samla in särskilda mjuka 

informationssignaler som de anser vara de viktigaste eller de som väger tyngst för att 

kunna ta ett bra beslut. Eller, så tillämpar man ett mer holistiskt synsätt där fokus kommer 

ligga på flera typer av mjuka informationssignaler som kan påverka beslutet. Denna 

metod kommer dock ge en grövre uppskattning att utgå efter än metoden före (Hogarth, 

2005). I tabell 2 har vi sammanställt hur några av de centrala forskarna inom området har 

beskrivit och urskilt de två metoder åt. 

 

Tabell 2: Översikt av hur tidigare studier skiljer åt metoderna 

 

Forskare Intuitiv Analytisk 

Hammond (1996) Omedveten, ingen logiskt 

försvarbar stegvis process, 

irrationell 

Medveten, logiskt 

försvarbar stegvis process, 

rationell 

Myers (2004) Automatisk, omedveten Övervägande, medveten 

Kahneman (2003) Sker snabbt, automatisk, 

associativ/holistisk 

Sker långsamt, noga 

övervägande, enhetlig 

Hogarth (2001; 2005; 

2010) 

Sker snabbt, automatisk, 

omedveten, holistisk, 

approximativ, kräver låg 

kognitiv ansträngning 

Medveten, oftast 

regelstyrda, enhetlig, 

precis, kräver hög kognitiv 

ansträngning 

Evans (2010) Snabb, intuitiv, hög 

kapacitet 

Långsam, reflektiv, låg 

kapacitet 

 

Bowman & Ambrosini (2000) förutsatte att, då utlåning till mindre företag präglas av 

komplexa situationer där hög osäkerhet råder, kan handläggare uppleva svårigheter med 

att bedöma låneansökningar rationellt. Antagandet är att handläggare tvingas i särskilda 

fall utgå från intuitiv bearbetning av informationssignaler (Jankowicz & Hisrich, 1987). 

Hogarth (2001; 2005; 2010) hävdar att intuition är en grundläggande del av det mänskliga 

beslutsfattandet. Kahneman (2011) och Gigerenzer (2007) håller med Hogarth om detta. 

Hogarth (2001) hävdade även att intuition är en dold process, vilket innebär att människor 

ofta inte kan förklara hur processen faktiskt går till. Vidare menar Hogarth att processen 

oftast sker fort och automatiskt utan att individen tänker på det. Kahneman (2003) 

instämmer och menar att intuition sker snabbt, automatiskt och med liten ansträngning. 

Utifrån detta kan man dra slutsatsen om att intuition berör hur bearbetning av 

informationssignaler sker snarare än dess innehåll (Trönnberg, 2014). I vårt fall kan det 

betyda att intuitiv bearbetning inte nödvändigtvis begränsas till en särskild typ av 

information utan kan beröra flera typer. 

 

Utgår man från Sloman (1996) menade forskaren att både den analytiska samt den 

intuitiva tankegången konstant är aktiva hos människor. Sloman förklarar dock att 

individer kommer använda sig av den ena metoden mer än den andra i vissa tänkbara 

situationer, till exempel vid utförandet av särskilda arbetsuppgifter. Evans & Stanovich 

(2013) och Kahneman (2011) menade emellertid att standardmetoden som människor 

alltid initialt utgick från var den intuitiva tankegången. Forskarna förklarar att individer 

kommer ingripa med den analytiska metoden när de känner tvivel gentemot responsen 
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som magkänslan ger eller om de finner motivationen för att göra så. Här rör det sig därför 

inte om vilken metod som används exklusivt utan vilken av de två metoderna som 

används i första hand. Hogarth (2005) förklarade att människor är kapabla till att skapa 

avsikter i deras medvetande vilket låter dem bestämma när automatiska processer ska ta 

över. Vidare menar Hogarth att detta förekommer då användandet av medveten 

uppmärksamhet är begränsat och därför kostsamt. Då analytiska processer baseras på 

begränsade resurser, kommer dessa användas sparsamt. Individer allokerar analytisk 

bearbetning till uppgifter som anses vara viktiga, dock kan växling mellan båda 

metoderna ske om situationen kräver det (Hogarth, 2005). 

 

Intuition har i tidigare studier visat sig vara en giltig vägledare i samband med 

beslutsfattning i osäkra situationer, särskilt på grund av dess utbredda användning inom 

diverse arbetsfält, vilket inkluderar bankväsendet (Parikh et al., 1994). I en nylig studie 

av Trönnberg & Hemlin (2014) kom man fram till att båda typerna förekommer inom 

kommersiell utlåning och att handläggare i de flesta fallen främst använder sig av 

analytisk tankegång än en intuitiv tankegång vid bearbetning av information. Tidigare 

studier från Lipshitz & Shulimovitz (2007) och Hensman & Sadler-Smith (2011) visade 

också att användandet av intuition hos individuella handläggare förekom i väsentlig 

omfattning. Andra studier som gjorts inom ämnesområdet visar att valet av metod mycket 

väl kan vara kopplat till individuella men även kontextuella faktorer. 

 

2.4.2 Individuella faktorer 

Hogarth (2001) förklarar att en individs förmåga att använda intuition bygger främst på 

faktorerna kunskap och erfarenhet, eller expertis, inom en specifik domän som man 

verkar inom. Expertis förutsätter att individen besitter tidigare erfarenhet och relevant 

kunskap för den rådande situationen. Simon (1992) påstod att skicklig intuition bygger 

på igenkännandet av informationssignaler som experten tidigare erfarit. Då experten 

redan erfarit dessa signaler vid olika tillfällen har de lagrats i minnet hos denne, vilket 

innebär att experten enkelt kan få tillgång till den kunskap som är nödvändig i en särskild 

situation. 

 

Studier har visat att experter kommer ihåg tidigare tankemönster som använts för att 

bearbeta informationssignaler och att dessa används utanför deras medvetande för att 

matcha de mönster som uppstår i liknande situationer. Experter som använder sig av 

intuitiv tankegång må därför inte erfara detta som intuition utan som ett tillvägagångssätt 

som de normalt alltid utgått efter (Klein, 1998). Ericsson & Lehmann (1996) menade att 

noviser saknar denna förmåga och måste därför bearbeta informationssignaler på ett mer 

långsamt och övervägande sätt. Zacharakis & Meyer (1998) kom fram till att experter 

inom utlåning till mindre företag inte var fullt medvetna om hur de bar sig åt för att fatta 

beslut. Resultatet från studien pekar på att experter använder låg kognitiv ansträngning 

(intuition) för att bearbeta den insamlade informationen. Noviser, då de saknar adekvat 

erfarenhet, har än inte hunnit forma lämpliga begrepp (signaler) om vad som är en typisk 

situation och vilka begrepp (signaler) som passar in på den. Man har därför inte utvecklat 

förmågan att kunna dra paralleller mellan olika situationer (Farsi et al., 2012). 

 

Andra studier har också kommit fram till att noviser tenderar att samla in 

informationssignaler allt eftersom de presenteras. Därefter söker novisen efter ytterligare 

information som kan bekräfta de insamlade signalerna. Experter bär sig däremot åt på ett 

annat sätt. Det framstår istället som att experter använder sig av individuella mentala 

checklistor som de använder för att samla in konkreta informationssignaler. Experten 

söker sedan efter ytterligare information som är oförenlig eller motsägande till den som 
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samlats in (Bouwman et al., 1987). Även Shanteau (1992) kom fram till liknande resultat 

i sin studie. Studien visar att experter samlar in färre men mer relevanta 

informationssignaler då de har förmågan att urskilja relevanta signaler från de som är 

irrelevanta.  

 

En studie som utfördes av Harteis & Gruber (2008) på yrkesverksamma aktiehandlare 

visade att experter kom fram till bättre beslut när de använde sig av en intuitiv tankegång. 

I kontrast till detta visade studien även att noviser tog bättre beslut när de tillämpade en 

analytisk tankegång än vid en intuitiv tankegång. Harteis & Gruber hävdade på så sätt att 

den valda metoden för bearbetning av information och expertis hade en påverkan på hur 

pass noggranna börsmäklarnas förutsägelser på aktiekurser var. 

 

Detta kan potentiellt betyda att relativt oerfarna handläggare föredrar användandet av en 

analytisk metod för att bearbeta och bedöma informationssignaler om låntagare. Erfarna 

handläggare kommer istället vara mer benägna att tillämpa intuition eller magkänsla 

vid bearbetning av särskilda informationssignaler. Erfarna handläggare har haft fler 

tillfällen att faktiskt slipa på sina intuitiva förmågor och bland annat blivit bra 

personkännare genom otaliga sociala möten med massor av olika företagare, jämfört med 

noviser. Man har även stött på mängder av olika affärsidéer och företag inom diverse 

branscher vilket gör att handläggaren fått erfara många olika bedömningssituationer. 

 

Andersson (2004) menade exempelvis att olika handläggare inom samma bank kan 

potentiellt utgå från olika strategier för att bearbeta information i en given kreditsituation. 

Påföljden av detta kan bli att man kommer fram till motsägande beslut fastän man utfört 

bedömningar på liknande låntagare. Vidare påstår Andersson (2004) dock att det är mer 

sannolikt att oerfarna handläggare utsätts för detta problem. Ettenson, Shanteau, & 

Krogstad (1987) hävdade att experter må komma fram till samma beslut i slutändan fastän 

de bearbetat olika mycket information på olika sätt. I vårt fall kan detta innebära att 

noviser inom utlåning till mikroföretag må komma fram till olika beslut vid 

kreditbedömning av låntagare ifall man tillämpat olika metoder för att bearbeta 

olika informationssignaler. För experter behöver detta inte nödvändigtvis ske. 

 

2.4.3 Kontextuella faktorer 

Andra forskare som studerat analytisk och intuitiv bearbetning av information och 

beslutsfattande har istället argumenterat för att kontextuella faktorer mycket väl kan 

påverka individens val av metod (t.ex. Gigerenzer, 2007; Hogarth & Karelaia, 2007). 

Hensman & Sadler-Smith (2011) samt Greifeneder, Bless & Tuan Pham (2011) fann att 

den upplevda osäkerhetsgraden från handläggarens sida kunde påverka huruvida intuition 

tillämpades för att fatta beslut. Agor (1986) drog slutsatsen att intuitivt beslutsfattande 

var mer förekommande i komplexa och besvärliga situationer än i enklare, mer generella 

situationer där ett analytiskt förfarande tillämpas istället. Utifrån studien som gjordes på 

aktiehandlarna, konkluderade Harteis & Gruber (2008) att miljöer som präglas av 

komplexitet och osäkerhet, där fullständig information inte finns tillgänglig, är det 

nödvändigt att lita på sin intuition då detta kan leda till bättre beslut än rationella analyser. 

 

Forskare har även studerat huruvida tidsfaktor kan påverka i vilken utsträckning 

beslutsfattaren förhåller sig till analytisk eller intuitiv informationsbearbetning för att 

bedöma insamlad information (t.ex. Payne et al., 1993; De Dreu, 2003). Payne et al. 

(1993) kom i sin studie fram till att beslut som tas i situationer som präglas av tidsbrist 

resulterar i att beslutsfattaren övergår från ett analytiskt och övervägande förhållningssätt 
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till att intuitivt bearbeta och bedöma informationssignalerna. Även De Drue (2003) 

påvisade att tidspress påverkar parter att vid affärsförhandlingar söka sig till ett intuitivt 

förhållningssätt då motivationen för att bearbeta informationen analytiskt eller 

systematiskt är lägre. Andra forskare menar dock att intuition inte är optimalt i situationer 

där individen känner sig pressad till att ta ett snabbt beslut. Maule & Svenson (1993) 

argumenterade för att tidspress kan orsaka psykisk stress hos individen vilket resulterar i 

att intuitionen inte alltid blir effektiv vid beslutsfattandet. Författarna menar att 

beslutsfattaren i detta läge riskerar att tro att den första bedömningen är korrekt utan att 

ha beaktat informationen noggrant. 

 

Hogarth (2001) myntade begreppen “goda” och “onda” miljöer. Han menade att 

lämpligheten med att tillämpa analytisk eller intuitiv bearbetning av informationssignaler 

baseras på hur pass god (kind) eller ond (wicked) en miljö ansågs vara. Enligt Hogarth 

kommer individer erhålla korrekt och snabb återkoppling i goda miljöer, vilket tillåter 

individens intuitiva tankegång att formas av korrekta svar. I onda miljöer kommer 

däremot återkopplingen till det tagna beslutet saknas helt eller så kommer det vara 

missvisande vilket kommer resultera i att individen tror att dennes intuitiva tankegång 

bygger på korrekta svar.  Hogarth betonar på så sätt att det är lämpligare att tillämpa en 

analytisk metod för att bearbeta informationssignaler i typiskt onda miljöer. I goda 

miljöer kan istället en intuitiv bearbetning vara lämpligare än en analytisk för att erhålla 

ett framgångsrikt resultat. Återkoppling på individens bedömningar och handlingar anses 

vara en central faktor här för att individen skall kunna lära sig.  

 

Kahneman och Klein (2009) behandlade också hur den kontextuella influensen må 

påverka individens tankegång vid beslutfattande. Forskarna kom fram till att intuition kan 

vara en fördel att använda i situationer där det råder hög validitet. De menade att detta 

sker då förhållandet mellan signal och utfall är stabilt. I situationer där det istället råder 

låg validitet, kommer relationen mellan signal och utfall vara ostabil. Hög validitet 

behöver inte nödvändigtvis betyda att osäkerhet inte består dock måste miljön kunna bidra 

med specifika signaler som krävs i den specifika situationen. Giltiga signaler måste kunna 

specificeras, åtminstone principiellt, även om individen inte vet exakt vilka de är. Vidare 

måste situationen vara av sådan natur att individen får tillfälle att lära sig de relevanta 

signalerna som är nödvändiga för att ta ett bra beslut.  Forskarna menar på så sätt att 

handläggare måste veta vilka mjuka informationssignaler som är relevanta att samla in 

vid möten med kunden. Hur handläggaren sedan bär sig åt för att identifiera signalerna 

och bearbeta informationen kommer baseras specifikt på handläggarens erfarenheter och 

kunskaper. Framgångsrik användning av intuition i situationer med låg validitet kommer 

högst troligt ha berott på en ren tillfällighet (Kahneman & Klein, 2009). 

 

Kahneman & Klein (2009) berör också frågan om huruvida återkoppling kan påverka hur 

synen på individens egna intuitiva förmåga ser ut. De påpekar att professionella individer 

må vara experter på att utföra särskilda arbetsuppgifter, där de även må erhållit 

omfattande återkoppling som stödjer deras förtroende för utförandet. Denna återkoppling 

brukar typiskt baseras på kortsiktiga bedömningar. Observerar man dock återkopplingen 

som individerna erhåller från sina misslyckanden i långsiktiga bedömningar, är denna 

ofta fördröjd, gles och tvetydig. På så sätt menar forskarna att erfarenheten som 

professionella individer besitter kan främja en överdriven uppfattning om den egna 

förmågan ifall korrekt och tydlig återkoppling inte är tillgänglig även på lång sikt. 
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I den specifika kontexten som rör kreditbeviljning till mikroföretag rör situationen oftast 

mindre lån där återbetalningsplanen sträcker sig över en relativt kortare tidsperiod än 

större lån. Dessa omständigheter bidrar till en god miljö där handläggaren kan lära sig de 

relevanta signalerna som behövs uppmärksammas och hur de bör bedömas. Då det är 

handläggaren som tar det direkta beslutet om att bevilja eller avslå krediten och det är 

denne som har konstant kontakt med kunden, erhåller handläggaren snabb och precis 

återkoppling med avseende på beslutet som tagits. Detta i sig gör att handläggarens 

subjektiva bedömning kan utvecklas och vara konstant över tid för att producera korrekta 

beslut gällande den mjuka informationen. 
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2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram och modell 

Studiens teoretiska referensram har varit bidragande till att vi nu kunnat utforma en 

sammanfattande teoretisk modell, se figur 2. Modellen förutsätter handläggarens 

kreditbedömning av mikroföretag, vilket sker utifrån omständigheter där finansiell 

information är knapp eller helt obefintlig. Processen inleds med att en handläggare utses 

till att vara den som tar hand om företagets låneansökning. Därefter påbörjas själva 

kreditbedömningen av det lånesökande företaget. Den rådande informationsasymmetrin 

mellan handläggaren och låntagaren förutsätter att handläggaren samlar in samt därefter 

bearbetar och bedömer olika typer av mjuk information som låntagaren signalerar. Detta 

för att kunna uppskatta huruvida låntagaren är en “bra” eller “dålig” kund och i sådana 

fall hur lånevillkoren bör se ut. Vidare illustreras det i modellen att handläggaren, i 

enlighet med teori, tillämpar analytiska och/eller intuitiva metoder för att bearbeta och 

bedöma de mjuka informationssignalerna som ackumulerats via möten och 

diskussioner med låntagaren. 

 

Vilket tillvägagångssätt den enskilde handläggaren utgår från kommer att påverkas av 

kontextuella faktorer så som lånesituationers upplevda osäkerhetsgrad och mängden tid 

handläggaren investerar i att bedöma låneansökningen. Enligt den teoretiska 

referensramen förutsätts det att intuitiv informationsbearbetning är mer förekommande i 

fall där osäkerheten är högre och den tillgängliga informationen är knapp och allt mer 

tvetydig. Vidare förutsätts det att ju mindre tid handläggaren har att ägna åt ett fall desto 

lägre är motivationen att anstränga sig samt tillämpa djupgående metoder för att noggrant 

analysera all tillgänglig information. 

 

Vidare kommer individuella faktorer så som den enskilde handläggarens expertis, i form 

av erfarenhet och kunskap också ha en påverkan på hur bearbetning och bedömning av 

mjuk information sker. Det förutsätts, utifrån vår teoretiska referensram, att erfarna 

handläggare kommer vara mer benägna att tillämpa intuitiv informationsbearbetning, i 

kontrast till oerfarna handläggare som kommer utgå från ett mer analytiskt förfarande. 

 

 
 

 Figur 2: Teoretisk modell  
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3. METOD  

Kapitlet presenterar och argumenterar för vårt val av forskningsansats och de 

vetenskapsteoretiska ställningstagande som studien grundar sig på. Vidare framförs 

studiens urval samt tillvägagångssätt för genomförande. Avslutningsvis förs en 

diskussion gällande identifierade metodproblem samt studiens trovärdighet och äkthet. 

 

3.1 Forskningsansats 

Bryman & Bell (2013) menar att det finns två ansatser för att bedöma förhållandet mellan 

teori och forskning, nämligen deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen utgår 

ifrån att forskaren använder sig av befintliga teorier för att sedan ställa upp egna 

hypoteser, teorin ställs därefter mot den insamlade empirin. Artsberg (2005) menar att 

hypoteserna kommer antingen kunna utöka teorin eller bekräfta befintlig teori. Det 

induktiva synsättet innebär istället att forskaren skapar en ny teori utifrån den insamlade 

empirin varav teorin i sig blir resultatet av forskningsinsatsen (Bryman & Bell, 2013). 

Patel & Davidson (2011) redogjorde för en abduktiv ansats som innebär en kombination 

av induktiv och deduktiv ansats. Med detta menar de att den teoretiska referensramen och 

den empiriska undersökningen sätts i relation till varandra. Teorin som formulerats från 

ett enskilt fall testas sedan på andra fall. Alvesson & Kärreman (2012) beskrev abduktiv 

ansats som en alternering där man inleder empiriprocessen från teorin för att sedan 

observera fenomenet empiriskt, varav man slutligen återgår till teorin. 

 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har vi använt inslag av både en deduktiv 

samt induktiv ansats. För att studien ska bidra till syftet samt svara på forskningsfrågorna 

har vi främst utgått från redan befintlig teori inom företagsekonomi, beteendeekonomi 

samt psykologi, vilket utgör vårt deduktiva inslag. Utifrån detta sätt kan vi uppleva om 

vår teoretiska referensram ger stöd för våra fynd eller om den bidrar till en ny uppfattning 

av den befintliga teorin. Det induktiva inslaget utgörs av att vi använt oss av kvalitativa 

metoder för att samla in och analysera vårt datamaterial som sedan resulterat i studiens 

slutsatser. 

 

3.2 Metodsynsätt 

Inom den samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska metodläran finns flera synsätt 

eller angreppssätt som används. De tre vanligaste menar Arbnor & Bjerke (2008) är 

analytiskt-, system- samt aktörssynsätt. I vår studie har vi antagit ett aktörssynsätt där 

utgångspunkten ligger i att verkligheten är socialt konstruerad och den är beroende av 

dem som agerar i den. Enligt aktörssynsättet är strävan inte efter att komma fram till klara 

eller konstanta resultat, utan i detta fall är tvetydighet viktigt. Tvetydigheten kan förklaras 

av att aktörernas individuella uppfattningar och tolkningar skapar verkligheten och 

genom att förstå aktörernas uppfattning och tolkning kan kunskap om ett fenomen skapas 

(Arbnor & Bjerke, 2008). Som forskare i denna studie har vi utgått ifrån en 

världsuppfattning där verkligheten kommer att utgöras av olika individers subjektiva 

uppfattningar om fenomenet. 

 

Vår studie utgår alltså ifrån insamling av information från olika aktörers uppfattning och 

resonemang kring användningen av olika typer av mjuk information i samband med 

kreditbedömning samt hur bearbetningen och bedömningen av mjuka 

informationssignaler egentligen sker. Som utgångspunkt i studien ansåg vi det därför vara 

ytterst besvärligt att kunna förstå och beskriva detta fenomen utan att studera 

handläggaren direkt och dennes individuella uppfattning om fenomenet i fråga. 
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3.3 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som vi väljer att utgå ifrån kan påverka studiens resultat, därför är 

det av stor betydelse att den lämpligaste metoden väljs. Enligt Bryman & Bell (2013) 

finns det två olika forskningsstrategier som forskaren kan utgå ifrån, dessa är: kvalitativ 

metod och kvantitativ metod. En kvalitativ forskningsstrategi lägger tonvikten på att 

försöka förstå eller tolka ord och bilder så att klarhet kan uppnås i vad som ligger i ett 

fenomen. Den kvantitativa forskningsstrategin betonar istället kvantifiering vid 

insamlandet och analysen av data i form av siffror (Denscombe, 2009). I studien har vi 

redogjort för att utgå från ett aktörssynsätt samt som vi har haft i syfte att bidra till en 

ökad förståelse för hur handläggare använder sig av den mjuka informationen i ett 

kreditbedömningssamband samt hur deras uppfattning och tolkning ser ut i den specifika 

situationen på en individuell nivå. För att öka våra chanser att fånga olika handläggares 

subjektiva uppfattning om fenomenet valde vi därför att tillämpa en kvalitativ 

forskningsstrategi.   

 

3.4 Forskningsmetod 

Forskningsmetod beskrivs av Bryman & Bell (2013) som en struktur som styr och 

vägleder hur man dels konkret använder sig av en särskild metod, dels analyserar den data 

eller information som framkommer. Med studiens syfte som grund använder vi oss av 

kvalitativa intervjuer. Valet av metod grundade sig i det faktum att vi ville fånga olika 

handläggares uppfattning om hur användningen av den mjuka informationen som samlas 

in sker samt jämföra hur pass mycket de liknar eller skiljer sig från varandra beroende på 

individuella samt kontextuella faktorer. Bryman & Bell yttrar sig om kvalitativa 

intervjuer som att intresset är riktat mot aktörers uppfattningar, synpunkter och 

ståndpunkter, på så sätt kan intervjuaren få ut så fylliga och detaljerade svar som möjligt. 

 

Vid kvalitativa intervjuer nämns främst två huvudsakliga typer av intervjuer, dessa är 

ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2013). Författarna 

menar att semistrukturerade intervjuer passar främst de forskare som har ett tydligt fokus 

på ett särskilt område eller tema som ska undersökas. Då studien har ämnat till att beröra 

öppna frågor där vi samtidigt styrt deltagaren att prata om specifika situationer eller 

händelser, ansågs semistrukturerade intervjuer vara lämpliga. 

 

Vid användandet av kvalitativa intervjuer så kan dessa ske antingen via personliga 

intervjuer vid möten med respektive deltagare eller per telefon (Bryman & Bell, 2013). 

Vi valde att hålla i personliga intervjuer då studiens ämne berör frågor som kan vara 

någorlunda svåra och långa att diskutera per telefon. Vidare förlorar vi den möjlighet att 

läsa av och fånga upp specifika uttryck som deltagaren ger ifrån sig (Bryman & Bell, 

2013). Holbrook et al. (2003) kom även fram till att kvaliteten på deltagarens svar oftast 

är högre vid möten ansikte mot ansikte än vid telefonsamtal. Det framstod som klart och 

tydligt att personliga intervjuer var mer lämpade för vår undersökning. 

 

3.4.1 Datainsamlingsteknik 

För att kunna samla in relevant datamaterial för hur handläggare bär sig åt i särskilda 

situationer tillämpades en datainsamlingsmetod som Bryman & Bell (2013) kallar “tänka 

högt”-tekniken (think-aloud), eller “verbal protocol” enligt Newell & Simon (1972). 

Bryman & Bell menar att tänka högt-tekniken är en metod som frekvent används i 

samband med problemlösning och förekommer där även inom områden som har relevans 

för företagsekonomer. Som namnet säger baseras tekniken på att forskaren ber deltagaren 

att tänka högt medan denne utför en uppgift. Detta görs för att närmare studera hur 
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enskilda individer burit sig åt för att fatta beslut eller lösa ett problem. Olson, Duffy, & 

Mack (1984) påstod att tekniken är effektiv för att ta fram tankegångar hos individer och 

för att studera olikheter i utförandet av arbetsuppgifter baserade på liknande 

omständigheter. För vår studie innebar detta att deltagarna måste utgå från 

låneansökningar som är baserade på någorlunda identiska förhållanden eller 

förutsättningar. För att fastställa vilka förutsättningarna var som handläggarna skulle utgå 

ifrån tillämpades kritiska incident-tekniken (KIT). 

 

Bryman & Bell (2013) redovisar för intervjuer då (KIT) används. Denna metod kan 

användas genom att forskaren formulerar en uppsättning tematiska områden för att leda 

deltagarna till att tala om konkreta incidenter från tidigare minnen. Ursprungligen 

framställdes metoden som ett sätt att få forskare att fråga sina deltagare efter kritiska 

incidenter om händelser eller situationer som de vill utforska mer kring (Flanagan, 1954). 

Metoden har visat sig vara pålitlig att använda då man vill ta fram och undersöka särskilda 

beteenden i olika domäner (Ericsson & Simon, 1980; White, 1980). 

 

I vår studie användes metoden för att få ner den individuella handläggarens beteende 

kring hur denne går tillväga för att samla in och bearbeta den subjektiva informationen. 

Detta görs möjligt genom att forskaren på ett utförligt sätt ber handläggaren att tänka 

tillbaka på en kritisk incident som denne minns och har erfarit nyligen. Termen kritisk 

incident kan dock i många fall tolkas på flera olika sätt (Edvardsson, 1992).  Vi använde 

oss istället av termen “besvärligt” lån då vi förmodade att handläggarna fann den mer 

begriplig. En incident som redogörs som besvärlig innebar i vårt fall en incident där 

handläggaren handskats med en lånsökande kund som präglas av opacitet. För att ett 

sådant företag eller kund ska kunna bli beviljad ett lån, krävs att handläggaren utgår från 

den information som finns tillgänglig. Oftast är detta kvalitativ information om låntagaren 

och företaget som bedöms subjektivt. För vår studie blir alltså beviljningen av ett lån 

utifrån mjuk information som var besvärlig att bedöma, en kritisk incident och det som 

är av intresse för oss som forskare. Därefter ombads deltagaren att så tydligt och noggrant 

som möjligt förklara lånesituationen, de mjuka informationssignalerna som samlas, hur 

de bearbetas samt svårigheterna som upplevdes för att komma fram till ett beslut.  

 

För att undersöka ifall metoden avviker vid andra fall av utlåning till mikroföretag 

uppmanade vi att handläggarna förklarar hur man går tillväga i situationer där 

besvärligheten samt osäkerhetsgraden upplevts vara mildare. Tidigare studier (t.ex. 

Andersson, 2004) har utgått från att handläggaren ska bedöma hypotetiska fall, vilket kan 

ha påverkat hur deltagarna burit sig åt vid just de bedömningarna. Då vi utgick från 

kvalitativa intervjuer med handläggare och deras faktiska erfarenheter och 

tillvägagångssätt antog vår metod ett verklighetstroget synsätt. 

 

3.5 Urval 

Urvalet är centralt för alla undersökningar (Saunders, 2011). Vårt urval baserades därför 

på handläggare aktiva inom bankväsendet då dessa var centrala för våra frågeställningar 

och vårt syfte. För att få tag på deltagare till studien kontaktades de fyra största bankerna, 

nämligen Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank (se bilaga 1). De fyra största 

bankerna var av särskilt intresse för oss eftersom de har den största och bredaste 

kundbasen när det gäller mikroföretag. Vid kontakt med respektive bank efterfrågades 

deltagare vars arbetsuppgifter inkluderar bedömning av låneansökningar från företag, 

samt att de var verksamma vid bankernas kontor i Landskrona samt Helsingborg. Att vi 

specifikt frågade efter handläggare i de utvalda områden var för att samtliga banker hade 

bankkontor i städerna, samtidigt ökade våra chanser att beviljas deltagare. 
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Specifikt var också att handläggarna som deltog i studien besatt olika mycket erfarenhet. 

Vi blev tillhandahållna handläggare med en bred variation i erfarenhet, dock var detta inte 

något som begärdes uttryckligen från vår sida. Handläggarna fick friheten att själva välja 

vilken tid som passade dem och vi kunde anpassa oss till det. Vi blev därpå beviljade 1-

2 handläggare från respektive bank, totalt deltagarantal blev sju stycken handläggare (se 

tabell 3). Observera att deltagarna har tilldelats fiktiva namn för att uppfylla erbjudandet 

av anonymitet. Namn på deltagarna har använts då detta förutsätts underlätta för läsarens 

genomgång av studiens resultat- och analyskapitel. 

 

Tabell 3: Lista över intervjudeltagare 

 

Deltagare Titel Erfarenhet 

Mats Företagsrådgivare 1 år 

Emma Ställföreträdande kontorschef 23 år 

Nils Kontorschef 6 år 

Adam Företagsmarknadschef 10 år 

Maria Företagsrådgivare 6 år 

Hanna Biträdande kontorschef 15 år 

Elias Företagsrådgivare 2 år 

 

3.6 Litteraturstudie 

Då studien haft inslag av en deduktiv ansats innebär detta att en genomgång av tidigare 

forskning och befintlig teori har gjorts. Sökandet av tidigare forskning kring bankutlåning 

till mindre företag har gjorts. Teorier som har identifierats på detta sätt är bland annat 

agentteorin, signalteorin samt diverse studier kring mjuk information. För att hitta 

lämpliga teorier kring tankegång och informationsbearbetning sökte vi bland tidigare 

forskning inom psykologi samt beteendeforskning som gjorts på bankväsendet. Utifrån 

detta kunde vi öka vår kunskap ytterligare innan vi började dyka in i litteraturen om 

handläggare mer specifikt. 

 

Litteraturen bestod för mesta delen av peer-reviewed artiklar för att stärka tillförligheten 

i artiklarna samt andra vetenskapliga artiklar. Övrig litteratur som också användes var 

relaterad kurslitteratur, tidskrifter samt annat dokumenterat material på Internet.  

Det fanns även en översiktlig blick kring tidigare examensarbeten, både kandidat- och 

magisteruppsatser som angränsar till vårt val av ämne.  

 

Luleå Universitetsbibliotek användes för att söka information om olika böcker inom 

området företagsekonomi, psykologi samt beteendeekonomi. Databaserna för 

artikelsökning, tidigare arbeten, publikationer etc. var Google Scholar, Web of Science, 

Scopus, Pure samt LIBRIS. Huvudsakligen har nedanstående nyckelord samt sökord 

använts varav vi även använt oss av ordens engelska motsvarigheter:  

 

“bankutlåning”, “handläggare”, “informationsasymmetri”, “SMF”, 

“informationsbearbetning”, “mjuk information”, “analytisk/intuitiv bedömning”, 

“intuition”, signalering”, “magkänsla”, “beslutsfattande”, “agentteori”. 

 

Sökningen efter tidigare forskning innebar också att kedjesökningar i studiers 

referensramar gjordes för att nysta upp relevanta studier inom det valda 

forskningsområdet. 
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3.7 Utformning av intervjuguide 

Vid utförandet av intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). Enligt Bryman & 

Bell (2013) är en intervjuguide lämplig att ha med sig till intervjuerna då det ger forskarna 

en tydlig översikt av övergripande områden och frågeställningar som skall täckas eller 

beröras. Då studien utgått från semistrukturerade intervjuer antog även intervjuguiden en 

sådan form.  Detta innebär att vi utgått från öppna frågor som på förhand har formulerats, 

samtidigt som det fanns utrymme för ytterligare följdfrågor, om dessa visade sig vara 

nödvändiga. Intervjuprocessen blev mer flexibel då alla frågor inte nödvändigtvis 

behövde följa en strikt och bestämd ordningsföljd. Där forskarna dock känner att de ändå 

måste styra strukturen av intervjun är det passande med färdiga frågor (Bryman & Bell, 

2013). Användandet av en semistrukturerad intervjuguide föll sig naturligt på så vis. För 

att kunna uppnå studiens syfte baserade vi de på förhand formulerade intervjufrågorna på 

studiens teoretiska referensram och den sammanfattade modellen (se figur 2). Ett behov 

av att utföra en mindre justering av intervjuguiden skedde efter att den första intervjun 

hade genomförts. Justeringen berörde ett par enstaka frågor som riskerades att uppfattas 

som svårförståeliga eller tvetydiga. Detta speglades i deltagarens begäran att få frågan 

upprepad eller ställd på ett annat sätt, för ökad förståelse för hur frågan skulle besvaras. 

Därefter behövdes inte några fler revideringar göras. 

 

Vi ämnade vidare inte låta deltagarna ta del av de specifika frågorna som skulle ställas 

under intervjuerna innan själva tillfället. I andra studier kan det anses vara ideellt för 

deltagare att få ta del av frågorna i förväg då det kan öka möjligheterna till utvecklade 

och genomtänkta svar. Att skicka iväg en intervjuguide i förväg kan dock även uppfattas 

som negativt och det kan i många fall leda till förutsägbara svar då deltagarna haft 

möjlighet att öva in dessa i förväg (Jacobsen, 1993). I vårt fall var det viktigt för studiens 

syfte samt problemställning att deltagaren var någorlunda oförberedd, på så sätt kunde vi 

få så ärliga svar på frågorna som möjligt. 

 

3.8 Intervjuprocedur 

Samtliga intervjuer tog plats på deltagarnas arbetskontor på respektive bank. Vid 

inledningen av varje möte försäkrade vi uttryckligen varje deltagare om anonymitet. Vi 

ansåg att studiens trovärdighet inte skulle påverkas på grund av detta. Ett klargörande av 

att deltagandet är helt frivilligt från deras sida gjordes också. Därefter gick vi igenom 

undersökningens syfte ännu en gång och förklarade varför den görs så att deltagaren 

kunde få klargörelse om sådana saker. Innan intervjun började påpekades det att 

deltagaren skulle få chansen att ställa frågor till oss vid ett senare tillfälle. Intervjuerna 

varade allt mellan 50 till 85 minuter per deltagare. Alla intervjuer spelades in digitalt för 

att kunna transkriberas. Detta fick deltagaren också veta i förväg. Heritage (1984) 

påpekade att inspelning och transkribering av intervjuer ger forskarna möjligheten att 

göra upprepade genomgångar och analyser av deltagarens svar. Vidare kan man även på 

så sätt bemöta anklagelser om att analysen har påverkats av forskarens värderingar och 

fördomar.  Kvale & Brinkmann (2014) påpekar även att det är en fördel att forskarna kan 

rikta full fokus på det som deltagaren säger istället för att bryta fokuseringen av att 

ständigt behöva anteckna. 

 

När intervjuerna väl började ställde vi först frågor som rörde deltagarnas roll i banken 

samt dennes erfarenhet av kreditbedömningar som handläggare, specifik fokus riktades 

mot företag. Intervjun fortsattes med att ställa frågor kring mjuka informationssignaler. 

Vi försökte få deltagaren att redogöra för vilka signaler hen anser vara av störst vikt för 

honom vid kreditbedömning av mikroföretag. Viktiga synpunkter antecknades under 
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tiden. Vi fortsatte intervjun sedan med att fokusera på att undersöka hur handläggare 

identifierar, bearbetar och bedömer mjuka informationssignaler. Vi bad handläggaren att 

utgå efter tidigare händelser för att få förklaringar och klargöranden till hur handläggaren 

bar sig åt vid bedömningen. Frågor som ställdes under denna del av intervjun berörde 

främst hur individen vanligtvis bearbetar information och om tillvägagångssättet alltid är 

identiskt i kontrast till den kritiska incidenten. Under intervjuernas gång ställdes lämpliga 

uppföljningsfrågor där vi kände att ett svar behövde tydliggöras eller utvecklas för att 

vara givande till vår studie. 

 

3.9 Metod för kvalitativ dataanalys 

Sammanställningen av materialet skedde på Google Docs, vilket tillät att båda författarna 

samtidigt kunde ha tillgång till materialet. Materialet renskrevs och skalades av där delar 

som ansågs irrelevanta lämnades utanför. Jacobsen et al. (2002) menade att det är viktigt 

att kvalitativ data sorteras och kategoriseras så att endast essentiell information kvarstår. 

Därefter kunde analysering av det sorterade materialet påbörjas. 

 

Analyseringen av materialet skedde tillika på Google Docs. Detta ansågs lämpligt då 

användare tillåts att kommentera på specifika delar av texten som övriga användare kan 

ta del av i realtid. För att vidare analysera materialet tillämpades en kvalitativ 

innehållsanalys. Vi började med att granska materialet för att identifiera nyckelord som 

kunde kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor. För att göra så tillämpade vi en 

metod som Kvale (1996) kallar för “meningstolkning”. Meningstolkning tillåter forskaren 

att fånga deltagarens underliggande uppfattningar om något utifrån vad denne säger. 

Detta möjliggjorde att vi kunde kartlägga vilka mjuka informationssignaler respektive 

handläggare lägger störst vikt på jämfört mot övriga signaler. Därefter sammanställdes 

deltagarnas analyserade svar i en översiktlig tabell (se tabell 4).  

 

I tabellen har svaren kategoriserats och redovisats efter hur stor betydelse signalerna har 

enligt handläggarna. Informationssignaler anses vara av stor betydelse när deltagaren 

uttrycker sig på ett sådant sätt att informationen framstår som ytterst viktig för dennes 

bedömning samt att detta tas hänsyn till i varje fall av lån till mikroföretag. För 

informationssignaler av varierande betydelse skall deltagaren ha påpekat att den specifika 

informationen endast är intressant vid särskilda fall och i andra fall mindre intressant. När 

deltagaren påpekat att informationen inte tas direkt hänsyn till i kreditbedömningen men 

att det ändå kan påverka bilden av personen indirekt och sätta denne i en 

positivare/negativare sits, tilldelades signalen en mindre betydelse. Slutligen, när 

deltagaren hävdat att informationen varken tas hänsyn till direkt eller att den indirekt kan 

ha en påverkan på kundens chanser att bli beviljad/avslagen, då har signalen tolkats som 

att inte ha någon betydelse.  

 

Detta gav oss möjligheterna att utläsa vilka informationssignaler som anses vara centrala 

men även relativt obetydliga.  Förutom att tabellerna ger en bättre översikt till läsaren 

förenklas även analysarbetet och det blir lättare att göra jämförelser för att identifiera 

likheter, skillnader och olika mönster mellan deltagarnas svar. 

 

Vi fortsatte därefter med analysering av den andra delen av intervjuerna, den som rör 

frågorna angående bearbetning av information och vilken metod som individuella 

handläggare tillämpar. Även här tillämpades en kvalitativ innehållsanalys som bygger på 

meningstolkning och identifiering av nyckelord. Förutom att vi kunde analysera vad 

deltagaren sa, kunde vi även analysera hur man uttryckte sig. Kategoriseringen baserades 

på de begrepp som identifierades i den teoretiska referensramen (se tabell 2) för att 
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särskilja de kognitiva metoderna. Dessa var centrala vid vår analys av deltagarnas 

redogörelser för hur bearbetning av mjuk information görs. Analysen belyser likheter, 

skillnader och olika samband i handläggarnas tillvägagångssätt. 

 

Slutligen vill vi även belysa att det är viktigt att man förstår att analyseringen av öppna 

frågor kan vara problematisk då dessa inte bygger på standardiserade svar. Genom att 

kategorisera datainnehållet kan detta underlätta analysarbetet (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare är det värt att påpeka att kvalitativa dataanalyser inte styrs av kodifierade regler 

på samma sätt som kvantitativa dataanalyser, vilket innebär att det kommer vara 

oundvikligt att innehållsanalysen präglas av ett visst mått tolkning från forskarens sida 

(Bryman & Bell, 2013) Analysarbetet framstår således som mycket krävande samt som 

representativitet kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ studie (Denscombe, 2009). En 

åtgärd för att minimera tolkningsproblemet har varit att båda författarna deltagit i 

utförandet av analysarbetet. 

 

3.10 Metodproblem 

Ett tänkbart problem som må vara förknippat med vår urvalsmetod kan vara det faktum 

att respektive bank som kontaktades fick själva möjligheten att välja vilka handläggare 

som skulle medverka i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Bankerna har själva 

försett oss med tänkbara handläggare och vi vet inte om bankerna av särskilda skäl valt 

just dessa för oss att intervjua. Det kan finnas möjligheter, till exempel, att handläggarna 

som blivit utsedda till att medverka inte hade något val. Vid själva intervjutillfället kan 

detta återspegla sig på deras motivation till att ge djupa och välutvecklade svar eller viljan 

till att avsluta intervjun så fort som möjligt går. Detta problem upplevdes dock inte under 

något av intervjutillfällena. 

 

Vidare förminskas möjligheterna till generalisering av resultaten då studien utgått från ett 

aktörssynsätt där kvalitativa intervjuer på ett få antal individer genomförts (Bryman & 

Bell, 2013). Vårt mål med studien var dock inte att uppnå generalisering för hela 

populationen, det vill säga alla handläggare i Sverige som arbetar med utlåning till 

mikroföretag. Istället kan kunskapen som fås från vår studie överföras till andra relevanta 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien kan även öppna upp som bidrag till 

vidare forskning som kan leda till en högre grad av statistisk generalisering. 

 

Ett annat metodproblem är förknippat med KIT. Teorin förlitar sig på deltagarnas 

hämtning av minnen från särskilda händelser. Det finns stora chanser att deltagarnas 

minnen av dessa situationer har förändrats efter en tidsperiod. Risker finns att vissa 

aspekter av situationerna som deltagaren ombeds återminnas nu istället ses på ett helt 

annat sätt (Johnston, 1995). Nisbett & Wilson (1977) argumenterade även för hur det må 

vara en liten chans att få tillgänglighet till kognitiva processer genom introspektion, 

särskilt om det gäller händelser som skett långt bakåt i tiden. Som konsekvens kan de 

verbala rapporterna från deltagarna eventuellt vara bristfälliga. Trönnberg (2014) menar 

emellertid att KIT kan potentiellt ha bidragit till en förminskning av problemen som 

associeras med verbala rapporter. Trönnberg förklarar vidare att man i sin studie frågade 

deltagarna efter kritiska incidenter som hade skett nyligen. Därefter, i samband med de 

kritiska incidenterna, uppmanades deltagare att återropa problem vid situationen som de 

ansåg vara viktiga. Man rapporterade att dessa begäranden var användbara för att samla 

in giltiga verbala rapporter. Således kan KIT förminska problemen med validitet som är 

förknippade med verbal rapportering (Ericsson & Simon, 1980; White, 1980). 
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3.11 Trovärdighet och äkthet 

För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig, krävs att fyra delkriterier uppfylls. Dessa 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Guba & Lincoln, 1994; 

Bryman & Bell, 2013). Tillförlighet beskrivs som att säkerhetsställa att forskningen utförs 

i enlighet med de regler som finns och att resultatet rapporteras till deltagarna i studien. 

Detta görs för att forskarna ska få bekräftat att de uppfattat den sociala verkligheten hos 

individerna på ett riktigt sätt. För att vår undersökning ska accepteras som tillförlitlig, 

förmedlas vårt analyserade resultat till handläggarna som medverkat vid intervjuerna. När 

respektive deltagare tagit del av materialet och därpå givit oss sitt godkännande anses 

båda parterna vara överens om att datamaterialet framställts på ett korrekt och rättvisande 

sätt. Vid detta tillfälle kan slutligen vårt insamlade material publiceras. 

 

Överförbarhetskriteriet ämnar att undersöka hur väl man kan uppnå likhet mellan olika 

sammanhang. Då detta är svårt att uppnå i en kvalitativ studie uppmanas forskaren att 

producera täta redogörelser för de detaljer som ingå i en kultur (Geertz, 1973). Bryman 

& Bell (2013) fyller på och förklarar att resultatet inom kvalitativ forskning fokuserar på 

det kontextuellt unika och betydelsen av den sociala verkligheten som studeras. Kvalitativ 

forskning handlar på så sätt mer om djup än bredd. I vårt fall innebär det att på djupet 

kunna beskriva de val och tillvägagångssätt som studien försatts med. Studien kan på så 

sätt bygga upp vad Guba & Lincoln (1985) kallar för en “databas” som kan stå till tjänst 

för andra forskare när de ska bedöma överförbarheten till en annan miljö. Vi försöker 

utifrån detta förklara våra metodval och tillvägagångssätt på ett så noggrant och tydligt 

sätt som möjligt. Detta möjliggör vidare för andra att öka sin individuella förståelse för 

metodvalen som görs men också studiens överförbarhet. 

 

För att pålitlighet ska uppnås måste studien innehålla alla väsentliga delar av en 

forskningsprocess. Därefter måste studien granskas av både författarna men även 

utomstående för att bedöma om kvaliteten uppnår acceptabel nivå (Bryman & Bell, 2013). 

Studien har under dess gång samt vid färdigställandet granskats av både handledare samt 

opponenter under så kallade handledarmöten och seminarium. Detta innebar att vi som 

forskare kunde inhämta värdefulla externa kommentarer, synpunkter och 

rekommendationer från kollegor som bidrar till arbetets pålitlighet, men också dess 

utformning i helhet. 

 

För att kunna konfirmera arbetet, utifrån vetskapen att det inte kan uppnås objektivitet, 

måste forskaren kunna garantera att denne agerat i god tro och inte låtit motiv eller 

personliga värderingar komma i vägen för studiens utförande och slutsatser (Guba & 

Lincoln, 1994). Då ingen av författarna har någon personlig koppling till vare sig 

bankväsendet eller intervjudeltagarna kan vi försäkra att vi agerat i god tro.  

 

Utöver de fyra trovärdighetskriterier formulerar Guba & Lincoln (1985) ytterligare fem 

antal kriterier som rör forskningens äkthet men också de konsekvenser som åstadkoms. 

Dessa benämns som rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. En rättvisande bild behandlar om studien 

gett en tillräckligt rättvisande bild av de åsikter och uppfattningar som studerats. Detta 

kriterium kan styrkas genom att låta deltagarna undersöka det material som har samlats 

in av forskarna under intervjuerna.  

 

Ontologisk och pedagogisk autencitet går hand i hand och behandlar hur en studie kan 

hjälpa personerna som medverkat att bättre förstå sin sociala situation men även förstå 

andra personers sociala situation som befinner sig i samma miljö. Dessa kriterier kan 
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styrkas genom att låta deltagaren självmant få förklara dennes uppfattning om fenomenet 

och därpå lämna utrymme för diskussion om så behövs. Vi valde därför att inte ställa 

direkta frågor rörande analytisk och intuitiv informationsbearbetning utan handläggaren 

fick självmant beskriva hur tillvägagångssättet såg ut för att samla in och bedöma de 

mjuka informationssignaler som diskuterats under mötet. Därefter fick vi, utifrån tidigare 

studier, ta ställning till om tillvägagångssättet baseras på ett analytiskt eller intuitivt 

förfarande. På så vis gav det oss större möjligheter att få en insikt och lärdom över hur 

handläggarna bearbetar mjuk information för att fatta beslut (Guba & Lincoln, 1985) 

 

Även de sista två kriterierna går hand i hand och granskar hur deltagarna som medverkat 

kan förändra sin position samt om de har fått bättre möjlighet att kunna vidta sådana 

åtgärder (Guba & Lincoln, 1985). I vårt fall kan de olika handläggarna få en insyn på 

vilka mjuka informationssignaler som prioriteras av de övriga deltagarna i studien samt 

hur dessa bearbetar den insamlade informationen. Således får deltagarna en möjlighet att 

kunna förbättra sin egen bearbetning av den information de väljer att samla in. 
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4. RESULTAT 

Kapitlet presenterar resultatet utifrån de sju intervjuer som genomfördes med 

handläggare. Resultatet är uppdelat i två delar. Inledningsvis presenteras det material 

som riktar fokus på respektive handläggares resonemang kring diverse mjuka 

informationssignaler samt deras betydelse i dennes kreditbedömning. Vidare kastas ljus 

på respektive handläggares uttalanden om hur bearbetning och bedömning av den mjuka 

informationen sker som ska leda till ett lånebeslut.

 

4.1 Mjuka informationssignaler som bedöms 

4.1.1 Intervjudeltagare Mats 

I början av intervjun uppmärksammar vi att Mats upplyser om hur viktigt det är att det 

existerar en relation mellan handläggaren och kunden. Att det förekommer något av ett 

personligt band mellan de två parterna. Han ser till att åberopa till den personliga planen 

och att mycket av det ”mjuka” kretsar just kring det ”hur väl du känner till individen som 

sitter tvärs över”. Den mjuka informationen används i alla kreditbedömningsprocesser. I 

vissa fall mer omfattande och i vissa andra lite mindre. Vid en kreditbedömning av 

mikroföretag benämnde Mats att företagsledaren är den som man lägger störst vikt vid 

och att mycket kring den personen tas hänsyn till och reflekteras kring. 

 

”I alla mindre företag så är den personen A och O.” 

 

En viktig egenskap hos företagsledaren och som enligt Mats agerar som en 

informationssignal av betydelse är dennes karisma. Karisman hos låntagaren menar han 

kan helt enkelt få en att tända till på en idé och att en karismatisk karaktär mycket gärna 

kan få handläggaren att överväga ett beslut även om denne har två identiska låntagare att 

göra med. 

 

 ”Är det två olika personer jag träffar och beroende på hur duktiga dem 

är på att sälja in sig själva så blir det två olika svar ibland.” 

 

Någonting som Mats däremot inte tar hänsyn till när det kommer till personen bakom 

företag är dennes formella utbildning. Kravet på examen från en institution är inte en 

nödvändighet och inte heller någonting som tas hänsyn till under 

kreditbedömningsprocessen. Mats beskriver det som att din formella utbildning gör dig 

inte mer kompetent till att starta samt leda en verksamhet i jämförelse med någon som 

saknar den utbildningen. Någonting som däremot tas stor hänsyn till i handläggarens 

kreditbedömning är erfarenhet, vilket enligt honom är en betydligt viktigare egenskap 

och väger tyngre än formell utbildning. Erfarenheten kan signaleras och bedömas på olika 

sätt, främst går Mats in på det faktum att låntagaren arbetat och varit verksam i den 

specifika branschen där denne har för avsikt att starta företag i. Vad som också tas hänsyn 

till är det faktum om låntagaren har drivit en eller flera verksamheter tidigare samt om 

denne har gjort det succesivt. 

 

När affärsplanen/idén kommer på tal utropar Mats ganska snabbt att den är viktig och 

att man alltid analyserar den. Samtidigt är han snabbt inne på att tydliggöra att denne och 

banken i sig har ganska klart för sig vilka affärsidéer som brukar misslyckas på den mer 

lokala nivån men att det inte är lika klart när det kommer till vad de tror kan lyckas. 
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”Vi vet vad som kommer att misslyckas med 90 procents sannolikhet däremot har vi inte 

 alltid koll på vad som kommer att lyckas, det är en annan femma.” 

 

Väl inne på den banan går Mats djupare in med att förklara att det finns utsatt i banken 

just vilka branscher man ska passa sig mer noga för. Han menar att branschen och dess 

potential är mycket viktigt och att handläggaren kan välja att inte fullfölja 

kreditbedömningsprocessen till punkt då det inte är långsiktigt hållbart för banken. 

Varningssignaler är viktiga att fånga upp i branschen och i vissa fall kan dessa spela en 

stor roll i och med att en kreditansökan avslås. 

 

En informationssignal som han inte tycker är lika viktig är kvaliteten på produkten eller 

tjänsten. Mats menar att kvaliteten på produkten eller tjänsten får denne genom att samla 

in referenser eller rykten från olika håll men att detta inte sker så ofta. Något som också 

tas hänsyn till men som ändå inte är så viktigt är det lokala samhällets åsikter om 

företaget. Mats menar att man gärna vill ha in kunder som ägnar sig åt sponsring och där 

verksamheten flyter på bra och som är omtyckt av det lokala samhället. Däremot skulle 

man aldrig ta in en dålig kredit för att det lokala samhället tycker att ett företag ska 

överleva. 

 

En annan viktig informationssignal som reflekterades kring var framtidsplaner och 

prognoser. Mats uttrycker det som att även om de inte alltid stämmer helt och hållet så 

visar det åtminstone att den som söker krediten har tänkt och planerat, något som ger av 

ett seriöst intryck från låntagaren. Ännu bättre är det om man gjort rimliga antagandet, att 

man förstår sina egna prognoser samt att man inser det faktum att man säkerligen kommer 

gå minus de tre första verksamhetsåren. 

 

”Har de själva förstått det så tycker jag att det visar att dem är seriösa.” 

 

Samtidigt säger han att prognoserna blir lättare att följa samt bättre att läsa då denne inte 

behöver göra egna korrigeringar eller beräkningar till det befintliga materialet. Vad som 

har mindre betydelseär låntagarens attityd mot tillväxt. Mats påpekar att det är positivt 

att ha sådana mål men att det har en liten påverkan för dennes kreditbedömning. 

 

Mats går också in på det att någon typ av trovärdighet gentemot låntagaren är viktigt 

men att det mer än ofta inte sätts på pränt vid kreditbeviljningen. Ofta lägger man fokus 

på andra signaler men samtidigt finns förtroende för kunden i baktanke. Litar Mats inte 

på personen som sitter framför och om en dålig känsla uppstår så beviljas kanske inte 

krediten. Samtidigt är det inte något som han hänger upp sig på när han talar med kunden 

eller skriver sitt kreditbeslut. Mats tror dock att andra informationssignaler kring 

låntagaren kan spela stor roll i hur trovärdighet för denne byggs upp. 

 

Hur mycket Mats tittar på övriga personer förknippade med företaget beror på. Han 

menar att det kan vara viktigt och att man som handläggare bör ha lite koll på det dock 

att denne själv brister i det samt att det hade kunnat göras noggrannare. 

 

När det kommer till marknadsföringen och hur pass insatt ett företag är i att utföra den 

menar Mats är av ingen betydelse alls i kreditbedömningen. Denne kopplar till bankens 

egen affärsidé och menar att man på ett sätt inte ska behöva marknadsföra sig om man 

redan är duktig på något. 
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4.1.2 Intervjudeltagare Emma 

Inledningsvis är Emma tydlig med att förklara att icke-mätbara värden och mjuka faktorer 

är en stor del utav dennes kreditbedömningsprocess. Personen eller personerna bakom 

företaget är något som man tittar ytterst mycket på när nya och unga företag ansöker om 

lån. Vidare menar Emma att när det kommer till mindre ägarledda företag så vill man 

gärna att företagsledaren är kund i banken så att det existerar en kundkännedom. 

 

För Emma är det väsentligt när en kund kommer in och vill söka ett företagslån, att man 

då främst tittar på kundens bakgrund. Att kunden har någon erfarenhet inom branschen 

eller marknaden som denne vill ge sig in i är något som är av stor betydelse, hävdar 

Emma. Att kunden har en inblick i marknaden och en erfarenhet av de produkter som 

finns på marknaden, så att denne kan skilja på kvalitet och vad som är värt att satsa pengar 

på, är en övertygande faktor för Emmas del. Emma exemplifierar då man haft unga 

kunder som tidigare varit anställda i ett par år men som sedan hittat en nisch och startat 

sitt ett eget konsultföretag. 

 

Emma tillägger att, fastän erfarenheten av att tidigare ha drivit företag är mycket 

övertygande i andra fall, så håller hon fast vid att erfarenhet av branschen är än mer 

viktigare. Det tidigare är ändock ett stort plus, som kan funka som ett substitut mot det 

senare. Att kunden innehar någon särskild formell utbildning är inget som Emma tar 

hänsyn till i kreditbedömningen och påverkar därför inte hennes slutgiltiga beslut på 

något sätt. Företagsledarens ledarskapsförmågor framstår å andra sidan som något som 

har en varierande betydelse för Emma, beroende på det specifika fallet. Emma menar att 

det oftast inte är en egenskap som tar upp stor fokus men det kan förekomma i vissa 

situationer, särskilt de som rör familjeföretag. Här menar hon att det är vanligt att personer 

hamnar i en roll som de inte riktigt behärskar eller trivs med. Man har mer som ärvt 

positionen än blivit anställd. Då kan det hända att man tappar tilltron till företagsledaren 

och dennes förmåga att leda företaget. 

 

Emma är vidare noga med att påpeka att fastän företagsledaren saknar tillräckligt med 

erfarenhet, både från att ha jobbat inom branschen men även att driva företag, utesluter 

det inte trovärdighet gentemot kunden. Att man har ett förtroende för kunden och det 

material som presenterats kan definitivt vara avgörande vid ett kreditbeslut. 

 

"Det är ändå viktigt att man får ett intryck av personen bakom, att man kan lita på hen, 

att man är seriös och noggrann. Efter 30 års erfarenhet inom finansbranschen så kan 

jag snabbt plocka upp sådana signaler på hur trovärdig och seriös en kund”. 

 

Trovärdigheten mellan handläggaren och kunden bygger mycket på hur väl förberedd 

kunden är innan mötet samt att man har förberett det material som banken vill ta del av. 

Emma påpekar att det alltid är en dålig signal när kunden kommer oanmäld utan att ha 

tagit kontakt via e-post först för att boka en tid utan insisterar om ett snabbt möte istället 

och har bråttom. Att man lugnt och sansat tar kontakt och bokar tid och sedan har sitt 

presentationsmaterial redo, ger ett gott intryck av kunden redan från början. På tal om 

gott intryck så menar Emma vidare att hon kan påverkas, åtminstone omedvetet, av 

kunder som har karisma. 

 

"Man försöker kanske vara neutral och inte räkna så mycket med det [karisma] men 

jag tror att man omedvetet säkert påverkas av det." 
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Emma påpekar vidare att det inte är till kundens fördel i en kreditsituation om 

personkemin inte stämmer. Det kan väga över till fördel i ett beslut för Emma om hon 

anser att personkemin finns där och att kunden i fråga är en trevlig och drivande person. 

Hon skyr dock inte från att framhäva att överdriven trevlighet och ivrighet kan ge ifrån 

negativa signaler då det kan framstå som "tillgjort" av kunden. 

 

Förutom att man tittar på person bakom företaget är det även viktigt att man noga 

undersöker och utvärderar den utformade affärsplanen som kunden förser handläggaren 

med. Emma påstår att affärsplanen oftast är det enda som man kan utgå från och ta 

ställning till när det gäller nya och unga verksamheter och är därför av stor betydelse. 

Som redogjort för ovan så ligger fokus på att affärsplanen även är... 

 

"...noga genomtänkt, tydlig, och realistisk. Det ska synas att man tänkt på detaljerna 

och att man räknat på omsättningen eller budgeten, och så vidare." 

 

Vilken bransch man ämnar att driva verksamheten inom är också en viktig aspekt som 

ges uppmärksamhet vid kreditbedömningen. Hur pass lukrativ branschen är, är dock ej 

det viktigaste. Det är viktigare för Emma att hon vet att kunden kan driva företaget inom 

den valda branschen på ett seriöst och framgångsrikt sätt mer än att företaget ska vara en 

stor vinstkälla. Apropå branscher så finns det även vissa branscher som Emma menar att 

banken helst undviker att synas i eller som kan innebära svårigheter för banken att vara 

med och finansiera. Då frågor som rör hållbarhet och etik är viktiga för Emma men även 

banken i stort, är kvaliteten på produkten/tjänsten något som man tittar mycket på. 

 

"Har man den typen av brister i sina produkter eller tjänster då är det klart att vi som 

bank hamnar i en kreditrisk om vi lånar ut pengar till ett sådant företag." 

 

Vid förfrågan om vilken betydelse övriga personer förknippade med företaget har vid 

en kreditbedömning, gick Emma återigen in på de hållbara och etiska frågorna när det 

kommer till de leverantörer som kundens företag jobbar eller ämnar att jobba med. Hon 

tar upp ett exempel som rör klädbranschen, där det varit mycket diskussioner kring etiska 

frågor kopplat till leverantörer som använder barnarbete för att producera kläderna som 

klädföretag köper in. 

 

"Där är det viktigt från vår sida att man inte väljer att vara finansiär till företag som 

förknippas med sådana problem eller som tar lätt på sådana frågor." 

 

Samma sak gäller i fråga om det lokala samhällets åsikter om företagsledaren och 

företaget. Enligt Emma kan detta vara en viktig aspekt för henne men även för banken i 

helhet. Att banken inte är förknippade med en kund som ses som negativ på orten är 

viktigt för det lokala bankkontoret. Vidare menar dock Emma att banken inte har någon 

skyldighet att ge krediter till någon kund, även om dessa skulle vara omtyckta av 

samhället. I slutändan handlar det om att banken inte hamnar i en kreditrisk. 

 

Framtidsplaner på hur företagsledaren planerar på att expandera och växa organiskt är 

en aspekt som Emma tittar mycket på. Att kunden kan växa och utveckla verksamheten 

utan bankens hjälp är essentiell. Banken är ingen riskfinansiär. Sådana typer av 

finansiering måste komma från låntagaren själv eller någon annan riskkapitalist, menar 

Emma. 

 

Hur pass mycket man väljer att satsa på marknadsföring eller på vilket sätt detta görs 

tar man ingen alls hänsyn till, enligt Emma. 
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Att kunden har klara mål är positivt dock bör dessa vara uppnåbara, verkliga och 

konkreta. Att företagsledaren har en positiv attityd gentemot tillväxt och vill expandera 

verksamheten är dock inget som påverkar Emma att luta mer mot ett beviljande.  

 

4.1.3 Intervjudeltagare Nils 

Huruvida kunden är medlem i banken eller inte påverkar hur pass mycket information 

Nils kan få tillgång till när samma kund ansöker om företagslån. Annars gäller det för 

både nya och befintliga mikroföretag som ansöker om lån hos banken för första gången 

att man undersöker vilka företagsledarna/ägarna är och hur deras bakgrunder ser, vad 

de har för tankar med sitt företag och att man tittar på den affärsplan som de tagit fram. 

 

Apropå personens bakgrund så menar Nils att mycket vilar på det faktum om personerna 

i fråga besitter någon tidigare erfarenhet av den specifika branschen som är aktuell för 

företaget eller att kunden då kanske har erfarenhet av företagsamhet sedan tidigare. 

Nils är tydlig med att framhäva att all erfarenhet är av väsentlighet dock att det finns 

mycket mer att tänka på om man inte drivit företag sedan tidigare. 

 

"När man tar steget över från anställd till att vara företagsledare då finns det  

saker man måste tänka på som man inte gjorde innan." 

 

Vid förfrågan om formell utbildning är viktigt att ta hänsyn till vid en kreditbedömning 

menar Nils att detta inte var något som han fann vara särskilt intressant mer än att det kan 

lyfta upp kunden i fall som rör specifika projekt eller branscher. Mer fokus kommer 

läggas på den praktiska utbildningen som kunden fått genom erfarenhet. Har man inte 

den här praktiska erfarenheten så menar han också att det inte nödvändigtvis behöver fälla 

kunden men stärker verkligen upp caset i fråga. Trovärdigheten som Nils upplever kan 

komma från andra håll. 

 

”Då får man titta på vad kunden ytterligare behöver ha med sig för att lyckas 

med projektet. Har man hittat rätt affärsmodell och kunden har ett 

genuint intresse för att lyckas, då kan det gå ändå." 

 

Att deltagaren har ett förtroende för kunden är därför essentiellt vid en kreditbedömning. 

Nils konstaterar att det inte spelar någon roll vad kunden lägger fram för material. Nils 

hävdar att om man inte tror på kunden så tror man än mindre på fallet i helhet.  

 

”Utan förtroende för kunden finns det inget att bygga samarbetet på.”  

 

En aspekt som Nils menade kan bidra till trovärdigheten är kundens personlighet. 

Uppvisandet av karismatiska egenskaper kan ha ett positivt intryck på Nils. Nils 

påpekar även att karisma och hög social kompetens hos kunden kan hjälpa denne att skapa 

ett kontaktnät via de intressenter som jobbar med företaget i fråga. Samtidigt klargör han 

att charm inte kommer att avgöra hans bedömning av företagets chanser att erhålla ett lån. 

En positiv attityd gentemot tillväxt som signalerar optimism och driv hos 

företagsledaren menar Nils kan bidra till det samlade förtroendet för kunden. 

 

"Att kunden har den här ’entreprenörsandan gör att jag lättare kan tro  

på att det här är en kund som vill lyckas." 

 

Vidare tillfrågades Nils hur viktigt det var att titta på ledarskapsförmågorna som 

företagsägaren besitter och vilken betydelse de har. Han menar att detta kan vara av större 
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betydelse då kunden har ett företag med anställda. I de fall kan det vara viktigt att titta 

hur pass bra ägaren utför sina uppgifter i företaget och om man kanske bör organisera om 

arbetsuppgifterna så att någon som är mer lämplig kan ta hand om de uppgifterna. I andra 

fall där kunden inte har många anställda så är detta av mycket mindre betydelse. 

 

Nils menar även att, förutom att titta direkt på ägaren/företagsledaren så är det av stor 

betydelse att man tittar på övriga personer som är förknippade med företaget. Det är 

ytterst viktigt att man, i de fall där det finns anställda, frågar kunden om det finns tydliga 

nyckelpersoner och hur man då tar hand om dessa. Det är även viktigt att fråga kunden 

hur situationen ser ut för att hitta personal i den specifika branschen, menar Nils. Är det 

dock en kund som driver en enskild firma eller där ägaren är den enda nyckelpersonen, 

då är detta obetydligt. 

 

Förutom att man tittar mycket på personerna bakom företaget så tittar man även på det 

material som ägaren tagit fram och presenterat till de på banken. Då är det främst 

affärsplanen man tittar på och detta gäller både för nystartade som befintliga företag, 

hävdar Nils. Detta då det oftast inte existerar tillräckligt med befintlig information som 

handläggaren själv kan ta fram. Man tillägger även att det är här som kundens erfarenhet 

också bör komma fram, att man har med de delarna som banken är ute efter. Nils är noga 

med att förklara att det är kunden som skall ha gjort undersökningarna och inte att man 

förväntar sig att banken ska göra dem för att svara på om idén är genomförbar. Detta 

tillbringar också en ökning i förtroende för kunden. Förutom att affärsplanen visar hur 

mycket tid som lagts ner på affärsidén och undersökningarna så fungerar den även som 

ett bollplank mellan kunden och handläggaren. Handläggaren kan tipsa kunden om vad 

denne måste tänka på för att ytterligare slipa på affärsplanen. Nils anser även att 

affärsplanen är avgörande för att företagsledaren ska ha ett klart mål i sikte. 

` 

"De här delarna är viktiga så att man inte blir flerspårig och väljer att köra på olika 

idéer eller byta inriktning. Det är viktigt att företaget följer den plan man satt upp." 

 

Vidare menar Nils att kvaliteten på produkt eller tjänst har stor betydelse för honom. 

Att kvaliteten är sådan som företagsledaren utlovar är viktigt att undersöka. Men att 

produkten eller tjänsten är av hög kvalitet är inte en nödvändighet. Han konstaterar att... 

 

"...kvaliteten på produkten ska vara synkat till kundens affärsplan och affärsidé." 

 

Har kunden en produkt av lägre kvalitet och denne konkurrerar på pris då är detta dennes 

affärsidé och det behöver inte innebära att man inte kommer lyckas, påpekar Nils. 

Huruvida kunden väljer att marknadsföra sina produkter eller tjänster är dock inget som 

Nils lägger någon fokus på direkt och som kan förändra hur han ser på ett kreditbeslut. 

 

Branschen och dess potential är också en viktig faktor som noga undersöks i samband 

med varje kreditbedömning. Nils menar att det är viktigt att man tar hänsyn till vilken 

bransch företaget verkar inom och om det finns möjligheter för företaget att överleva. Är 

marknaden mättad så måste kunden klart och tydligt hittat en nisch eller på ett annat sätt 

visa att denne kan göra bättre än konkurrenterna, tillägger han. 

 

Vid frågan om det lokala samhällets åsikter om företagsledaren och företaget tas hänsyn 

till, menar Nils att det är viktigt för bankkontoret att hålla sig aktiva på marknaden och 

detta gör de genom att delta i olika nätverk där man kan hitta de affärer och 

samarbetspartners som är intressanta. Genom att vara aktiv i nätverken håller 

bankkontoret också reda på vad som sker lokalt, vilka företag som är nya men även de 
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som är på uppgång. Nils menar även att man frekvent, genom de här nätverken, sponsrar 

mindre företag som man tycker gynnar samhället på olika sätt. Han tillägger därefter att... 

 

”...vi gör mycket research bland kollegor och kunder där vi frågor runt lite om de 

känner till det här specifika företaget eller kunden, då får man också en bild av hur de 

är. Då vet man ju hur snacket går också och då är det viktigt att man får den här 

positiva responsen." 

 

Till sist menar Nils att det är av stor betydelse att kunden har tydliga framtidsplaner för 

sitt företag. På grund av konstanta förändringar för mikroföretag i den här typen av miljö 

är det viktigt att man kan hänga med i utvecklingen, varför man i tidigt skede måste ha 

funderat över och insett sina SWOTs. 
 

4.1.4 Intervjudeltagare Adam 

Kreditbedömningsprocessen blir definitivt en utmaning om det nystartade företag saknar 

ett track-record samt om det sedan tidigare inte existerar en relation med personen som 

tänkt starta företaget. Historiken menar Adam saknas ofta då nya entreprenörer precis 

kört igång sin verksamhet där lite eller ingen ekonomisk information existerar ännu. I 

sådana fall anser han att det är viktigt att låntagaren varit kund i banken sedan innan och 

att det på så sätt bör existera en bankrelation parterna emellan. Just för att kunna driva ett 

bolag tycker han att det är någorlunda betydande med någon sorts formell utbildning. 

Den formella utbildningen behöver inte utgöras av avancerade studier från något lärosäte, 

men att det är positivt om företagsledaren har de nödvändiga kunskaperna inom 

redovisning. Då menar Mats att siffrorna i företaget är mer riktiga om man saknar revisor 

eller konsult. Han påpekar även att karisma hos låntagaren är positivt men att det har en 

ganska liten påverkan på själva kreditbeslutet. 

 

Adam anser låntagarens erfarenhet av att driva företag som ytterst viktigt. Kan man 

påvisa att man haft igång ett antal företag med olika affärsidéer och att det gått bra för 

samtliga företag så är det ett stort plus. Saknar man erfarenhet från branschen man vill 

starta företag i så menar han att det blir mycket tuffare att få igenom ett kreditbeviljande. 

 

”Erfarenhet av branschen är ofta en förutsättning.” 

 

Ledarskapsförmåga hos företagsledaren har mer av en varierande betydelse beroende 

på bransch och storlek på företaget i fråga, poängterar Adam. Mer konkret är det av större 

intresse om det handlar om en kund som tidigare haft en verkställande roll i ett företag 

eller varit ägare till företaget. Däremot är det inget man vidare lägger fokus på när det 

gäller enmansbolag eller fåmansbolag. 

 

Trovärdighet för låntagaren är vidare någonting som Adam anser vara mycket viktig. 

Adam går in på det faktum att trovärdigheten bygger på historiken man har med kunden 

och att det är någonting som är svårt att bygga upp enbart under ett enda möte.  Framförallt 

använder Adam sig av andra informationskällor för att trovärdigheten ska kunna infrias. 

En av de informationskällorna kan vara framtidsplaner och prognoser vilka han 

uttrycker sig vara betydligt viktiga då man utifrån dem kan lyfta fram någon typ av 

återbetalningsförmåga från låntagaren. 

 

Vad som är av särskild bemärkelse i form av hur väl förberedd och påläst låntagaren är 

illustreras av affärsplanen/idén som denne har med sig till handläggaren. Affärsplanen 

beaktas alltid i kreditbedömningen och det är därför viktigt att man tänkt på alla 
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aspekterna kring den och att man tagit hänsyn till alla risker. Man har i princip analyserat 

helheten och det ger ifrån ett seriöst intryck hos låntagaren. Branschen och dess 

potential är också av betydelse i detta hänseende då det spelar roll vilken typ av 

verksamhet det är låntagaren ska starta. Enligt Adam finns det rent ut sagt branscher som 

man är mer försiktigare kring än andra då man inte alls har bra erfarenhet av dem. 

 

”Det finns branscher där banken överlag har förlorat pengar i större utsträckning.” 

 

Adam har inte någon större hänsyn om de övriga personerna förknippade med 

företaget. Det är i sig inte en värdelös signal, dock menar Adam att han ofta inte har en 

större åsikt. Framförallt tittar man i så fall på styrelsen i lite större företag men att det i 

mindre företag är av lägre betydelse för kreditbedömningen. I vissa fall kan det dock dyka 

upp att man är lite intresserad kring nyckelkompetens bland någon anställd. 

 

Kring det lokala samhällets åsikter om ett företag menar Adam att det kan ha en liten 

påverkan på honom om det framförallt förekommer skriverier i tidningar i form av 

negativa hänseenden. Är det mycket negativa skriverier och som därpå kan beröra banken 

då kan det vara av intresse för Adam om vad det hela rör. Det ska däremot inte behöva 

komma till den punkten att banken får den informationen från annat håll. 

 

”Vi har förhoppningsvis den goda kundkännedomen om vad som är på väg att hända 

att vi inte ska behöva höra sådana saker från andra än kunden eller i så  

fall förutspå det själva.” 

 

Hur viktig kvaliteten på produkten eller tjänsten är i Adams kreditbedömning varierar 

med hänseende på verksamheten. Adam uttrycker sig kring om det är en ny eller befintligt 

verksamhet. Är det en befintlig verksamhet så behöver kvaliteten inte undersökas om 

marknaden säger att det är en bra produkt och den funkar att sälja. Är det en ny 

verksamhet så är kvaliteten en aning viktigare. 

 

Vad som också har någonting av en mindre påverkan vid kreditbedömning är låntagarens 

attityd mot tillväxt. Att låntagaren vill växa är positivt men ur ett kredithänseende så är 

detta inget krav menar Adam. Fokus ligger på resultat och inte omsättning. Så länge det 

finns ett bra resultat i företaget så finns det också en återbetalningsförmåga. Om resultatet 

är mindre tilltalande så är kanske en högre omsättning svaret för att 

återbetalningsförmågan ska öka. 

 

Adam resonerar ganska rakt på sak kring betydelsen av marknadsföring som 

informationssignal och menar att det inte i någon fråga alls är en nödvändighet att 

marknadsföring måste ske från det lånesökande företaget. Adam riktar på så sätt inte 

någon uppmärksamhet på detta när denne gör sin kreditbedömning. 
 

4.1.5 Intervjudeltagare Maria 

Redan vid inledningen av intervjun konstaterar Maria att det är otroligt viktigt att de på 

banken har förtroende för de personer som driver företaget och att som handläggare har 

förståelse för verksamheten så att man därefter kan uppfylla kundens behov på bästa sätt. 

En viktig aspekt att undersöka som är kopplat till personerna bakom företaget, är deras 

bakgrunder och tidigare erfarenheter. Maria menar att det för ofta kommer in unga killar 

och tjejer som är ivriga med att driva företag och vill ha bankens hjälp men att de inte har 

den praktiska erfarenheten som kan backa upp deras case. Detta gäller både erfarenheten 

av att driva företag samt den nödvändiga expertisen av den specifika branschen. 
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Det är av stor betydelse att detta finns med för att vi ska ha ett förtroende för att kunderna 

ska kunna fullfölja det man ämnar att göra, hävdar Maria. Hon betonar dock att 

erfarenheten av att ha drivit företag sen tidigare kan även komma från att man besitter 

indirekt erfarenhet då kunden kanske kommer från en företagarfamilj. Det behöver på så 

sätt inte alltid vara att man själv drivit företag. Maria skiljer också på praktisk erfarenhet 

och formell utbildning. Om man inte har den här praktiska erfarenheten då är det positivt 

om man har en formell utbildning som visar att man åtminstone besitter någon kunskap 

om hur man ska driva ett företag. Har man inte alls någon av dessa egenskaper så menar 

Maria att man ofta hänvisar kunderna till Nyföretagarcentrum där kunden kan få hjälp 

och råd med detta. 

 

Att kunden är karismatisk och uppvisar sådana egenskaper menar Maria kan påverka till 

det positiva. Oftast är det på det sättet att man får ett större förtroende för kunden och det 

material som denne lagt fram. Hon menar att detta kan ha mer av en indirekt påverkan på 

henne men inte att det fäller eller friar kunden i en kreditgivningssituation, de övriga 

parametrarna måste också vara gröna. 

 

Att Maria uppmärksammar hur pass väl kundens ledarskapsförmågor ser ut och 

inkluderar detta i helhetsbedömningen beror lite på från situation till situation. Maria 

uttrycker att detta är viktigt att ta hänsyn till i de fall företagsledaren saknar erfarenhet av 

att driva företag eller om företagsledaren har anställda i företaget. I de fall det finns 

personal i företaget då är det viktigt att man ser till så att företagsledaren har koll på 

organiseringen inom företaget. 

 

Förutom personerna som äger eller leder företaget strävar man även efter att undersöka 

vilka de övriga personerna är som förknippas med företaget. Då man är en stor bank 

menar Maria att det är viktigt att man känner sina kunder, detta innebär också att man 

måste veta vilka kunden gör affärer med. Hon berättar om ett konkret fall där en kund 

som sökte om ett lån, ville importera produkter från ett så kallat "högriskland". Man 

hävdade att detta riskerade att smidigheten mellan banken och kunden kunde försämras 

samt som det kunde förekomma ”flaskhalsar” i samarbetet. Detta gjorde att man inte ville 

gå vidare med ärendet. 

 

Trovärdighet mellan handläggaren och kunden, som nämnts ovan, är en mycket viktig 

aspekt, menar Maria. Även utan en tillräcklig mängd erfarenhet påstår hon att denne 

fortfarande kan tro på kunden och dennes idé. I sådana fall handlar det mycket om att 

kunden har gjort sin "hemläxa" och att kundens tankar skrivits ner och sammanfattats i 

en affärsplan. Affärsplanen bör vara väl genomtänkt samt innehålla de essentiella 

delarna som banken efterfrågar. Detta visar hur seriös samt realistisk kunden och dennes 

idé är. Samtidigt visar det hur mycket tid kunden investerat i projektet, påpekar Maria. 

Brister det även här då blir det under sådana omständigheter svårt att fortsätta 

engagemanget då man inte kan motivera detta i sin delegation. Maria menar att... 

 

"...då försöker vi hjälpa kunden genom att slussa dem till ALMI, som ofta kan 

hjälpa till i form av en kickstart." 

 

Även branschens potential är att anses vara av stor vikt i fall med mindre företag, påstår 

Maria. Hon fastställer att även om kunden har en fin affärsplan och har lagt ner sin tid 

och gjort undersökningar, samtidigt som man har viktiga egenskaper som driv och 

ambition så kan den valda branschen sätta stopp för kundens chanser att erhålla lån. 

Restaurangbranschen är en typisk sådan bransch där Maria menar att man är mer försiktig 

innan man beviljar ett lån då branschen präglas av hård konkurrens och 



34 
 

överrepresentation där det ställs stora krav. Därför ser man inte attraktivt på det, 

konstaterar Maria.  

 

Vidare diskuterar Maria kvalitet på produkten eller tjänsten som kundens företag ska 

sälja eller erbjuda. Där menar hon att det kan vara en särskilt viktig aspekt att ta hänsyn 

till i specifika omständigheter där det kanske rör sig om produkter/tjänster som måste 

kvalitetssäkras, bland annat via iso-licenser eller certifikat. Om företaget har anställda 

som kräver att man är licenserade så tittar man också på det, berättar Maria. 

 

Enligt Maria är marknadsföringen som kunden satsar på inget som tas med direkt i ett 

kreditbeslut. Men det kan ändå sätta kunden och företaget i finare ljus om man strävar 

efter att synas eller till och med hålla en uppdaterad hemsida. Marknadsföringen kan på 

så sätt indirekt påverka ens bedömning men inte mer än det, menar Maria. 

 

Vid frågan om vad det lokala samhällets åsikter om företagsledaren och dennes företag 

har för betydelse i kreditbedömningen fastställer Maria det faktum att banksekretessen 

egentligen gör att man inte får ta upp fallet med utomstående parter. Hon konstaterar att... 

 

"...man måste hålla sig neutral och opartisk i sådana situationer. Det är i så fall 

vanligare att man diskuterar med kollegor och frågar dem om de har  

hört något om den specifika kunden.” 

 

Slutligen menar Maria att det är av stor betydelse att kunden har tänkt på framtiden och 

att man kan visa detta. Hon menar att banken, men även företagsledaren inte kan påverka 

vad som är förflutet därför är det viktigt att fokusera på framtiden. Att ha framtidsplaner 

för hur man ska föra verksamheten framåt är viktigare än att titta på tidigare händelser. 

Maria menar att hon haft fall där man kommit in och haft en förbestämd skepticism men 

efter att ha träffats med kunden och hört dennes planer och sett prognoser som denne gjort 

så har man blivit övertygad att det går att fixa. Vidare uttrycker hon att det är positivt om 

kunden har visioner och en positiv attityd till att växa i framtiden men samtidigt påpekar 

hon att det kostar att växa. Det är viktigt att man inser detta så att det inte går för snabbt. 

Mer än att det visar att kunden har driv bakom sig, gör det inte så stor skillnad i Marias 

kreditbedömning. 

 

4.1.6 Intervjudeltagare Hanna 

I detta fall är Hanna mycket tidig med att uttrycka att den mjuka informationen är mycket 

betydelsefull i kreditbedömningsprocessen och att den nästan uteslutande är avgörande 

vid ett kreditbeviljande. En av de tre huvudsakliga delarna i en kreditbedömning är 

personen. Vid förfrågan om personens formella utbildning har någon betydelse menar 

hon att det vid nystart samt verksamheter som drivs i mindre omfattning inte alls är viktigt 

men att det har en större betydelse vid kreditbedömning av större företag. Hanna uttrycker 

vidare att erfarenhet hos företagsledaren är en viktigare aspekt i kredithänseende och 

syftar på att man ska ha drivit företag innan. Saknar man den erfarenheten så menar hon 

att det är viktigt att man kan uppvisa något särskilt affärsnätverk som består av 

egenföretagare som kan bidra med hjälp vid behov eller att man har erfarenhet av 

branschen. Det beror från fall till fall ser Hanna till att poängtera 

 

Hur pass viktig ledarskapsförmågan hos företagsledaren är beror på fallet i sig. Främst 

menar Hanna att det beror på om det är ett nytt eller befintligt företag samt om det en eller 

flera anställda. Vid befintliga företag med lite fler anställda, då är det viktigt att undersöka 



35 
 

om företagsledaren har den förmågan att driva företaget succesivt. Vid nystart är det 

däremot inte lika viktigt då man oftast är en eller två anställda i företaget. 

 

”I olika faser för företaget så är det olika viktigt.” 

 

En egenskap kring företagsledaren som Hanna tycker är av betydlig vikt både i positiva 

samt negativa hänseende är dennes karisma. Hanna menar att en karismatisk 

företagsledare kan vara positivt att ha inom ett företag. Hur som helst är det någonting 

som denne ställt sig vara kritisk mot genom åren. Hanna tydliggör att hon ofta upptäckt 

felaktiga signaler efter krediten har beviljats. Ofta kan det vara så till exempel att 

låntagaren är duktig på att prata, framföra och övertyga någonting att vara mycket bättre 

än vad det egentligen är, någonting som ofta kan vara ifrågasättande för henne. 

 

”Vissa kan få en engagerad att man bortser från riskerna lite grann.” 

 

Affärsplanen är definitivt viktig och något Hanna lägger stor vikt vid. Hon är noggrann 

med att förklara nyttigheten med att formulera sina idéer och det som identifierats ner på 

papper. Mycket ofta tydliggörs bristerna då och kan på så sätt upptäckas samt minimeras 

eller redas ut innan själva mötet med handläggaren. Hanna poängterar att det signalerar 

att låntagaren är förberedd och mån om riskerna som tillkommer. 

 

Precis som hos några av de tidigare deltagarna menar även Hanna att branschen och dess 

potential kan ha en stor påverkan på kreditbeviljningen. Hon menar att det kan hända att 

vissa branscher inte har en så ljus framtid eller att de som bank är överrepresenterade i 

särskilda branscher. Då försöker vi som bank hejda oss lite innan vi går med på något 

uttrycker Hanna. Vidare poängteras att det kan förekomma situationer där man ändå går 

med på att hjälpa en kund fastän denne ämnar att verka inom en tuff bransch. Detta gäller 

då banken har ett stort förtroende för kunden och dennes möjlighet att konkurrera med de 

befintliga företagen. 

 

”Att det finns eller inte finns potential i branschen behöver inte fria eller fälla 

kunden och dennes chanser.” 

 

Att titta på och undersöka produkten/tjänsten är en viktig del i kreditbedömningen då 

det måste vara något som vi tror går att omsätta till pengar, menar Hanna. I de fall där 

banken inte riktigt kan avgöra hur pass "bra" kvaliteten är då förlitar de sig på det kunden 

säger och dennes marknadsundersökning. 

 

Att ha konkreta framtidsplaner är något som Hanna absolut tittar på och menar är av 

betydelse då detta är något som denne tittar på mest. Däremot menar hon att kunden skall 

uppvisa någon positiv attityd gentemot tillväxt inte är något man kan kräva av kunden 

och därför inte något som påverkar hennes bedömning heller. För Hanna räcker det att 

man kan leva tillräckligt bra på sin verksamhet. Men sedan menar hon att det är av större 

relevans när företagsledaren har ett par anställda, då måste man ändå ha den här 

ambitionen att sträva mot viss tillväxt, för att situationen kräver det. Uppvisar kunden 

ständigt en ambition till att växa poängterar Hanna också att det ibland kan ge ifrån 

negativa signaler. Framförallt om historiken säger annat men att kunden ändå ställer sig 

positiv till det. Hanna menar att det drabbar förtroendet för kunden.  

 

Trovärdighet gentemot låntagaren är något Hanna uppfattar som kärnan i de mjuka 

värdena. Hon menar att det som låntagaren uppvisar och berättar ska stämma överens och 

handläggaren i sig ska kunna känna att det verkligen är så. Den mjuka informationen som 
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samlas in om låntagaren är det som tillsammans skapar trovärdigheten. Många kunder 

menar Hanna försöker få fram felaktiga mjuka informationssignaler. Med andra ord kan 

man säga att informationssignalerna inte är helt korrekta, men att låntagaren gör det för 

att få igenom sin agenda samt öka sina chanser att bli beviljad lånet. Det är något som tas 

hänsyn till i varje kreditbedömning, framhäver Hanna. 

 

”Många har ändå ett syfte att lura en från början.” 

 

Om kunden och dennes företag marknadsför sig menar Hanna är en viktig del som hon 

tar hänsyn till i sin kreditbedömning. Det påpekas att det är viktigt i de hänseende att 

låntagaren tänkt kring dem banorna och att man strävar efter att synas på flera håll. Att 

företaget i fråga har en marknadsföringspost, absolut påpekar Hanna. 

 

Information kring vad det lokala samhället tycker och deras åsikter om företaget menar 

Hanna är ingenting som direkt samlas in av denne eller övriga i banken. Istället gäller att 

det är någonting man känner till personligen. Det kan hända att låntagare själva lämnar 

referenser till personer som man kan tala med samt annan information som rör denne. För 

övrigt så är det banksekretessen som sätter stopp för det flesta, dock erkänner Hanna att 

om man hör något av andra eller känner till något själv att det kan påverka. 

 

Med hänsyn till övriga personer som är förknippade med företaget menar Hanna att 

man tittar på styrelsen och dess medlemmar, vilka de är samt vilken kunskap de bidrar 

med i form av branschkompetens och företagarkompetens. Det kan bero på vad som 

behöver kompletteras poängterar hon. Anställda tittar hon en aning mindre på, även här 

beror det på om det finns specifika nyckelpersoner som är viktiga för företaget. 

 

4.1.7 Intervjudeltagare Elias 

Precis som alla deltagare hittills, inleder även Elias med att påpeka att personen som sitter 

mitt emot är viktig att ta hänsyn till. Han påpekar att det alltid är aktuellt i ett kreditärende 

att man kommenterar företagsledarens bakgrund. Det är av stor betydelse att kunden har 

erfarenhet av att ha drivit företag innan och att denne kan påvisa detta, menar Elias. 

Elias påpekar även hur han senast i förmiddags samma dag som intervjun hölls, la in just 

detta som argument i ett PM om en kund som sökte företagslån. Vidare menar Elias att 

ett kontaktnät är en viktig faktor för kunden att ha om man själv ej besitter praktisk 

erfarenhet. 

 

Den formella utbildningen är även den en viktig faktor i situationer där kunden saknar 

praktisk erfarenhet. Elias hävdar att det också beror på vad det är för utbildning och att 

det då kan vara ett plus i kanten. På så sätt är kundens formella utbildning något man 

faller tillbaka på men inget som man tittar på i alla situationer. Elias tillägger att det 

kanske tas hänsyn till i fall där kunden är nyutexaminerad annars är det att man fokuserar 

på det kunden har gjort i arbetslivet. Att kunden har erfarenhet inom den specifika 

branschen som man ämnar att operera inom är också en fråga som man alltid är 

intresserad över. Erfarenhet av branschen eller marknaden på något sätt kommer alltid 

vara en fördel för kunden och hjälper definitivt dennes fall, konstaterar Elias. 

 

Förutom att kunden kan visa att man besitter den erfarenhet och kunskap som 

handläggaren högt värdesätter i sin kreditbedömning, är det även viktigt att det råder 

trovärdighet mellan parterna. Samtidigt tillägger Elias att bara för att man inte har någon 

bra personkemi, kan man inte säga nej bara för det. 
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”Är säkerställningen och återbetalningsförmågan gröna då kan man inte säga nej." 

 

Vidare påpekar Elias dock att trovärdigheten är särskilt viktig i situationer där erfarenhet 

saknas och i situationer som är mer osäkra. Hur pass mycket förtroende man har för 

kunden kan bygga på ett flertal olika faktorer, det är inte nödvändigtvis så att man förlorar 

all förtroende för kunden om denne saknar något specifikt, menar Elias. Då är det av 

särskild vikt att kunden kommer förberedd och att man har gjort undersökningar som kan 

backa upp ens case. 

 

"Kunden måste ha ett par plus i skålen för att det ska väga upp mot något minus och för 

att jag ska ha goda argument för att bevilja lånet." 

 

Emellertid så menar Elias att han inte jobbar på det sättet att man ber kunden komma in 

med en fysisk kopia av affärsplanen som man sen ska kolla igenom och utvärdera. 

Istället säger han att... 

 

"...jag tycker om att sätta mig ner med kunden och låta denne prata medan jag lyssnar 

och ställer passande frågor. På så sätt kan jag få mer förtroende för det kunden säger." 

 

Det är på så sätt viktigt att kunden är genomtänkt och väl förberedd för mötet och att han 

kan förmedla sin affärsidé men det är inte av väsentlighet att man kommer in med en 

affärsplan som ska kollas igenom, konstaterar Elias. 

 

Förutom att företagsledaren är av oerhörd betydelse i deltagarens kreditbedömning så är 

det även av stor vikt att man tittar på om det finns övriga personer som är förknippade 

med företaget. Här menar Elias att i företag där det finns anställda så tittar man noga 

vilka av dessa som må vara viktiga för företaget. Därefter menar han att i de fall kunden 

har en styrelse så är detta också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då tittar man noga på 

vilka medlemmarna är, om de suttit i någon styrelse tidigare, eller hur deras 

företagarbakgrund ser ut. 

 

Huruvida kundens ledarskapsförmåga har någon betydelse i Elias kreditbedömning, kan 

man inte säga så mycket om. Han menar att detta inte är en egenskap som man 

uppmärksammar vid ett möte. Vidare säger Elias att det kan vara en aspekt som är viktig 

att iaktta men inte nödvändigtvis vid mindre företag där organisering av arbete inte är 

komplicerat. 

 

Vad som däremot kan ha någon mindre påverkan, enligt Elias, är att kunden utstrålar 

karisma. Han menar för övrigt att man försöker vara professionell i sådana frågor för att 

man måste kunna försvara sina argumentationer och det måste vara rimligt. Därefter kan 

man även bli lite misstänksam mot kunden och tro att denne döljer något, när denne 

försöker vara för trevlig och charmig. Detta gör att man än mer försöker vara försiktig 

och inte låta sig påverkas av kundens personlighet. Elias berättar om en händelse som 

skedde nyligen där han diskuterade ett fall med sin chef. Elias påpekar att situationen var 

ganska osäker men att denne kände att personerna bakom företaget var trevliga och bra. 

 

"Man kände för dem och därför ville man hjälpa på något sätt." 

 

Kreditchefen menade istället att fallet inte såg lovande ut och att ett beviljande inte 

kunde ske. 
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På frågan om lokala samhällets åsikter kan påverka bedömningen av en kund påpekar 

Elias att det även handlar om att vara professionell i situationer där man kanske hör något 

om kunden från andra människor. I sådana situationer får man inte låta sig påverkas så 

mycket av sådant, uttrycker han. Men hör man att andra parter pratar om någon kund eller 

att kollegor som hört något säger saker till en då är det klart att man kan få någon känsla 

som kan indirekt påverka ens uppfattning och bedömning av situationen, påpekar Elias. 

Vidare menar Elias dock att det inte kan baseras på saker som att man inte gillar personen 

som leder företaget. 

 

”Det kan kanske vara tänkbart i de fall där företagsledaren inte följer lagen 

eller att denne manipulerar något eller något i den stilen men inte annars." 

 

När det kommer till bedömningen av branschens potential så menar Elias att detta är en 

faktor som denne tittar på vid varje kreditsituation. Man erkänner vidare att detta inte 

nödvändigtvis behöver stoppa honom från att ha en mer ingående dialog med kunden, om 

de övriga bitarna är på plats. Elias syftar främst på att om kunden har erfarenhet, är erkänt 

duktig, har en egen insats och ett bra säkerställande, samt att man har gjort sin hemläxa, 

då kan man ta en dialog med kunden. Man konstaterar dock att det även funnits fall där 

kunder velat starta nya företag i branscher där det helt enkelt är för mycket... 

 

"...då måste vi som bank tacka nej och sätta ett lock på det ärendet." 

 

Kvaliteten på produkten eller tjänsten som företaget erbjuder är oftast inte någon 

aspekt som man lägger stor fokus på men det kan förekomma vid vissa tillfällen, menar 

Elias. 

 

"När situationen rör företag som ska sälja produkter så som livsmedel, då måste det 

finnas någon kvalitetssäkring på det. Alternativt kan varulagret fungera som säkerhet 

ifall detta är av bra kvalitet och på så sätt värdefullt för oss." 

 

Hur pass mycket företagsledaren satsar på marknadsföring eller på vilket sätt det görs 

påverkar inte alls handläggarens uppfattning om kunden. Marknadsföringen är varken 

något som tas hänsyn till direkt eller indirekt i en kreditsituation, konstaterar Elias. 

 

Slutligen konstaterar Elias att det är viktigt att kunden har framtidsplaner då det hjälper 

handläggaren att kunna ta ställning till hur företagsledaren planerat inför framtiden och 

om detta är realistiskt, eller åtminstone rimligt på något sätt. Detta är av god hjälp till 

Elias när han ska argumentera för caset. Huruvida det är viktigt att kunden har en positiv 

attityd gentemot tillväxt så konstaterar man att... 

 

"...vi vill att företagen som vi jobbar med strävar efter att tjäna pengar och är 

lönsamma. Ibland krävs det då att man har ambitioner och planer för tillväxt.  

Viktigt är dock att lönsamheten finns där och att återbetalningsförmågan  

ser bra ut, detta kommer först." 
 

Elias tillägger även att man inte ställer det kravet på kunden. Man behöver inte sträva 

efter tillväxt, det är dock inget oviktigt att kunden vill omsätta mer eller öka sitt resultat. 
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4.2 Informationsbearbetning och bedömning 
 

4.2.1 Intervjudeltagare Mats 

Vare sig det handlar om ett nytt eller ett befintligt företag så är det essentiellt att vid varje 

kreditbedömning stämma träff med sin kund. Det finns en nödvändighet i det att få träffa 

kunden och få lära känna denne en aning innan man kan gå vidare med ett ärende. Mats 

menar att det i alla situationer är viktigt att man upprätthåller ständig dialog med sin kund. 

Möten och dialog med kunden är det som gör att det finns information att identifiera och 

hämta in. Primärt använder Mats sig av det tillvägagångssättet för att samla in majoriteten 

av den mjuka informationen. Beroende på vad det är för information handläggaren är ute 

efter så finns även andra källor att använda som hjälpmedel. Mats säger att ett av dem är 

att ta hjälp av kontorschefen då denne besitter mycket kunskap som deltagaren själv 

saknar. Kontorschefen symboliserar ofta ett bollplank som man kan gå och be om råd hos 

om man själv är osäker eller bara behöver någon annans synpunkt på saken. Ett annat är 

att använda sig av elektroniska källor som ”Google”. Det finns även en möjlighet för 

kunden att själv ha med sig olika dokument och bilagor som påvisar och styrker 

informationen som Mats gör sig bekant med under mötena. 

 

Visserligen finns det en stegvis process i form av hur informationen kan fås fram gällande 

vilken information man är ute efter menar Mats, dock har alla handläggare sitt lilla 

vinklade tillvägagångsätt för hur man faktiskt gör i praktiken. Ibland beror det helt enkelt 

på hur mycket kunskap den enskilde handläggaren har om saken i fråga. 

 

”Den ena handläggaren kanske helt enkelt vet mer om den lokala branschen medan  

jag måste söka efter informationen på ett annat ställe.” 

 

Med åren kan tillvägagångssättet förändras och erfarenhet är en faktor som kan spela en 

hyfsad roll i hur informationen samlas in. Man lär sig av sina misstag och gör på det 

förfarandet man känner sig mest säker med uttrycker Mats det som. 

 

För att vidare avgöra om den mjuka informationen är bra eller dålig uttrycker sig Mats att 

det kan vara svårt. Mats menar att det är mer av en känsla man får som man försöker 

resonera fram och tydliggöra. Ofta är det så att magkänslan kan styra beslutet mot ett 

beviljande eller ett avslag. Att få en klar uppfattning om kunden/situationen är dock 

någonting som sker först vid mötets slut. Mats formulerar det som att han då vet vilket 

ställningstagande denne har om personen och informationen som har samlats in. 

 

Informationen som identifierats och samlats in är någonting som Mats främst resonerar 

kring och bearbetar efter mötet med kunden. Han uttrycker det som att om man väl ska ta 

ett konkret beslut så måste man skriva ner det och då blir det att man medvetet tänker och 

formulerar sig i ord. När man däremot ska leverera ett avslag blir det mer omedvetet och 

spontant. Mats menar att han kan ha ett möte med en kund och vid mötet komma fram till 

att ett kreditbeslut kommer att avslås. Vidare sätts avslaget inte på pränt eller att man 

formulerar varför kreditbeslutet kommer att avslås. 

 

”Vid kreditbeviljning så är det så att man i ord noggrant argumenterar 

och formulerar till varför det bör ske.” 

 

Det blir ofta det beslutet som magkänslan säger en att det borde vara efter man träffat en 

person. I princip menar Mats att magkänslan eller intuitionen som uppstår baseras främst 

på den mjuka informationen kring företagsledaren och dennes egenskaper. Det är inte så 
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att magkänslan behöver bekräfta om en bransch har potential eller inte med tanke på vilket 

företag låntagaren driver eller vill starta. Den informationen kan man kanske få från andra 

håll som är mer säker. Kring företagsledaren är denna information inte lika säker menar 

Mats. Hur vet man att man har förtroende för personen samt att denne är seriös i sin avsikt 

och liknande. Det finns omedvetet i bakhuvudet men Mats hänger inte upp sig vid det. 
 

4.2.2 Intervjudeltagare Emma 

Emma menar att det är viktigt att träffa kunden så att man kan diskutera kundens bakgrund 

mer ingående, vilken erfarenhet man har sen tidigare och vilka tankar kunden har. Vidare 

menar Emma även att hon helst vill få all material som finns inskickat innan själva mötet 

så att hon kan kolla igenom det först innan man träffar kunden på riktigt. Med 

affärsplanen väl i hand så går man igenom den för att se hur väl genomarbetat samt hur 

pass realistisk affärsplanen är, detta gör man mycket noggrant menar Emma. Hur man 

bedömer budgeten och annan ekonomisk fakta är styrt av mallar och gränsvärden dock 

tittar man lite mer öppet på de övriga delarna av affärsplanen, påpekar Emma. Där får 

man utgå lite mer från vad handläggaren själv vet eller det som kunden kan berätta till en. 

Emma påpekar att har man kanske stött på en viss typ av bransch flertal gånger och har 

samlat på sig den erfarenheten så kan man känna igen vilken typ av bransch som har 

större potential och vilka som inte har det. 

Att därefter träffa kunden är viktigt så att man får chans att ställa frågor till denne och att 

man kan få ett intryck av hur kunden är, lära känna personen lite grann. Utifrån detta kan 

man få signaler på hur påläst och seriös kunden är. Emma påpekar även att...  

 

"...jag aktivt under möten med kunder tänker på svar, bemötande, 

och reaktioner från denne." 

Efter 30 års erfarenhet inom finansbranschen så menar Emma att man snabbt kan plocka 

upp signaler på hur seriös och trovärdig en kund är, oftast bygger detta på kundens 

beteende och framförhållning. Emma konstaterar att har man erfarit en viss människotyp 

eller ett visst beteende så känner man igen detta och det kan på så sätt påverka en utan att 

man tänker på det. Många gånger kan man bli lite misstänksam mot kunder som är 

övertrevliga och överkarismatiska. Emma menar att hon blir medveten om det för att det 

då känns som att kunden använder sig av detta för att täcka upp det faktum att "det ser 

lite tunt ut under ytan eller att man haft dåliga affärer tidigare”. Därefter så kan detta 

också ibland konstateras i efterhand, att kunden kanske varit övertrevlig på grund av detta. 

 

Efter att mötet är avslutat så vill Emma helst inte lämna ett besked till kunden med 

detsamma då hon tycker att detta kan bli lite för hastigt. Istället tittar man på materialet 

och reflekterar över informationen man samlat in under mötet och därefter återkommer 

man till kunden när man känner att man kan fatta rätt beslut. Ofta kan det vara så för 

Emmas del att man är positivt inställd till idén och intrycket av personerna bakom 

företaget, som formats successivt under mötet, men mängden förtroende för kunden kan 

skifta efter att man har gått igenom materialet, beroende på hur väl utarbetat och realistiskt 

det är. Detta så att man har något att basera sina argument på, menar Emma. 

 

Emma påpekar även hur det kan hända vid mindre kreditsituationer, där lånebeloppet är 

avsevärt mindre, att man inte lägger ner lika mycket arbete och energi på basfakta och 

ekonomiskt underlag... 
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"...utan då får man kanske någon snabb känsla av att det råder förtroende för kunden 

där man samtidigt känner att man kan hjälpa till. Det händer också att dessa beslut inte 

alltid visar sig vara rätt, men sådana situationer uppstår naturligtvis." 

 

I fall som anses vara mer besvärliga från handläggarens sida, då menar Emma att man får 

göra någon form av marknadsundersökning och en egen bedömning av undersökningen. 

Oftast får man då även blanda in analytiker och branschspecialister som kan hjälpa 

handläggaren att kunna göra en bedömning. Där kan det då visa sig att vissa segment av 

affärsplanen är orealistiska efter att man själv analyserat informationen på djupare plan. 

 

Angående den kritiska incidenten som vi frågade Emma om, konstaterades det att redan 

efter första mötet så hade Emma fått en inledande slutsats om fallet. Vidare om den 

kritiska incidenten menar hon att man vid flera tillfällen hade kontakt och möten med 

kunden för att samla in mer information och få fler redogörelser från kunden i hopp om 

att kunna hitta en lösning. Emma konstaterar att det är vanligt att man har ett flertal möten 

med en kund när det rör sig om besvärliga situationer där vissa saker står oklara och där 

man måste samla in information och redogörelser från kunden. 

 

Apropå besvärliga situationer så menar Emma att där man känner att kunden varit seriös 

men att det brister på lite olika håll, då vill man även själv vara seriös och ge ett 

genomtänkt avslag. 

 

"Jag känner att ska vi som bank vara trovärdiga och seriösa då får vi också ge ett 

genomtänkt avslag. Så ett avslag analyserar vi också hyfsat mycket, både för att lämna 

ett gott intryck men även så att man hjälper kunden förstå var underlaget brister." 
 

4.2.3 Intervjudeltagare Nils 

Man stämmer alltid möte med kunden för att få träffa denne personligen. Man tar det 

tillfället att ställa frågor till kunden som rör affären. Många av frågorna som man ställer 

är ganska standardiserade men många är även specifika till fallet och då måste man 

skräddarsy frågorna efter det, menar Nils. 

 

"Oftast är det att man tar hänsyn till branschen där frågorna då kan variera." 

 

Så det är ytterst viktigt att kunden kan förse handläggaren med en affärsplan och självklart 

räcker det inte bara med det, menar Nils, det är även viktigt att planen innehåller alla de 

väsentliga delarna och att dessa är realistiska. Han menar att man noga granskar 

affärsplanen för att kunna fastställa hur pass konkret kunden varit. Följer planen en röd 

tråd eller är man flerspårig, är faktorer som uppmärksammas. 

 

För Nils del är det oftast så att man måste sätta sig, analysera och fundera lite mer över 

den information som mottagits av kunden. Däremot tillägger Nils att förtroende-frågan 

kommer man över ganska snabbt in på mötet där man då tar beslutet om "det är värt" att 

gå vidare med fallet och investera tid i det. Han tillägger att oftast är det då kanske 

magkänslan styr förtroendet, att man känner något i magen men att man inte kan sätta 

fingret på vad det är. Nils menar att han oftast då försöker lösa sin magkänsla genom att 

ställa ännu fler frågor till kunden. 

 

Nils påpekar att på det specifika bankkontoret så kommer det alltid, oavsett vilket 

lånebelopp som kunden ansöker om, vara två handläggare som måste vara överens om 

varje fall. Då måste man ha giltiga orsaker till hur och varför man argumenterat på det 
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sätt som man gjort, säger han. Detta gäller dock inte i de fall som Nils inte vill gå vidare 

med, då kan man som ensam handläggare välja att avslå fallet utan en kollegas synpunkt. 

 

Även vid låneansökningar som Nils finner vara av större besvärlighet så är det ytterst 

viktigt att man möter kunden. Då är dessa möten till för att man ska kunna ställa en massa 

kontrollfrågor till kunden rörande det material som presenterats till Nils. Man menar 

vidare att det är kundens förklaringar och svar som formar möjligheterna för hur väl 

handläggaren kan underbygga sina egna resonemang. Nils framhäver även det faktum att 

man i slutändan måste presentera fallet för en kollega, därför är det av vikt att man har 

solida argument för hur man ska gå vidare i ett specifikt fall. Om det möjligen brister i 

något av underlagen, då kan kollegan övertala handläggaren som har hand om fallet att 

det inte finns potential eller att man måste återkomma till kunden för att få svar på fler 

frågor och reda ut någon del lite mer. 

 

"Oftast är det då att man behöver boka in mer än ett möte med en kund om det råder  

osäkerhet som gör att man inte kan ta ett beslut efter första mötet". 

 

Det är även mycket vanligt att man själv kanske måste räkna lite och göra undersökningar 

så att man kan komma fram till en bättre bedömning, konstaterar Nils. 

 

I den kritiska incidenten som Nils ombads tänka på så påpekades att kunden i fråga redan 

var en befintlig kund som man kände sen tidigare. Redan från början i det specifika fallet 

menade Nils att man därför hade en god magkänsla i fråga om kunden. Vidare framhäver 

han att fastän magkänslan för kunden var god så behövde man göra en utförlig 

undersökning av alla faktorer då det fanns en signifikant risk kopplad till fallet. I det fallet 

kunde man inte bevilja ett lån för att det inte fanns tillräckligt med underlag som stärkte 

argumenten för det utfallet. Nils tillägger att när det gäller låneansökningar som kommer 

upp i större belopp då krävs det oftast mer analys och övervägande av insamlad 

information från bankens sida... 
 

"...för att det är mer pengar på spel och på så sätt större risk." 
 

4.2.4 Intervjudeltagare Adam 

En relation med kunden sedan tidigare förenklar kreditbedömningsprocessen betydligt. 

Om det fundamentala är på plats och det existerar ett förtroende för kunden sedan innan 

så är det ofta så att man inte behöver ha ett antal möten med kunden. Är det däremot en 

helt ny kund eller en kund som jag inte hunnit bygga förtroende för så är det nödvändigt 

att ha ett antal möten för att samla in viktig information. Att kommunicera med kunden 

och ställa de rätta frågorna är ofta nyckeln till att få fram viktigt information. Adam menar 

att mötet med kunden och frågorna som uppkommer under det kommer lite hur som helst. 

Även i detta fall så existerar det visserligen någon typ av mall som man kan utgå efter när 

insamlingen av information väl sker. Adam är dock noga med att påpeka att man slipar 

på sin egen förmåga att ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle och att detta kommer med 

erfarenheten. De ska komma lite spontant och naturligt, menar han. 

 

I grund och botten är alla handläggare ute efter samma information. Hur man kommer 

fram till den informationen beror lite på den enskilde handläggaren samt vilken 

information det gäller. Ofta kan det vara så att handläggaren inte har den möjligheten att 

identifiera och samla in viss mjuk information. Adam anser också att den individuella 

handläggaren oftast sitter på olika mycket kunskap kring den mjuka informationen. Man 
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utgår ofta efter sin egen kunskap om saken i fråga. Branschkännedom kan vara ett sådant 

exempel menar han. 

 

”Det kan exempelvis handla om en bransch som jag inte alls känner till.” 

Kunden kan i sådana tillfällen själv redovisa för sina undersökningar och tillhandahålla 

handläggaren tillräckligt med material. Adam uttrycker sig om att detta är ett bra sätt att 

bygga trovärdighet mellan handläggaren och kunden samtidigt kan det användas som 

verktyg för att övertyga i kreditbedömningen. Ganska snabbt får man sig en uppfattning 

om kunden och en känsla om det är ett ärende värt att gå vidare med. Mer med tiden om 

det är ett lite besvärligare fall. Magkänslan bygger ofta på något, menar Adam. Då är det 

viktigt att man kan rationalisera den känslan både vid kreditbeviljning samt kreditavslag. 

 

”Banken vill att vi baserar våra beslut på så rationella grunder som möjligt.” 

 

Det kan vara viktigt i det hänseende om man måste gå tillbaka och se varför man tog det 

specifika beslutet, vare sig det är ett dåligt ett eller ett bra poängterar Adam. Det kan 

sedan skilja sig beroende på fallet. Han påpekar att om det råder trovärdighet samt en 

tidigare relation med kunden att det då inte behöver vara lika formellt i den utsträckning 

som när det gäller en helt ny kund. Storleken på kreditpropån som kunden ansöker är 

också en anledning till att basera sitt beslut på mer rationella grunder än att använda sin 

magkänsla. Adam menar att det är lättare för gemene man att betala igen ett mindre 

belopp än ett mångmiljonbelopp. 

 

Informationen som samlas in under mötet försöker Adam resonera kring under mötet. 

Antecknar gör han inte, dock är det där i medvetandet att han tänker på det kunden säger. 

Adam menar att han bearbetar informationen så att man vid ett avslag gärna kan komma 

med tips för hur man kan få det att funka i framtiden samt tydligt förklara för kunden 

varför det inte funkat denna gång. Vid kreditbeviljning är det mer att man bearbetar 

informationen som samlats in än mer efter mötet än vid själva mötet med kunden. Där 

gäller att all väsentlig information är med för att ett beviljande skall ske. 
 

4.2.5 Intervjudeltagare Maria 

För Maria är det viktigt att man får en känsla av förtroende för kunden, detta sker då man 

har fått chansen att träffa kunden och då man diskuterat frågor kring låneansökningen 

men även verksamheten som kunden driver. Då är det viktigt att kunden redan satt sina 

tankar och undersökningar på pränt. Det måste finnas en affärsplan, menar Maria. 

 

"Redan vid det tillfället kan man få ett tydligt tecken på hur mycket trovärdighet 

kunden ger ifrån sig". 

 

Förutom en affärsplan så måste kunden även ha den rätta kompetensen, förmågan och 

viljan. Där menar Maria att i rollen som handläggare är det något som man på något vis 

måste kunna "läsa ut". Men med tiden blir man en rätt så bra personkännare, tillägger 

hon. För Maria handlar mycket då om att kunna ställa rätt frågor till kunden för att kunna 

"läsa ut" sådana tecken eller signaler från kunden. Om man som handläggare exempelvis 

inte riktigt har tillräcklig kunskap eller insyn i den specifika branschen då får man ställa 

frågorna till kunden så att denne kan besvara dem, och då litar man kanske på det, säger 

Maria. Annars får man ta och undersöka på egen hand. Maria menar att man även kan 

fråga kollegor som må ha bättre koll på vissa branscher eller marknader... 
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"...då kan jag få information som gör att jag antingen förstärker det jag kände under 

mötet eller tvärtom att jag kanske måste plocka bort det och börja om på nytt." 

 

Under mötets gång byggs det på så sätt upp en känsla av förtroende eller misstro för 

kunden. Ju mer erfarenhet du har desto snabbare kan du få den här känslan, menar Maria. 

Är man fortfarande ny i sin roll då kanske man inte vågar gå utanför boxen lika mycket. 

Enligt Maria tar det inte lång tid att få en uppfattning om personen som sitter mittemot 

en, men det stoppar inte henne från att behålla ett öppet sinne genom mötet. Maria påpekar 

även att hon vanligtvis antecknar mycket under tiden som ett möte med en kund pågår. 

Efter mötet görs det en mötesuppföljning där man sammanställer all material som samlats 

in, inkluderat anteckningarna under mötet. 

 

Maria menar även att eftersom hon nu har ett antal år av praktiskt erfarenhet, kan hon 

ändå gå med på att bevilja ett lån om fastän alla ljus kanske inte lyser grönt, exempelvis 

om två ljus är gröna men ett tredje är gult. I de fallen måste riskfaktorn vara så pass låg 

att man kan ta det beslutet, tillägger Maria. Om situationen rör mindre lånebelopp vill 

man att det ska gå snabbt att få besked. 

 

"Vi vill alltså hantera caset så lite som möjligt i de fallen." 

 

Vanligtvis är det tvärtom vid besvärliga lånesituationer och större engagemang, då måste 

man sätta sig ner och fundera över den insamlade informationen ett längre tag, menar 

Maria. Det händer också att man själv måste "grotta lite" och göra egna undersökningar, 

tillägger hon. Därefter bollar man också med analytiker och specialister inom olika 

branschområden som kan bidra med sin individuella kunnighet och som kan ge förslag 

på var det fortfarande behövs förtydligande i underlaget. Då händer det ofta att man måste 

återkomma till kunden eller intervjua denne vid fler än ett tillfälle för att kunna hämta 

mer information och svar på kompletteringsfrågor eller annat som man är osäker på, 

avslutar Maria. 

 

"Är det en kund som jag har förtroende för och vill hjälpa då händer det att jag 

hämtar information i flera omgångar." 
 

4.2.6 Intervjudeltagare Hanna 

En kommunikativ del i kreditbedömningsprocessen är en betydande nödvändighet för att 

kunna lära känna kunden samt förstå avsikten med lånet. Främst är det så att man har 

möten med kunden. Vid mötet försöker man ha en dialog med kunden och få den att svara 

på olika frågor som kretsar kring den information Hanna anser är viktig att samla in.  

Hanna använder ett privat lån som exempel och menar att det ofta vid sådana låneansökan 

finns en mall som man utgår efter som består av ganska klara samt standardiserade frågor 

som man ställer kunden. Vid privatlån är det enkelt påpekar hon. Vid företagslån är det 

betydligt svårare att ha någon form av checklistor när man vill samla in den mjuka 

informationen menar Hanna och syftar på att det skiljer vilt från handläggare till 

handläggare. Hanna vet principiellt vilken information hon behöver för att kunna föra 

ärendet vidare. Hur man sedan för samtalet skiljer sig markant från fall till fall där det kan 

vara annorlunda varenda gång. 

 

Hanna förklarar noga att det förekommer olika hjälpmedel man kan ta till sig för att 

identifiera samt samla in den mjuka informationen. Mycket är upp till kunden att kunna 

övertyga samt bevisa för handläggaren om varför denne bör få kreditpropån beviljad. 

Därför menar hon att det är alltid positivt och kan styrka kundens fall om denne har med 
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sig tillräckligt med väsentlig information i form av olika dokument och bilagor. Kunden 

lan ha med sig referenser vilka man som handläggare kan kontakta om det blir 

nödvändigt. Vidare belyser Hanna att den enskilda handläggarens kunskap kring vissa 

frågor spelar också ibland en stor betydelse. Hanna menar exempelvis att hon kan besitta 

kunskap om marknaden och branschen på en mer lokal nivå med hjälp av sin erfarenhet. 

Då har hon en aning om informationen även om kunden själv inte presenterar någon 

undersökning. 

 

För att veta om det faktiskt är bra eller mindre bra information som har samlats in menar 

Hanna att det består en grund inom banken, ett slags regelverk som man kan förhålla sig 

till. Hur som helst blir det ändå en individuell bedömning beroende på vilken handläggare 

man träffar samt vilket fall det gäller. Här påpekar Hanna att hon alltid tänker medvetet 

på det kunderna säger när man ställer frågor till dem, detta så att man inte råkar bli 

vilseledd. När man är oerfaren och naiv är det vanligt att det händer, därför är det viktigt 

att man tänker på det, tillägger hon. Känner man sig osäker kring någon information så 

finns det möjlighet att resonera kring den med hjälp av en kollega som kan ge sin 

synpunkt på det. Mycket beror även på ens egen uppfattning om kunden uttrycker Hanna 

och förklarar att det första intrycket man får kommer ganska snabbt under mötet. Hanna 

skulle inte gå så långt och säga att hon vid det första intrycket redan bestämt sig för ett 

beslut. Det inträffar att man levererar ett avslag under mötet för att inte dra ut på ärendet, 

då är det främst om man känner att det verkligen inte kommer fungera. 

 

Vare sig man kommer fram till ett beviljande eller ett avslag så tror Hanna att erfarenhet 

är ett sätt att kunna komma fram till det ena eller andra snabbare. Sedan har man också 

lärt sig marknaden samt känner till branschen. Mycket av sådana saker kan spela stor roll 

vid framtida kreditbedömningar. 

 

”Att man har jobbat länge och på så sätt varit med om olika lånesituationer gör att 

man snabbt får en bild av den rådande lånesituationen.” 

 

Omedvetet får man snabbt en positiv eller negativ bild av situationen. Man vet till ett 

ungefär var beslutet kommer att landa, emellertid vill man helst ge kunden en chans att 

kunna övertyga handläggaren. Får man ett positivt första intryck så brukar det hålla 

genom hela kreditbedömningsprocessen. Är man dock lite skeptisk och osäker vill man 

ändå hellre fria än fälla och inte ställa sig negativ mot situationen direkt. Finns där en 

känsla som säger det ena eller det andra så försöker Hanna bejaka vad det är hon verkligen 

känner. Vid lite mer besvärligare situationer då man inte riktigt kunnat sätta fingret på 

vad det är man egentligen känner så har man tendens på att avslå kreditpropån. Är det en 

riskfylld situation försöker man resonera och bearbeta informationen mer intensivare 

under samt efter själva mötet. Det händer också att man resonerar och bearbetar 

informationen under samt efter mötet vid mer generella lånesituationer. Då menar Hanna 

att det inte är lika intensivt och att man sänker garden en aning. Vidare beror det också 

på kreditpropåns storlek. 

 

”Man bearbetar informationen mindre om det är en kund som ansöker om 50 000 kr.” 
 

Då kanske man kan gå på magkänsla mer än om det är ett omfattande fall där kunden vill 

låna ett mångmiljonbelopp för att köpa inkråmet i någon verkstad. I sådana fall kan man 

inte låta magkänslan avgöra utan det krävs att man kan ta ett beslut baserat på rationella 

grunder. 
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4.2.7 Intervjudeltagare Elias 

Förutom att återbetalningsförmågan och säkerställandet måste fastställas, handlar det för 

Elias om att vara öppen i varje fall, att ändå göra en samlad bedömning av helheten. Detta 

innebär att man tar in en mängd olika faktorer som man sedan reflekterar över. Det börjar 

med ett möte med kunden, att man kan föra en dialog för att lyssna av vilka tankar denne 

har. Då ställer man frågor som främst rör de delarna som banken vill att vi handläggare 

ska reda på och ha med i våra PM, menar Elias. Det händer då även att vissa fall är mer 

besvärliga än andra och att frågor fortfarande står oklara eller obesvarade efter det initiala 

mötet, då får man återkomma till kunden i sådana fall, konstaterar Elias. I situationer som 

är besvärligare konstaterar Elias att man anstränger sig mer för att noggrant fånga upp de 

mjuka signalerna som kunden skickar under mötena, och att man reflekterar över dem 

även efteråt för att... 

 

"...jag är sådan att jag hellre vill fria än fälla en kund." 

 

Får man då en magkänsla om något särskilt så menar Elias att det för honom är viktigt att 

man samlar på sig ytterligare information för att kunna motivera magkänslan och varför 

man tror det är så. Detta kan vara svårt ibland för man vet inte riktigt hur väl man kan 

förlita sig på de mjuka värdena om företagsledaren och tolkningen som man gör. 

Annorlunda är fallet exempelvis vid frågor om branschen och marknaden. Elias menar 

här att man ofta får gå på den information som kunden ger en och då får man utgå från 

det tillsammans med vad man själv vet sedan tidigare. Ger detta inte mycket så kan man 

"googla" lite för att kolla läget, tillägger Adam. Han tillägger även att man ändå har 

ganska stor insyn i vad som inte har potential att kunna funka och vice versa... 

 

"...för att staden är liten och man har bott här hela sitt liv, så man är  

insatt på det sättet också." 

 

Naturligtvis har det också förekommit situationer som då rör lånebelopp som inte är 

riktigt märkvärdiga i storlek och då kan det ha hänt att man inte riktigt följde mallen fullt 

ut, påpekar Elias. Elias återkallar en praktisk situation där man tillsammans med en 

kollega lånade ut ett litet belopp till en kund där man valde att utgå från det magkänslan 

sa. Han tillägger att man i det fallet inte hade samlat in och analyserat informationen 

tillräckligt noggrant. Det tog det inte lång tid därefter för kunden att återvända och be om 

mer pengar. Då visste man att man kanske inte skulle ha förbisett att analysera fallet mer 

ingående fastän det rörde sig om ett mindre belopp, uttrycker Elias.  

 

För övrigt så tillägger Elias även att han alltid tar sina beslut tillsammans med en kollega 

oavsett storlek på lånet. Orsaken till det är man inte ska bli uppslukad av de mjuka värdena 

utan att det finns rationella grunder till varför man tänker som man gör. Kollegan kan då 

istället granska fallet med "färska ögon", menar Erik. 

 

Rör det sig däremot om besvärliga eller osäkra situationer då menar Elias att man måste 

tillämpa mer ingående metoder för att bedöma det insamlade materialet. Man får liksom 

titta på affärsplanen och göra egna beräkningar, säger Elias. Han menar även att man 

oftast får "sova på saken" och fundera noggrant innan man tar ett beslut. Det blir inte så 

ofta man blandar in analytiker eller kontaktar branschorganisationer som man kan ta hjälp 

utan det hänger mer på vad man vet eller tror själv. Elias påpekar att man inte har tid att 

ständigt ta kontakt med analytiker och diverse branschorganisationer utan då är det främst 

att man kollar läget själv, djupare än så går man inte. Elias tar dock ständigt hjälp av 

övriga kollegor och även kreditchefen för att få grepp om olika fall.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Kapitlet presenterar studiens analys och diskussion av det framförda resultatet där 

upplägget följer samma struktur. Kapitlet inleds med att de mjuka 

informationssignalernas betydelse ställs mot tidigare forskning. Därefter jämförs och 

diskuteras vilka likheter och skillnader det existerar mellan de individuella 

handläggarna. Vidare analyseras handläggarnas uttalanden om hur bearbetning av de 

mjuka informationssignalerna sker där likheter, skillnader och andra samband mellan 

olika individer samt kontexter diskuteras. 

 

5.1 Mjuka informationssignaler 

Samtliga handläggare var enade om att företagsledaren är en informationssignal som 

bedöms vid kreditbedömningen av mikroföretag. I synnerhet föreligger kvaliteter hos 

företagsledaren som är viktiga att bedömas var för sig. Om företagsledaren har en formell 

utbildning har ingen betydelse i deras kreditbedömning menar tre av deltagarna. 

Deltagarna resonerade om signalen att vara otillräcklig samt av inget intresse vid 

kreditbedömningen. Din formella utbildning gör dig inte mer kvalificerad till att starta 

samt leda en verksamhet i jämförelse med någon som saknar den utbildningen påpekar 

deltagarna. Två av deltagarna menade istället att formell utbildning kan ha en mindre 

betydelse. Främst kan det lyfta upp kunden i specifika fall beroende på projektet samt 

branschen i fråga. Vidare menar Adam att nödvändiga kunskaper främst inom 

redovisning är ett plus. Maria och Elias ansåg formell utbildning ha en större betydelse i 

vissa fall, framförallt då låntagaren saknade den praktiska erfarenheten av att driva ett 

företag eller är nyutexaminerad. I sådana fall så är det viktigt vad det är för typ av 

utbildning.  

 

Backes-Gellner & Werner (2007) argumenterade för i sin studie om att formell utbildning 

är ett essentiellt instrument för entreprenörer som vill starta nya innovativa verksamheter 

där handläggaren använder låntagarens utbildning som ett mått för dennes 

entreprenöriella kvalitet. Studiens resultat visade en signifikans i utbildningens betydelse 

vid kreditbedömningen av innovativa nyetableringar och att handläggare använder 

indikatorer som längd på utbildning för att konstatera betydelsen. Vid mer traditionella 

nyetableringar konstaterade man att utbildning inte har samma betydelse och att 

handläggare således använder sig av andra informationssignaler för att utvärdera en 

låntagarens entreprenöriella kvalitet, vilket även påvisas och styrks av vår studie. 

 

Resultatet kring låntagarens erfarenhet av att driva företag fann att sex av sju deltagare 

ansåg det vara av stor betydelse vid kreditbedömningen. Deltagarna menar att det väger 

tungt om man kan visa att man drivit ett bolag tidigare samt gjort det bra. Maria anser 

dessutom att man indirekt kan ha erfarenhet av att driva företag då man kommer från en 

företagarfamilj. Då består där ett kontaktnät som låntagaren har vilka kan bidra med rätt 

kompetens om det skulle vara nödvändigt. Emma menar istället att det kan vara av stor 

betydelse att ha drivit företag innan dock att hon själv anser det vara av än mer betydelse 

om låntagaren besitter någon typ av erfarenhet av branschen/marknaden. De övriga 

deltagarna instämmer och menar för övrigt att det är en förutsättning att erfarenhet av 

branschen eller snarliknande branscher existerar. Hanna påpekar istället att erfarenhet av 

branschen har större betydelse vid mer specifika verksamheter. Wilson et al. (2007) och 

Jankowicz et al. (1987) konstaterade att erfarenhet av bransch/marknad samt erfarenhet 

av att driva företag har en stor betydelse vid handläggarens kreditbedömning, vilket 

överensstämmer med studiens insamlade resultat.  

 



48 
 

Deltagarna visade en mindre skillnad i deras reflektion av låntagarens karisma vid 

kreditbedömningen. Två av deltagarna ansåg låntagarens karisma vara av sådan betydelse 

att det kunde påverka deras kreditbedömning. Hanna betonar att karisma i sig inte är 

avgörande men att det kan få en att omedvetet förbise riskerna med krediten en aning, likt 

kan det få en att ställa sig ganska kritisk mot signalen då den i många tidigare fall påvisats 

vara felaktig. De övriga deltagarna uttrycker det istället som positivt och möjligt att 

omedvetet bli påverkad av låntagarens karisma. Å andra sidan måste handläggaren vara 

professionell och kunna försvara sina argumentationer. Vidare förekommer skillnad på 

drivande personlighet och tillgjord entusiasm samt trevlighet, varav det senare kan ge 

ifrån negativa signaler menar deltagarna. Wilson et al. (2007) påvisar karisma vara en 

betydelsefull signal i deras studie vilket delvis stämmer överens med våra resultat. Att två 

av deltagarna anser en låntagares karisma vara betydelsefull kan bero på ett antal faktorer. 

Möjligtvis anser Hanna och Mats att karisma är en fördelaktig egenskap i den mån 

företagsledaren kan knyta till sig nya affärskontakter och dra till sig partners samt 

anställda. Något som eventuellt kan få verksamheten att växa eller föras i rätt riktning. 

Vidare kan det vara en positiv egenskap hos företagsledaren då denne kan ha större 

möjlighet att dra potentiella kunder. 

 

Samtliga deltagare var enade om att framtidsplaner/prognoser är en betydelsefull 

informationssignal likt är det också den enda informationssignalen utöver företagsledaren 

som samtliga deltagare tar hänsyn till i alla kreditbedömningar. Lev inte i det förflutna 

brukar man säga, det som har hänt kan vi inte ändra dock kan vi fokusera på framtiden, 

menar Maria. Mindre företag befinner sig mer än ofta i en turbulent miljö där 

morgondagen inte är lovad för verksamheten menar Nils och påpekar att det gäller att 

planera och hänga med i utvecklingen. Samtidigt är framtidsplanen ett instrument för 

handläggaren att kunna göra en uppskattning av återbetalningsförmågan. Jankowicz et al. 

(1987) påpekade i sin studie att när mindre företag ansöker om lån att flertal 

informationssignaler ligger av vikt för handläggaren. I synnerhet var det signalerna 

framtidsplaner och prognoser samt affärsplan/idé som är av stor betydelse vid 

kreditbedömningen. Forskarna påstår att framtidsplaner/prognoser ligger som tredje 

viktigaste mjuka informationssignalen i handläggarens bedömning och att den är än 

viktigare för mindre företag. Vår studie bekräftar påståendet och påvisar att 

framtidsplaner/prognoser har en central betydelse i samtliga deltagares kreditbedömning. 

 

Resultatet för affärsplanens betydelse var överensstämmande för sex av sju deltagare. 

Elias förtydligade dock affärsplanen som inte en nödvändighet för låntagaren att ha med 

sig. Istället för att analysera och utvärdera affärsplanen på egen hand, föredrar han att föra 

dialog med låntagaren och få denne att svara på väsentliga frågor som rör affärsplanen. 

På så sätt kan man få mer förtroende för denne samt ta ställning till om helheten har 

undersökts och om låntagaren är mån om den. De övriga deltagarna menar att det är 

betydligt viktigare att kunden faktiskt har med sig en affärsplan och att handläggaren själv 

granskar den. Det blir ofta så vid nya och unga verksamheter att affärsplanen blir det enda 

man kan ta ställning till. Att kunden funderat kring den strategiska aspekten och övriga 

detaljer i den utarbetade affärsplanen är ytterligare en signal. Deltagarna menar att det ger 

av ett seriöst och ett väl förberett intryck från kunden. Jankowicz et al. (1987) indikerade 

på att det vid varje bra låneansökan ska existera en affärsplan då den reflekterar klarheten 

i låneansökan. Resultatet av denna studie stärker den tidigare forskningen varav endast 

en deltagare ansåg affärsplanen inte reflektera den betydelse som de övriga deltagarna 

ansåg den göra. 

 

 



49 
 

Vårt insamlade resultat visade att fem av deltagarna inte riktar någon fokus på 

marknadsföring och att det på så sätt inte alls har någon betydelse i deras 

kreditbedömning. Maria menar att det kan ha en liten indirekt påverkan om låntagaren 

ägnat sig åt att marknadsföra men att det i sådana fall inte direkt tas med i kreditbeslutet. 

Hanna tar istället hänsyn till det att låntagaren marknadsför sig och påpekar att det är 

viktigt att ha ägnat tid åt de strategiska banorna för hur man ska synas på flera håll. Chen 

et al. (2013) undersökte i sin studie om mjuka informationssignaler kan förutspå 

låntagarens återbetalningsförmåga samt vilken betydelse informationen har på 

låneräntan. De mjuka informationssignalerna var bland annat ledarskapsförmåga, kvalitet 

på produkt/tjänst samt marknadsföring. I forskarnas studie påvisades att marknadsföring 

har en ganska varierande betydelse i handläggarnas kreditbedömning. Vår studie påvisar 

istället att marknadsföring har nästintill ingen betydelse vid kreditbedömningen. Hanna 

var dock tydlig med att uttrycka att marknadsföring är en signal som tas hänsyn till och 

att det kan gynna låntagaren som visar att hen gör det lilla extra för att utmärka sig från 

mängden. 

 

Vid förfrågan om ledarskapsförmågans betydelse, fick vi fram snarlika resonemang från 

samtliga deltagare. I många fall har det ingen betydelse alls, synnerligen om fallet gäller 

nyetablering samt enskilda bolag. I andra enskilda fall då bolaget redan är etablerat och 

har ett större antal anställda så är det viktigare menar deltagarna. Två av deltagarna 

menade att ledarskapsförmågan kan vara viktigt men att de inte nödvändigtvis lägger 

någon fokusering på det. I Chen et al. (2013) studie kom forskarna fram till att 

ledarskapsförmåga kan ha en varierande betydelse för handläggare vilket vår studie ligger 

i linje med. Att informationssignalen inte har någon betydelse i Mats och Elias 

kreditbedömningen kan ha att göra med deras erfarenhet. I och med en relativt kort 

erfarenhet av kreditbeviljning till mikroföretag, förekommer en möjlighet att varken Mats 

eller Elias har handskats med fall som rör kunder med ett större antal anställda. Detta kan 

också vara en möjlig förklaring till varför de heller inte tar hänsyn till 

informationssignalen i samma utsträckning som de mer erfarna handläggarna. 

 

Chen et al. (2013) kom även fram till att ledarskapsförmåga inte är en signal som används 

för att uppskatta återbetalningsförmåga, dock är det andra egenskaper med signalen som 

är attraktivt för banker. Man menade exempelvis att ju bättre ledarskapsförmåga 

låntagaren har, desto större sannolikhet för verksamheten att växa och dra in mer pengar 

för banken. Några snarlika resonemang och reflektioner från våra deltagare förekom inte, 

däremot är det rimligt att anse signalens betydelse vara mer central vid fråga om utlåning 

till företag med fler anställda. Sannolikt är att företagsledaren i de fallen har ett mer 

omfattande ansvar samt arbetsuppgifter inom företaget att en god ledarskapsförmåga är 

positivt och kan påverka företaget i den mån det kan fortsätta vara verksamt. I gengäld 

kan det förmå att betala tillbaka lånet som banken beviljat. 

 

Kvaliteten på produkten/tjänsten och deltagarnas reflektioner kring signalens 

betydelse separerade dem åt. Tre av deltagarna ansåg signalen vara av stor betydelse vid 

kreditbedömning vara de fyra övriga deltagare ansåg den ha mer av en varierande 

betydelse. Det kan röra sig om specifika fall där produkten eller tjänsten behöver 

kvalitetssäkras antingen genom ISO-licenser eller certifikat. Vidare kan det också vara 

viktigt då det är en nyetablering där låntagaren beaktat sakfrågor som rör kvalitetssäkring 

men också att handläggaren själv undersöker den underliggande kvaliteten. Att kvaliteten 

är av stor vikt menar deltagarna främst att produkten/tjänsten ska kunna omsättas till 

pengar. Kvaliteten behöver inte vara låg likt behöver den inte vara hög. Det beror på 

kunden och hur denne vill konkurrera med sin produkt, menar Nils. Emma menar att hon 

samt banken i stort är ganska fokuserade på frågor som rör hållbarhet och etik. Därför 
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beaktar man produkten/tjänsten en hel del påpekar hon. Resultatet är liknande det Chen 

et al. (2013) fick fram i sin studie där statistik analys visade signalens betydelse ligga 

mellan varierande och stor. Således kan vår studie ses som en bekräftelse till deras 

forskning. 

 

Deltagarnas reflektioner kring det lokala samhället och dess åsikter i 

kreditbedömningssammanhang påvisar att endast Nils ansåg signalen vara av stor 

betydelse. Nils syftar på att man ständigt håller sig aktiv i nätverk runt det lokala 

samhället. I gengäld får man sig en ganska klar bild om vad det lokala samhället anser 

om både nya men också befintliga kunder. För några av de övriga deltagarna kan det vara 

något att titta in i, främst om företagsledarens eller företagets namn dyker upp i negativa 

hänseende varpå banken i helhet väljer att undvika sådan associering. I många fall har det 

en mindre till ingen betydelse alls påpekar Hanna och syftar på att det kan grundas i 

banksekretessen. Ogura & Uchida (2008) studerade hur fusion av banker påverkade deras 

insamlande av mjuk information. Deltagarna (SMF) i studien fick på en skala mellan 0 

och 5 betygsätta sina banker i hur väl nöjda dem är med bankernas insamlande av mjuk 

information. En av de mjuka informationssignalerna var det lokala samhället och dess 

åsikter om företagsledaren och företaget. Handläggarnas insamlande av signalen gjordes 

i lite mer än en varierande utsträckning vilket kan tolkas som att signalen har av en mer 

varierande betydelse vid kreditbedömning. Vår studie visar att signalen är av tämligen 

mindre betydelse än vad Ogura & Uchida (2008) framhäver den vara och på så sätt inte i 

linje med deras studie.  

 

Även Chen et al. (2013) studerade betydelsen av det lokala samhällets åsikter eller det så 

kallade ”ryktet” om företaget och företagsledaren. Man kom fram till att 

informationssignalen har nästintill en stor betydelse vid kreditbedömningen. Möjligtvis 

kan signalens betydelse i de båda tidigare studierna förklaras av den organisatoriska 

faktorn men också den kulturella faktorn som skiljer sig från den i Taiwan och Japan samt 

den i Sverige. Banker i Taiwan och Japan ser högre på ”rykte” och inkluderar det i sin 

bedömning då man kanske vill förknippas med kunder som har bra rykten eller att det 

faller under bankernas policy. Den kulturella faktorn kan spela roll i det faktum låntagare 

i Taiwan och Japan är mer värna om sitt och företagets rykte att det leder till att man följer 

sina skyldigheter mot banken mer rigoröst. 

 

Att en attityd mot tillväxt ska vara en viktig aspekt hos låntagaren är enligt deltagarna 

inte alls så. Sex av deltagarna menar istället att attityd mot tillväxt signalerar något 

positivt men absolut inget man kan kräva av låntagaren. Det är viktigare att 

återbetalningsförmågan ser sund ut, annars har det för övrigt ingen stor skillnad på 

kreditbedömningen. Nils resonerade annorlunda och förklarade att attityd mot tillväxt 

signalerar en ”entreprenöriell” anda som gör att man lättare kan tro på att låntagaren 

kommer lyckas. Nils resonemang är i linje med det Binks et al. (1990) framförde i sin 

studie och det faktum att attityd mot till tillväxt är en viktig aspekt vid finansiering till 

SMF. Främst i de fall då man vill få reda på om låntagaren har ambitioner kring sitt 

projekt. Att signalens betydelse i vår studie inte ligger i linje med vad Binks et al. (1990) 

framförde kan förklaras av att vår studie endast baseras på mikroföretag i kontrast till 

deras som även inkluderar medelstora företag. Att medelstora företag inkluderats i studien 

kan ge en skev bild av signalens betydelse då storlek på företag kan vara en påverkande 

faktor. 

 

Majoriteten av deltagarna var eniga om att branschen och marknadens potential är en 

informationssignal man alltid noggrant beaktar i varje typ av fall. Överlag passar alla 

banker sig för vissa specifika branscher, främst de som är mer utsatta. Vi tar en stor risk 
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om det inte finns möjligheter för företaget att överleva menar Nils. Som bank vill vi heller 

inte vara överrepresentativa inom vissa branscher påpekar Maria och syftar på att det 

tillkommer risker även då. Vidare menar Emma att branschen i sig är en viktig faktor, 

men att den lukrativa faktorn med branschen inte har större betydelse utan då tar man 

hänsyn till andra egenskaper kring branschen. Resultaten är linje med det Binks et al. 

(1990) argumenterade för och kan bland annat förklaras av de identifierade egenskaperna 

kring branschen och marknaden som även Binks et al. (1990) diskuterar för i deras studie. 

 

Studien kom fram till att handläggare till en viss del använder sig av informationskällor 

som övriga personer förknippade med företaget i större omfattning varav övriga gör 

det i mindre omfattning. Främst menar två av deltagarna att man tar stor hänsyn till vilka 

leverantörer företaget i fråga gör affärer med. Eftersom man är en stor bank så har man 

ett intresse av att lära känna sina kunder på en djupare nivå, där inkluderas även vilka 

affärskontakter kunderna har. Viktiga sakfrågor inom hållbarhet och etik hos företagets 

leverantörer är av stort intresse för Emma men också för banken som helhet. Elias påpekar 

att han noga undersöker om det består nyckelpersoner bland de anställda och hur 

företagarbakgrunden ser ut hos styrelsen. Nils och Maria gör liknande, dock förekommer 

det endast i få fall. Adam har ingen större åsikt om det och menar att det har mindre 

betydelse för honom. Mats påstår att det kan vara viktigt att undersöka men att denne inte 

nödvändigtvis gör det. Att övriga personer förknippade med företaget i form av anställda, 

leverantörer och styrelsemedlemmar är utmärkta informationskällor som Udell (2008) 

påstår dem vara är någorlunda i linje med vår studie. Att deltagarna resonerar kring 

informationskällorna som förekommande innebär inte att de alltid använder dem som 

signaler vid kreditbedömningen vilket vår studie påvisar. Vidare är det möjligt att 

samtliga informationskällor inte har samma betydelse vid kreditbedömningen då 

deltagarna inte resonerade kring dem på liknande sätt. 

 

Vårt resultat tyder på att trovärdighet är av stor betydelse och något som beaktas vid 

kreditbedömning av mikroföretag. Trovärdigheten för kunden bygger på all övrig 

information och kan mycket väl vara avgörande vid varje kreditbeslut. Existerar det inte 

någon trovärdighet gentemot kunden så är det tämligen svårt att gå vidare med ärendet, 

likt finns det inget att bygga samarbetet på. Trovärdigheten är dock inte allt i en 

lånesituation menar Elias och syftar på att en kreditbeviljning kan ske även i de fall då 

det inte existerar trovärdighet gentemot låntagaren. Elias menar att man inte behöver ta 

hänsyn till trovärdighet så länge det förekommer en säkerställning och en god 

återbetalningsförmåga. Mats ser till att basera sitt beslut på andra egenskaper varav 

trovärdigheten är inte något som läggs stor fokus på. I det undermedvetna kanske, hävdar 

Mats. Det har på så sätt mindre betydelse då han inte hänger upp sig vid trovärdigheten.  

 

Resultatet kan förklaras av och ligger i linje med det Moro & Finks (2013) kom fram till 

i sin studie. Studien visar nämligen att ju högre trovärdighet handläggaren har gentemot 

låntagaren, desto större sannolikhet för att ett lån beviljas. Studien kom även fram till att 

trovärdigheten främjar och ökar tillgängligheten av både mjuk och hård information för 

handläggaren och bör på så sätt enligt forskarna vara viktigare för företag som präglas av 

opacitet. Vårt resultat visar att detta stämmer då majoriteten av deltagarna resonerade 

kring informationssignalen likt hur Moro & Finks (2013) resonerade för den i sin studie. 

Att Elias inte anser trovärdighet gentemot kunden vara lika viktig i alla fall innebär inte 

att han ignorerar signalen. Signalen kan fortfarande vara av stor betydelse skulle 

låntagaren uppvisa en mindre bra återbetalningsförmåga. I tabell 4 redovisas en 

sammanfattning av 5.1 Mjuka informationssignaler. 
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Tabell 4: De mjuka informationssignalernas betydelse 

 

Informationssignal  Stor 

betydelse 

Varierande 

betydelse 

Mindre betydelse Ingen 

betydelse 

Formell utbildning  Maria, Elias (2/7) Nils, Adam (2/7) Mats, Emma, 

Hanna (3/7) 

Erfarenhet av 

bransch/marknad 

Mats, Emma, 

Nils, Adam, 

Maria, Elias 

(6/7) 

Hanna (1/7)   

Erfarenhet av att driva 

företag 

Mats, Nils, 

Adam, Maria, 

Hanna, Elias 

(6/7) 

Emma (1/7)   

Trovärdighet Emma, Nils, 

Adam, Maria, 

Hanna (5/7) 

Elias (1/7) Mats (1/7)  

Ledarskapsförmåga  Emma, Nils, Adam, 

Maria, Hanna (5/7) 

 Mats, Elias 

(2/7) 

Karisma Mats, Hanna 

(2/7) 

 Emma, Nils, Adam, 

Maria, Elias (5/7) 

 

Affärsplan/idé Mats, Emma, 

Nils, Adam, 

Maria, Hanna 

(6/7) 

  Elias (1/7) 

Branschens potential Mats, Nils, 

Adam, Maria, 

Elias (5/7) 

Emma, Hanna (2/7)   

Kvalitet på 

produkt/tjänst 

Emma, Nils, 

Hanna (3/7) 

Mats, Adam, Maria, 

Elias (4/7) 

  

Marknadsföring Hanna (1/7)  Maria (1/7) Mats, Emma, 

Nils, Adam, 

Elias (5/7) 

Övriga personer 

förknippade med 

företaget 

Emma, Maria, 

Elias (3/7) 

Nils, Hanna (2/7) Adam (1/7) Mats (1/7) 

Lokala samhällets 

åsikter 

Nils (1/7) Emma, Adam (2/7) Mats, Maria, 

Hanna, Elias (4/7) 

 

Framtidsplaner och 

prognoser 

Mats, Emma, 

Nils, Adam, 

Maria, Hanna, 

Elias (7/7) 

   

Attityd gentemot 

tillväxt 

Nils (1/7)  Mats, Emma, 

Adam, Maria, 

Hanna, Elias (6/7) 

 

 

Tabell 4 syftar till att sammanfatta vår analys utifrån det insamlade materialet varav vi, 

för att förenkla, placerat deltagarnas namn vid respektive informationssignal samt under 

respektive betydelse. Sammanfattningsvis visar studien att framtidsplaner och prognoser 

har störst betydelse för handläggaren när mikroföretag ansöker om lån. Samtliga deltagare 

i studien var överens om att framtidsplaner och prognoser kan användas som hjälpmedel 

för att uppskatta återbetalningsförmågan. Handläggarna anser erfarenhet inom bransch 

och företagande vara av störst betydelse då det signalerar kompetens och kunnighet hos 

låntagaren. Att ha erfarenhet inom både branschen och företagande framstår som idealet 

men deltagarna är överens om att all typ av erfarenhet är positivt och av stor vikt. En 

detaljerad och komplett affärsplan/idé följer inte långt efter varav endast en deltagare 

ansåg den inte ha någon betydelse som signal. Fem av sju deltagare ansåg branschen och 

dess potential, samt trovärdighet för låntagaren vara av stor betydelse. Det är dock inte 

de signaler som har mest betydelse i jämförelse till de signalerna ovan.  
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De informationssignaler som är av minst betydelse är marknadsföring varav fem 

deltagare menar att man aldrig tar hänsyn till det och en deltagare gör det lite mer sällan. 

Hanna ser däremot att låntagare helst gör det i någon form då denne tar stor hänsyn till 

det. Särskild formell utbildning är inte heller en informationssignal av betydelse för tre 

av deltagarna, som inte alls beaktar egenskapen. Nils och Adam anser kunskaper inom 

redovisning och som rör företagsamhet vara positivt men inte mer än det. Maria och Elias 

ställer sig mer positiva till formell utbildning om man saknar övriga viktiga egenskaper 

samt om utbildningen är väsentlig för låntagarens projekt. Informationssignaler som 

attityd mot tillväxt, karisma och det lokala samhällets åsikter har även de en mindre 

betydelse för handläggarna. Att den mjuka informationens betydelse vid en 

kreditbedömning varierar för individuella handläggare stämmer överens med det 

Svensson & Ulvenblad (1994) upplyste om i sin studie. Vår studie påvisar att den 

variationen inte endast sträcker sig mellan handläggare på olika banker. Likväl är den 

närvarande mellan handläggare vid samma bankkontor. 

 

5.2 Informationsbearbetning och bedömning 

Samtliga intervjudeltagare påpekar vikten av att träffa kunder för att ha möjligheten att 

samla på sig diverse mjuk information. Informationen gäller i första hand företagsledaren 

och verksamheten. En deltagare konstaterade att vare sig det är ett nytt eller befintligt 

företag så är det essentiellt att få träffa företagsledaren och lära känna denne. En annan 

deltagare menar att man tar tillfället i akt för att få ökad förståelse för avsikten med lånet. 

Dessa uttalanden ligger i linje med Uchida et al. (2012) som i sin studie kom fram till att 

personliga möten med kunden tillåter handläggare att kunna samla in mjuk information. 

Hur varje handläggare därefter går tillväga med ett fall kan variera. Vi har lyckats 

identifiera både likheter och skillnader mellan individerna. Studiens resultat visar även 

att kontexten av lånesituationer kan påverka hur individuella handläggare går tillväga 

med att bearbeta och bedöma den insamlade informationen i en specifik lånesituation. 
 

5.2.1 Individuella faktorer 

Samtliga deltagare, med undantag av Elias, menar att affärsplanen, i de fall kunden 

tillhandahåller en, är något som man noggrant granskar och utvärderar. Oftast gör man 

det genom att sätta sig och fundera kring innehållet. Man tar därefter ställning till hur väl 

genomarbetat och konkret underlaget är. Nils påpekar även att man noga observerar så 

att alla nödvändiga beståndsdelar av en affärsplan finns med och att de följer en röd tråd. 

Detta tyder på att majoriteten av deltagarna använder sig av ett analytisk förfarande för 

att bearbeta informationen, detta i enlighet med det som Hogarth (2001; 2010) och Myers 

(2004) framförde i sina studier. Forskarna menade att individer medvetet analyserar och 

överväger information på ett systematiskt sätt för att komma fram till ett rationellt beslut. 

Vidare visar detta även att majoriteten av deltagarna finner värde i att en affärsplan 

existerar och att den är av hjälp vid bedömningen av låntagaren. 

 

Elias menade istället att man i generella fall inte analyserar affärsplanen på egen hand 

utan väljer att göra så genom att lyssna på vad kunden istället har att säga. Man utgår 

alltså främst från den information som erhålls muntligt via kunden. Denna metod att 

bearbeta information på lutar mot ett intuitivt tillvägagångssätt, där bearbetning sker med 

ytterst liten kognitiv ansträngning från handläggarens sida. Då Hogarth (2001) förklarar 

att god intuitiv förmåga bygger på erfarenhet och kunskap, väcker deltagarens 

tillvägagångssätt frågetecken. Detta eftersom det framstår som klart och tydligt att Elias 

är en av de handläggare som besitter mindre erfarenhet i relation till de övriga deltagarna 

i studien och är att anses som en novis. En möjlig förklaring eller orsak till detta kan vara 
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att Elias väljer istället att rikta fokus på återbetalningsförmågan eller säkerställandet och 

mindre av sin direkta uppmärksamhet på att noggrant utvärdera kundens affärsplan. 

Hogarth (2005) menade exempelvis att individer kommer att använda sig av analytisk 

bearbetning till uppgifter som individen anser vara viktiga och där det av den anledningen 

krävs hög ansträngning och medveten uppmärksamhet från individens sida. Detta skulle 

kunna vara fallet med Elias vid bearbetningen av affärsplanen. Den hårda informationen 

är enklare att bedöma och mindre tvetydig än subjektiv information, vilket för Elias därför 

är säkrare att gå på än att anstränga sig för att utvärdera innehållet i en affärsplan. 

 

Emellertid så påpekar deltagarna även att vissa delar i affärsplanen kan det hända att man 

tittar mer öppet på och att det därför kan vara subjektivt för varje handläggare hur man 

bearbetar och bedömer informationen. När det rör sig om frågor kring den specifika 

branschen och/eller marknaden argumenterar deltagarna för att erfarenheten spelar en stor 

roll för hur aspekten bedöms (Hogarth, 2001).  

 

Hanna konstaterar att har man som handläggare en längre erfarenhet av olika 

branscher/marknader och på så sätt en bred kunskap om vad som har potential att funka 

eller vice versa, då kan det hjälpa handläggaren i många fall. Att göra egna utförliga 

undersökningar eller gå till de längder att man kontaktar analytiker som tar fram statistik 

som ska analyseras är i sig inte en nödvändighet i samtliga fall. I de situationerna utgår 

man från det kunden berättar och man kopplar det till sin egen kännedom om branschen 

och marknaden, menar Adam. Beslutfattandet riskerar därför att underbyggas på 

approximativ information och kan därför framstå som irrationellt (Hammond, 1996; 

Hogarth, 2005). I andra fall där kännedomen är låg då menar deltagarna att man ofta tar 

hjälp av kollegor som må besitta mer kunskap om den specifika branschen än en själv. 

Ett annat alternativ blir att man gör egna marknadsundersökningar och att man tar fram 

statistik som sedan analyseras och övervägs. 

 

Mats och Elias påpekar å andra sidan att man ständigt tar hjälp av andra kollegor eller 

kreditchefen i de flesta, om inte alla fallen. De menar att kreditchefen besitter hög 

kunskap som man själv saknar och är därför ett användbart hjälpmedel för att få råd och 

synpunkter av angående ett fall. Vidare nämner både Mats och Elias att “Google” används 

frekvent i de fall där man snabbt behöver kolla upp hur den lokala konkurrensen ser ut 

eller vilka branscher det går bra för. Här menar Elias också att man kan vara insatt i hur 

det ser ut på den lokala nivån utan att ha direkt erfarenhet av yrket. Man tillägger att 

eftersom staden är relativt liten och för att man bott där hela sitt liv så har man till viss 

del insyn i vad som iallafall har lägre potential att bli lyckat. 

 

Utgår man från det som Myers (2004) och Simon (1992) påpekar i sina studier, framstår 

det som att mer erfarna handläggare, i generella fall, är mer benägna att bearbeta 

informationen om bransch och marknad främst via intuitiva metoder där man utgår från 

den kunskap som man redan besitter. Givetvis händer det dock att handläggaren blir 

osäker eller att denne inte besitter tillräckligt med relevant kunskap, då kommer mer 

ingående metoder tillämpas, så som granskning av branschstatistik och upprättning av 

egna marknadsundersökningar. Analytisk informationsbearbetning av branschen verkar 

mer förekommande hos oerfarna handläggare men det sker även att man bearbetar 

informationen intuitivt. Detta kommer dock i de flesta fallen att backas upp med att en 

kollega bidrar med konkret information eller att man själv söker efter information på 

nätet. Behovet för noviser att diskutera fall med kollegor eller samla in ytterligare 

information om branschen/marknaden på andra sätt kan vara kopplat till osäkerheten 

beträffande den egna intuitiva förmågan. Novisen söker därför rådgivning hos kollegor 

för att kanske bekräfta sin magkänsla/intuition. 
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I fråga om företagsledaren så menar samtliga deltagare att det oftast rör sig om en "känsla" 

man får för individen som söker lånet. De flesta av deltagarna menar även att man 

försöker rationalisera eller bekräfta ens magkänsla med hjälp av att ställa flera frågor till 

kunden för att erhålla mer information om en aspekt som framstår som otydlig. 

Deltagarna konstaterar att det inte tar lång att bilda sig en uppfattning om kunden. De mer 

erfarna deltagarna menar att man får en uppfattning av kunden snart in på mötet. Emma 

hävdar att man efter 30 års erfarenhet inom branschen snabbt plockar upp signaler på hur 

trovärdig och seriös en kund är. Mycket beror på kundens beteende och framförhållning. 

Har man erfarit en viss människotyp så känner man igen detta och då kan det påverka 

utan att man tänker på det, tillägger Emma. Maria uttrycker sig på ett liknande sätt och 

menar att ju mer erfarenhet man har desto snabbare får man den här "känslan".  

 

Simon (1992) påstod att experters intuition bygger just på att man erfarit särskilda 

informationssignaler vid tidigare händelser. Signalerna har därefter lagrats i minnet hos 

individen och kan fås tillgång till när de visas vara nödvändiga i framtida situationer. 

Detta ligger även i linje med Kleins (1998) hävdande av att experter kommer ihåg tidigare 

tankemönster som använts för att bearbeta informationssignaler, dessa tillämpas sedan 

omedvetet för att matcha de mönster som uppstår i liknande situationer. 

 

Emma och Maria är dock noggranna med att påpeka att man i varje lånesituation aktivt 

under mötet uppmärksammar sig på och antecknar bland annat vad som sägs, hur kunden 

svarar på frågor, reaktioner och bemötande. Detta förfarande pekar på att de två 

deltagarna använder sig av hög kognitiv ansträngning där man medvetet försöker "läsa 

av" företagsledaren för att fånga upp de mjuka signalera som handläggaren 

uppmärksammar i den stunden. Samtidigt menar man att det kan förekomma att signaler 

missas men som ändå kan påverka en utan att man tänker djupare på det, vilket stämmer 

överens med Hogarths (2001) beskrivning av processen bakom intuition. 

  

Båda deltagarna menar också att man undviker att lämna besked direkt efter mötet även 

om det må luta mer mot ett avslag. Efter mötet reflekterar man över anteckningsnoterna 

och övrigt material som samlats in, man gör en så kallad mötesuppföljning. Allt material 

som ackumulerats före och under själva mötet övervägs tillsammans, menar Emma och 

Maria. Detta implicerar att det finns inslag av både intuitiva och analytiska metoder vid 

bearbetning av den subjektiva informationen som handläggarna läser av från 

företagsledaren. Detta tillvägagångssätt stämmer mer överens med Slomans (1996) 

hävdande att både den analytiska samt den intuitiva tankegången konstant är aktiva hos 

individer. För Emma och Maria förekommer den förstnämnda när man medvetet 

använder sig av kognitiv ansträngning för att notera specifika signaler som 

uppmärksammas. Den sistnämnda förekommer då deltagarna menar att man kan missa 

att fånga upp någon signal men som ändå kan ha en indirekt påverkan på beslutet. 

  

Nils, Adam och Hanna påpekar emellertid att man medvetet tänker på det kunden säger 

under mötet och att man kan reflektera över det även efter mötet om man är positiv till 

fallet samt som man känner att en högre motivation för att göra så (Kahneman, 2011; 

Evans & Stanovich, 2013). Man sitter dock inte och för noteringar under mötet för att 

inkludera det vid en helhetsbedömning av kunden. Det framstår därför som att dessa 

deltagare istället använder sig av så kallade mentala checklistor för att samla in mjuka 

informationssignaler (Bouwman et al., 1987). Adam menar att man vet vilken information 

man vill få tag på, det handlar bara om att ställa de rätta frågorna till kunden. Hanna håller 

med Adam men kan inte konkret förklara hur avgörandet om signalerna är positiva eller 

negativa sker utan menar att det sitter i huvudet helt enkelt. För dessa handläggare lutar 

det än mer mot ett intuitivt tillvägagångssätt. Dock verkar det som att ett intuitivt 
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tillvägagångssätt används initialt för att sedan ta hjälp av ett analytiskt tillvägagångssätt 

för att kunna bekräfta eller förstärka känslan man fick för kunden under mötet. Evans & 

Stanovich (2013) samt Kahneman (2011) menar att individer initialt utgår från sin 

intuition men att man väljer att tillämpa ett analytiskt tillvägagångssätt ifall man är 

skeptisk eller känner tvivel gentemot magkänslan och behöver därför förstärka den. 

  

I kontrast till de mer erfarna handläggare, verkar det som att det tar relativt längre tid för 

Mats och Elias att få sig en uppfattning om kunden. Deltagarna menar att det sker oftast 

längre in på det första mötet eller mot dess slut. Deltagarna tillägger att det även tar lång 

tid att bearbeta de mjuka värdena, speciellt när det rör sig om en ny kund. Detta påstående 

är i enlighet med det Ericsson & Lehmann (1996) påpekar i sin studie om noviser och 

deras behov av att bearbeta information långsammare än experter. Detta antyder dock inte 

att deltagarna använder analytiska metoder bara för att man bearbetar informationen 

relativt långsammare än mer erfarna handläggare. Hogarth (2001) menar att det finns 

situationer där individer upplever en slöare form av intuition, exempelvis då man inte 

riktigt vet vad som orsakar magkänslan som man känner. De oerfarna handläggarna 

tillägger även att de mjuka informationssignalerna från kunden är svårbegripliga och att 

man inte är säker på sitt förtroende för kunden eller om denne är seriös i sin avsikt.  

  

För Mats är det mer av en magkänsla eller en omedveten tanke man har i bakhuvudet men 

det är inget man hänger upp sig vid. En tänkbar förklaring kan vara att Mats väljer att 

lägga fokus på att återbetalningsförmågan och/eller säkerhetsfrågan är grön(a), vilket är 

varför man inte väljer att anstränga sig för att utreda de mjuka värdena från kunden än 

mer (Hogarth, 2005). Det framstår därför som att Mats utgår från en intuitiv tankegång 

vid bedömning av företagsledaren, i enlighet med det Myers (2004) påpekar i sin studie. 

Elias uttrycker också sig på ett liknande sätt och menar att det rör sig om en magkänsla 

man får för personen. Dock menar Elias att man i besvärliga fall försöker samla på sig 

mer information för att kunna rationalisera och motivera magkänslan som uppstår. Man 

ställer fler frågor till kunden för att förstärka magkänslan som man känner, vilket tyder 

på en högre kognitiv ansträngning hos Elias att bearbeta mjuk information än för Mats. 

  

Det framstår därför som att våra oerfarna deltagare anstränger sig mindre och använder 

istället mer av sin magkänsla när de bearbetar och bedömer mjuka signaler kopplade till 

företagsledaren. Orsakerna till detta kan vara att oerfarna handläggare inte besitter samma 

förmåga att uppmärksamma eller begripa den tvetydiga informationen och undviker 

därför att anstränga sig lika mycket som erfarna handläggare för att göra så. Detta i sig 

begränsar den oerfarne handläggarens användning av mjuk information i ett kreditbeslut, 

vilket potentiellt kan resultera i att “bra” kunder avvisas eller att “dåliga” kunder godtas. 

Samtidigt, i kontrast till de erfarna handläggarna, verkar det som att man är osäker över 

exakt vilka informationssignaler som är relevanta och viktiga att ta hänsyn till.  

 

Stein (2002) samt Berger & Udell (2006) påpekade att handläggare verkar ha svårigheter 

med att urskilja och tolka mjuka informationssignaler, men i vårt fall verkar detta stämma 

mer överens med oerfarna handläggare. Det tycks verka som att våra oerfarna 

handläggare inte behärskat vilka de relevanta signalerna är än och innehar därför låg 

självsäkerhet gentemot den individuella bedömningsförmågan. Det antyds dock att den 

intuitiva bedömningsförmågan utvecklas allt eftersom handläggaren får mer erfarenhet 

och att självsäkerheten kommer med detta. Tidigare forskning menar att individer måste 

få tillfälle att lära sig de relevanta informationssignalerna och samtidigt få korrekt 

återkoppling på det tagna beslutet för att den intuitiva förmågan ska kunna förbättras 

(Kahneman & Klein, 2009). En potentiell risk med att handläggare som inte besitter nog 

med erfarenhet använder intuition för att bearbeta och bedöma mjuk information är att 
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misstag oundvikligen kommer uppstå. Detta åtminstone tills novisen lär sig att urskilja 

signalerna och tillämpa denna kunskap på olika situationer (Farsi et al., 2012). 

 

5.2.2 Kontextuella faktorer 

Rör det sig om lånesituationer som anses vara besvärliga eller där osäkerhetsgraden är 

större leder det oftast till att man inte kan ta ett beslut efter endast ett möte. Deltagarna 

menar därför att möten med kunden vid fler än ett tillfälle är ett måste i besvärliga 

situationer. Vanligtvis består det fortfarande oklarheter kring fallet (kunden och/eller 

verksamheten) efter det initiala mötet vilket gör att handläggaren åter måste träffa kunden 

för att diskutera dessa oklarheter. Deltagarna påstår även att man efter mötet måste titta 

närmare på det insamlade materialet och fundera under en längre tidsperiod än vad man 

annars brukar göra vid mindre osäkra fall. Det är inte heller ovanligt att man gör egna 

beräkningar och undersökningar för att få djupare insikt i fallet, menar deltagarna. 

  

Vidare påpekar deltagarna att man även vänder sig till Upplysningscentralen och andra 

analytiker som kan tillhandahålla statistisk information om diverse branscher och 

marknader. Handläggaren kan på så sätt beställa djupgående statistik som visar specifika 

branschers och marknaders tillstånd och potential, om man skulle vara i behov av att göra 

så. Statistiken analyseras systematiskt och övervägs noga från handläggarens sida och 

inkluderas därefter i helhetsbedömningen. Konsultation med diverse branschspecialister 

i de fall där handläggaren själv besitter liten kunskap om en specifik bransch är också 

vanligt förekommande. Branschspecialister, med deras goda kännedom av specifika 

branscher, bidrar med värdefulla kommentarer kring det insamlade materialet och kan 

svara på specifika frågor som handläggaren må ha. Detta hjälper handläggaren att kunna 

fatta ett hållbart beslut.  

  

Det framstår därför som tydligt att deltagarnas tillvägagångssätt förändras i takt med den 

upplevda osäkerheten, vilket för övrigt stämmer överens med det som Hensman & Sadler-

Smith (2011), samt Bless & Tuan Pham (2011) föreslog i sina studier. Vårt resultat står 

dock i kontrast till det som Agor (1986) kom fram till i sin studie. Agor drog slutsatsen 

att ett intuitivt beslutsfattande till mestadels förekom i besvärliga situationer i jämförelse 

med enklare och generella situationer där den upplevda osäkerheten var avsevärt lägre.  

 

I vårt fall kommer mer ingående metoder tillämpas av handläggare vid lånesituationer 

som präglas av högre osäkerhetsgrad. Handläggarna investerar än mer tid på träffa kunden 

och reflektera kring informationen som samlats in under mötena. Man analyserar även 

affärsplanen och dess innehåll i djupgående detalj med hjälp av personliga 

undersökningar, samtidigt som man samarbetar med analytiker och branschspecialister 

för att kunna precisera branschers och marknaders nuvarande och långsiktiga tillstånd. 

Evans & Stanovich (2013) konstaterar i sin studie om att individer kommer tillämpa 

analytiska metoder om man tvivlar eller är skeptisk gentemot magkänslan. Detta kan 

möjligtvis vara fallet vid situationer som individuella handläggare anser vara osäkra eller 

av särskild besvärlighet. Detta påvisar även att handläggarna växlar mellan metoderna 

och utgår från analytisk bearbetning av information om situationen kräver att 

handläggaren gör så för att kunna ta ett rationellt beslut (Hogarth, 2005). 

  

En möjlig förklaring till de skilda resultaten mellan Agor (1986) och vår studie kan ligga 

i det faktum att Agor studerade hur och när företagschefer använder sig av analytiska och 

intuitiva metoder för att fatta beslut. Till skillnad från företag utgår banker från särskilda 

regelverk som praktiskt taget förhindrar individuella handläggare att agera riskfyllt eller 

på något annat sätt som inte faller inom regelverkets ramar och är missgynnande för 
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banken. Detta i sig kan ha en stor påverkan på handläggarens motivation till att tillämpa 

mer sofistikerade metoder (t.ex. analysera bransch- och marknadsstatistik, göra egna 

undersökningar, diskutera med kollegor/kontorschef, ha åtskilliga möten med kund) för 

att ta beslut i osäkra lånesituationer (Kahneman, 2011). Så även om det klargjordes att 

våra deltagare är fria till att själva ta beslut upp till någon viss lånesumma, så är det möjligt 

att organisatoriska faktorer påverkar den enskilde handläggarens tillvägagångssätt vid 

bearbetning och bedömning av mjuk information.  

  

I kontrast till det ovannämnda så menar samtidigt vissa av deltagarna att det möjligtvis 

kan hända att man vid mindre kreditpropåer, där osäkerheten är väsentligt lägre, baserar 

sitt beslut på magkänsla istället, där beslutet ofta kan nås redan efter första mötet. Hanna 

menar att man anstränger sig mindre för att bearbeta information vid små lånebelopp 

jämfört med större lånebelopp. Emma är inne på samma spår och menar att man inte 

lägger ner lika mycket arbete och energi på samla in basfakta utan det blir att man 

möjligtvis får en snabb känsla av förtroende för kunden och syftet bakom lånet.  

 

Att handläggarna anstränger sig mindre för att samla in och bearbeta mjuk information i 

samband med lägre lånebelopp kan vara kopplat till den låga risken, då det finns ett 

säkerställande som oftast täcker hela lånet samt som återbetalningsförmågan annars 

vanligtvis är god. Dessa omständigheter speglas i handläggarnas motivation att anstränga 

sig (Kahneman, 2011; Evan & Stanovich, 2013). Maria hävdar också att i de situationer 

som rör mindre lånebelopp och där riskfaktorn samtidigt är avsevärt liten, då kan det 

hända att man beviljar ett lån om man har en bra magkänsla. Maria tillägger att man själv, 

men även banken helst vill hantera sådana typer av låneansökningar så lite som möjligt, 

i strävan efter att kunden ska få ett besked så snarast som möjligt. 

  

Bankerna vill givetvis att handläggarna ska vara måna om den begränsade tid och 

uppmärksamhet som man kan ägna åt varje fall. Handläggarna har också detta i åtanke 

när det rör sig om utlåningar av mindre belopp. Det verkar dock inte som att handläggarna 

hamnar i en position där man tvunget måste ta ett snabbt beslut på grund av tidsbrist, utan 

det tycks vara mer av en fråga om hur mycket tid man själv är villig att lägga ner i en 

låneansökan. Detta pekar på att tidsfaktorn, i de fall det rör sig om mindre lånebelopp 

med lägre risk, kan påverka individuella handläggare att övergå från ett analytiskt 

förfarande till att man baserar sitt beslut på den intuitiva förmågan (Hogarth, 2001; 2005; 

Hensman & Sadler-Smith, 2011, Payne et al., 1993).  

 

Tidsfaktorn verkar även vara en möjlig orsak till varför handläggare initialt söker sig till 

kollegor på bankkontoret vid frågetecken kring branscher och marknader, istället för att 

omedelbart ta kontakt med analytiker och branschspecialister som besitter precisare 

information. Elias menar att man sällan tar någon kontakt med analytiker eller 

branschspecialister utan påpekar att man främst vänder sig till kollegor för hjälp. Orsaken 

till detta hävdas vara tidsförbrukningen av att ständigt ta kontakt med analytiker och 

diverse branschorganisationer. Vidare hävdar Elias att det oftast räcker med att ta hjälp 

av kollegorna på kontoret. 

 

Gigerenzer (2007), och Hogarth & Karelaia (2007) menade att kontextuella faktorer 

mycket väl kan ha en påverkan på hur individer bär sig åt för att bearbeta information. 

Utifrån studiens empiriska resultat framstår detta som aktuellt i vårt fall, där 

omständigheterna av olika lånesituationer kommer ha en påverkan på handläggarens 

metod för att bearbeta olika typer av mjuk information. 
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6. SLUTSATSER 

Studien avslutas med att besvara de frågeställningar som ställdes upp i inledningen av 

studien. Vidare behandlas även studiens teoretiska och praktiska bidrag, implikationer 

samt ett antal begränsningar och förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet. 

 

6.1 Studiens slutsatser 

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur individuella handläggare 

hanterar den subjektiva, mjuka informationen där klara riktlinjer inte erhålls från banken. 

Studien har utförts i två delar för att kunna svara på respektive forskningsfråga. I den 

första delen kartläggs och jämförs individuella handläggares resonemang kring olika 

mjuka informationssignaler och vilken vikt de har i respektive handläggares 

kreditbedömning av mikroföretag. Den andra delen belyser hur handläggare kognitivt 

bearbetar den tvetydiga mjuka informationen för att göra den begriplig och användbar. 

Vi provade följande faktorer som må påverka hur individuella handläggare använder den 

mjuka informationen i sina kreditbeslut: erfarenhet och kunskap, lånesituationers 

osäkerhetsgrad, samt tidsfaktor.  

  

Den första delen av studien visar att vikten som handläggare sätter på olika mjuka 

informationssignaler vid kreditbedömning är subjektivt och kan variera relativt mycket 

på individuell nivå.  Betydelsen av några av de mjuka informationssignaler som kartlades 

i studien framstår som vitt skilt för olika handläggare där någon handläggare anser att de 

är av stor betydelse medan en annan handläggare inte alls inkluderar dem i sin 

kreditbedömning. Vidare framstår det emellertid som att mjuka informationssignaler av 

främst större betydelse kopplas till företagsledarens professionella bakgrund, den 

presenterade affärsplanen/idén samt branschens utsikter. Studien antyder också att 

företagsledarens karisma, attityd gentemot tillväxt, samt marknadsföring är signaler som 

har en mindre till ingen betydelse i samband med kreditbedömningen. 

  

Studiens andra del antyder att handläggare bearbetar olika typer av mjuk information på 

skilda vis där både individuella samt kontextuella faktorer kan ha en påverkan på 

tillvägagångssättet. Vidare talar det mesta för att handläggare utgår från olika kognitiva 

stilar där man använder en kombination av analytiska och intuitiva metoder snarare än att 

förhålla sig rigoröst till den ena metoden. I kontrast till den teoretiska referensramen, visar 

vår studie att mer erfarna handläggare brukar högre kognitiv ansträngning för att bearbeta 

mjuk information om företagsledaren och är mer reflektiva över signalerna innan ett 

beslutfattande görs. För oerfarna handläggare visar resultatet att man är mer intuitiv i sin 

stil att bearbeta mjuk information om företagsledaren. Vad gäller bearbetningen av 

specifika signaler om branschen kan tillvägagångssättet se olika ut beroende på 

erfarenheten och kunskapen som den individuelle handläggaren besitter, där erfarna 

handläggare verkar mer benägna att använda sin intuition, än oerfarna handläggare som 

kan vara mer analytiska i sitt tillvägagångssätt. 

  

Vidare visar studien att individuella handläggare påverkas av den upplevda osäkerheten 

kopplat till lånesituationens karaktär. Utifrån resultatet framstår det som att den kognitiva 

ansträngningen som handläggaren brukar för att bearbeta olika typer av mjuk information 

intensifieras och än mer tid investeras i att överväga informationen i takt med att 

osäkerheten ökar och låneansökningar blir besvärligare att bedöma. I kontrast till detta 

framstår det samtidigt som att ansträngningen till att bearbeta mjuk information reduceras 

i de fall som osäkerheten och risken med lånet är lågt, vilket vanligtvis sker med kunder 

som ansöker om små lån. Under de omständigheter menar handläggare att beslutet kan 
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baseras på ren magkänsla, där hantering och reflektion över fallet inte görs i samma 

omfattning som för besvärliga lån, vilka må röra större lånebelopp eller där 

informationsbehovet är större. Våra resultat framstår därför som någorlunda oförenliga 

med tidigare studier som undersökt kontextuella faktorers påverkan på användningen av 

analytisk och intuitiv informationsbearbetning. En möjlig orsak till detta kan vara att 

organisatoriska faktorer har en påverkan på beslutsfattarens vilja att använda kognitiv 

ansträngning för att bearbeta information, vilket inte undersökts i denna studie. 

 

Vi har bidragit till det aktuella ämnesområdet på ett antal sätt. Först och främst bidrar 

studien till litteraturen som undersöker informationsbehovet som banker präglas av. 

Tidigare studier har främst lagt fokus på bankers användande av hård information, vår 

studie har istället inriktat sig på att undersöka hur kvalitativ, mjuk information används. 

Då det inte existerar riktlinjer eller kriterier för vilken typ av mjuk information som 

handläggare förväntas tillägna sig och rapportera, har vår studie i viss mån bidragit till att 

ta fram vilken sådan information kan vara samt vad den har för specifik betydelse för 

individuella handläggare. Då deltagarna själva fått resonera fritt kring informationen samt 

återge praktiska exempel på fall där den varit aktuell, lyckas vår studie fånga betydelsen 

av diverse mjuka informationssignaler för olika handläggare. 

  

Då det tidigare saknats studier som närmare fokuserat på att undersöka hur individuella 

handläggare inom kommersiell utlåning använder sig av kognitiv ansträngning för att 

bearbeta olika typer av mjuk information, kan vår studie betraktas som en utökning inom 

forskningsområdet. Vidare utgör studien en utökning av tidigare gjorda studier (Hensman 

& Sadler-Smith, 2011; Trönnberg & Hemlin, 2014) genom att ha provat huruvida 

individuella (erfarenhet och kunskap) och kontextuella faktorer (osäkerhetsgrad och 

tidsfaktor) inom bankväsendet påverkar den kognitiva ansträngningen hos individer att 

bearbeta diverse mjuk information. Studien kan på så sätt förhoppningsvis utgöra ett 

bidrag till förståelsen för hur olika handläggare fattar kreditbeslut vid utlåning till företag 

som präglas av opacitet. 

  

Vidare är det ett vanligt antagande inom området att handläggare effektivt samlar in och 

bearbetar mjuk information om låntagaren och situationen för att fatta beslut (t.ex. 

Diamond, 1991). Vår studie antyder att handläggare använder kognitiva genvägar i 

samband med bearbetning och bedömning av specifika typer av mjuk information, vilket 

kan ha en påverkan på utfallet av lånebeslutet och lånets villkor. Slutligen styrker våra 

fynd att delar av kreditbedömningsprocessen, vad beträffar utlåning till mikroföretag, 

framstår som subjektiv snarare än objektiv, som man tidigare kanske uppfattat den som. 

 

6.2 Implikationer 

Utifrån studiens resultat och slutsatser kommer vi fram till att den viktigaste mjuka 

informationen är direkt hänförbar till företagsledarens professionella bakgrund, vilket 

inkluderar erfarenhet och kunskap av särskilda branscher/marknader samt drivandet av 

företag. Detta kan anses som positivt då företagsledaren direkt kan påverka dessa faktorer. 

Det blir därför upp till företagsledaren att bevisa att man besitter nog med erfarenhet och 

kunskap för att handläggaren ska ha förtroende för företagsledaren och att man kan få 

avkastning på det tagna lånet man investerar i verksamheten. Andra, externa faktorer, 

som ligger utanför företagsledarens påverkan men som visats vara av stor betydelse är 

branschen som man verkar inom. Att banker inte väljer att satsa på att finansiera företag 

inom osäkra/icke-lukrativa branscher eller att synas inom sådana som inte är bra för 

bankens image är fullt förståeligt. Vissa av handläggarna hävdade dock att osäkra eller 

oattraktiva branscher inte nödvändigtvis behöver vara avskräckande för banken ifall 
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handläggaren känner att företagsledaren besitter de ovannämnda egenskaperna, vilket 

ytterligare poängterar att den professionella bakgrunden står i centrum. Detta, 

tillsammans med att man har lagt ner tid på affärsplanen, resulterar säkerligen i positiva 

åsikter från handläggarens sida och goda chanser att erhålla lån med därtill goda villkor. 

  

Fastän ett relativt litet deltagarantal från fyra olika banker inkluderats i denna studie och 

skillnader mellan individerna identifierats, framstår det som tydligt att användningen av 

kognitiva genvägar framkommer hos samtliga deltagare vid kreditbedömning av 

mikroföretag. Detta i sig kan förelägga ett problem för bankerna, särskilt om handläggare 

inte använder sig av den intuitiva förmågan på ett korrekt och förnuftigt sätt. Några av 

deltagarna, i huvudsak de mindre erfarna, betonade svårigheterna med att bearbeta och 

bedöma mjuk information, detta i sig påverkar handläggarens självsäkerhet i den egna 

bedömningsförmågan, möjligtvis även självsäkerheten i att utföra huvudsakliga 

arbetsuppgifter på egen hand. Detta pekar på att banker bör fokusera på att förbättra dessa 

aspekter av kreditbedömningsprocessen. 

  

Ett möjligt förslag skulle därför kunna vara att banker implementerar detta i 

handläggarnas praktiska utbildning. På så sätt får handläggarna möjligheten att under en 

säker och kontrollerad miljö jobba på att utveckla och förbättra sina bearbetnings- och 

bedömningsförmågor i samband med den subjektiva mjuka informationen. Detta i sig 

skulle kunna vara ett steg närmare förbättring av kreditbedömningsprocessen, i och med 

faktumet att det inte existerar riktlinjer för hur handläggare ska bära sig åt vid bearbetning 

och bedömning av information under omständigheterna som vår studie undersöker. 

 

Det skulle även vara av betydelse för bankerna att man tydligt visar vilka nackdelarna 

(Tversky & Kahneman, 1974) men även fördelarna (Myers, 2004) må vara med 

användandet av intuitiva metoder istället för analytiska metoder vid bearbetning av 

insamlad information. Detta så att handläggarna själva får en utvidgad förståelse för 

innebörden av konsekvenserna som kan uppstå. 

 

6.3 Begränsningar 

En svaghet i denna studie är att det kan framstå som svårt att genuint veta om de mjuka 

informationssignalerna som visas vara av större betydelse eller vice versa i verklighet 

också är det för handläggarna. Detta då vår datainsamlingsteknik baserats på 

självrapportering från handläggaren och inte undersökningar av dennes faktiska beteende. 

Det kan vara så att handläggarna endast uttrycker sig på ett specifikt sätt för att få 

signalerna att framstå som viktiga men i själva verket lägger man kanske inte så mycket 

tonvikt på det i praktiken. Vidare kan det även vara så att handläggarna vill framstå som 

ordentliga och visa att man tar sitt yrke på högsta allvar. Genom att hävda att man samlar 

in olika typer av information ger det ifrån en bild av handläggaren som en rationell 

beslutsfattare där en mängd information tas hänsyn till. En ytterligare svaghet med denna 

studie är det faktum att ett begränsat antal handläggare inkluderats i studien. På så sätt 

har ett större antal redogörelser från flera olika individuella handläggare inte kunnat 

presenteras, vilket egentligen hade varit önskvärt. Att kontakta banker och få tag på 

handläggare som var tillgängliga att ställa upp på intervjuer ansågs besvärligt. Den 

begärda tiden som vi krävde att varje handläggare behövde avsätta för att genomföra en 

intervju kan ha varit en orsak till att vissa bankkontor inte kunnat erbjuda fler deltagare. 
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6.4 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag är att man studerar promemorior (PM), vilket är det interna 

rapporteringssystemet som handläggare använder sig av vid utvärdering av kunder som 

ansöker om lån. Genom att studera handläggarnas PM hade man även kunnat undersöka 

hur pass mycket olika handläggare använder sig av mjuk information i samband med sina 

kreditbedömningar. Vidare hade man även kunnat komma fram till samband mellan olika 

lånesituationer och användandet av mjuk information. Det bör dock noteras att denna 

metod må vara svår att utföra då banker sannolikt kommer avstå från att ge ut sådan 

information till forskare på grund av den rådande banksekretessen. Vi har dock stött på 

studier vars forskare använt en samling av bankers PM för att utföra dokumentstudier, 

vilket antyder att det inte är omöjligt. 

 

Vidare har denna studie enbart valt att undersöka huruvida individuella och kontextuella 

faktorer må ha en påverkan på individuella handläggares tillvägagångssätt att bearbeta 

mjuk information. Under studiens gång har det framstått som att bankens regleringar eller 

riktning mot en specifik utlåningsstrategi kan ha en påverkan på handläggarnas 

ansträngning att samla in och bearbeta mjuk information. Detta är en fråga som återstår 

att undersökas i framtiden. Ett förslag är att man studerar ifall små banker skiljer sig från 

större banker i insamlandet och bearbetningen av mjuk information. Liknande hade det 

varit lämpligt att utföra en studie med ett unikt fokus på ett större antal representanter från 

svenska ALMI, vilka har som uppgift att bland annat handlägga finansiering till mindre 

företag och entreprenörer. Koncentrationen på ALMI blir i detta fall intressant på grund 

av deras fokus på den mjuka informationen kring företagsledaren och dennes verksamhet. 

Intressant kan vara att studera principal-agentproblemet som råder internt mellan ledning 

och handläggare som ansvarar för beviljning av lån till företag. Mjuk information är ofta 

diskret och endast tillgänglig för personen i direkt kontakt med kunden. Detta i sig kan 

förelägga problem kopplade till shirking från handläggarens sida då det är svårt för 

ledningen att veta hur mycket mjuk information som samlas in och om det är tillräckligt 

(bra) för att ta ett hållbart beslut. Vilka styrmedel tillämpar banker för att se till så att det 

finns incitament/motivation för handläggare att använda sin fulla ansträngning vid 

insamling av mjuk information, hur sker övervakningen och utvärderingen av detta från 

ledningens sida, detta är frågor som bör uppmärksammas i framtida studier. En idé är att 

utföra en fallstudie på en specifik bank eller att fokus ligger på mindre banker där 

möjligheterna att utföra intervjuer med specifika personer är större.
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

1. INLEDANDE BAKGRUNDSFAKTA OM DELTAGAREN 
 

1.1. Vad har Du för roll här på banken? 

 

1.2. Hur lång erfarenhet har Du av att bevilja lån till företag? 

 

2. KREDITBEDÖMNINGSPROCESSEN 
 

2.1. Kan Du beskriva hur en typisk kreditbedömningsprocess ser ut för när mikroföretag 

ansöker om lån? 

 

2.2. Förekommer det särskilda svårigheter med samla in information om just 

mikroföretag? Om ja, vilka kan dessa vara? 

 

3. MJUK INFORMATION 
 

3.1a. I vilken omfattning samlar Du in och inkluderar mjuk information i samband med 

Din kreditbedömning av mikroföretag? 

 

3.1b. Kan detta vara avgörande för att ett beviljande/avslag sker? Om ja/nej, förklara. 

 

3.2. Hur resonerar Du kring följande mjuka informationssignaler och vilken betydelse 

har de i Din kreditbedömning? 

 

– Företagsledare och dennes egenskaper, t.ex. 

 Särskild formell utbildning  

Erfarenhet av att driva företag 

 Erfarenhet av branschen/marknaden 

 Trovärdighet/Förtroende för kunden 

 Ledarskapsförmåga 

 Karisma 

– Affärsplan/idé 

– Branschens potential 

– Kvalitet på produkten/tjänsten 

– Marknadsföringen 

– Övriga personer förknippade med företaget (styrelse, anställda, leverantörer, 

samarbetspartners etc.) 

– Det lokala samhällets åsikter om företagsledaren och företaget 

– Framtidsplaner och attityd gentemot tillväxt 

 

3.3. Utöver de som presenterats (se fråga 3.2.), finns det ytterligare mjuka 

informationssignaler som är av vikt för Er vid en kreditbedömning? Om ja, förklara 

vilka. 

 

 

 



II 
 

4. BEARBETNING AV MJUK INFORMATION 
(Det förutsätts i denna del av intervjun att deltagaren utgår från en särskild lånesituation 

som varit besvärlig och som skett nyligen) 

 

4.1. Hur gick DU tillväga för att identifiera/samla in de mjuka informationssignalerna? 

 

4.2. Hur gick Du tillväga för att utvärdera den identifierade mjuka informationen? 

 

4.3. Efter hur pass lång tid hade Du bildat en inledande slutsats om kunden, baserat på 

den mjuka informationen? 

 

4.4. Var Ditt slutgiltiga beslut samma som Din inledande slutsats eller ändrades detta 

under ett senare skede i bedömningsprocessen? Om ja/nej, förklara varför. 

 

Ställa fråga 4.1–4.4 igen, nu utgå ifrån en mindre besvärlig/mer generell 

lånesituation. 
  

4.5. Är tillvägagångssättet (se fråga 4.1–4.2) likadant för olika typer av mjuka 

information eller kan det variera? 

 

4.6. Skulle du säga att det i vissa fall krävs att man utgår från sin intuition/magkänsla* 

för att kunna utvärdera någon särskild typ av mjuk information? Förklara i så fall varför 

och försök att exemplifiera. 

 

*Med intuition/magkänsla menas att man automatiskt, oftast omedvetet bearbetar 

information som leder till beslut utan att man exakt kan förklara hur och varför beslutet 

är rätt baserat på rationella grunder. 

 

5. AVSLUTNINGSFRÅGOR 
 

5.1. Är det något som Du skulle vilja tillägga utöver det som sagts? 

 

5.2. Har Du några frågor till oss? 

  



III 
 

Bilaga 2 – E-post till utvalda banker 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och 

har nu som det avslutande momentet i vår utbildning, påbörjat skrivandet av vårt 

examensarbete. Vår studie syftar till att öka förståelsen för hur handläggare går tillväga 

för att tackla problematiken med informationsasymmetri som uppstår i en särskild 

kontext. Kontexten utgörs av mikroföretagare som ansöker om lån men som inte kan bidra 

med konkret information om verksamhetens finansiella situation. Vi kontaktar därför Er 

i hopp om att vilja delta i vår studie. 

 

Studien är tänkt att utföras i Landskrona och Helsingborg. Vi skulle vara högst 

tacksamma om det skulle finnas en möjlighet för oss att boka in tider för personliga 

intervjuer med cirka 1-4 av Era anställda som arbetar med företagslån. Frågorna som 

besvaras av handläggare är på förhand nedskrivna av oss varav intervjuerna beräknas 

pågå i högst 60 minuter. 

 

Tider för intervjuer finns lediga veckorna 10, 11 och 12. Vid behov anpassar vi oss mer 

än gärna efter Er. Ert deltagande skulle i detta fall vara helt avgörande för studiens kvalitet 

samt utfall. På så sätt uppskattar vi den enormt värdefulla tiden ni har för oss. 

 

Vi vill vidare även klargöra att intervjupersonerna kan, om de så önskar, hållas anonyma 

då vi förstår att deras integritet kan påverkas. Där även vill vi påpeka att benämning av 

bankens namn behöver ej ske i studien då examensarbetet är en offentlig handling och 

övriga människor frivilligt kan ta del av informationen som lämnas ut. Om detta är något 

som önskas från Er sida så kommer detta att uppfyllas. 

 

Stort tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

Admir Dzamastagic & Armin Dzamastagic 


