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Sammanfattning 
Operational Business Intelligence (OpBI) är en typ av Business Intelligence som 

används i det operativa arbetet och det röner mer och mer intresse. I samarbete med ett 

företag har en fallstudie genomförts med syftet att etablera och kontextualisera 

riktlinjer för att kunna införa en ökad automatiseringsgrad i en OpBI-lösning som 

används för kreditbedömning av fakturor.  

Studien har fokuserat på att undersöka vilka faktorer som påverkar finansieringsbolag 

vid val av automatiseringsgrad, val av parametrar att använda vid kreditbedömning 

samt val av antalet regler som styr automatiseringen. Inom ramen för fallstudien har en 

analys av det utvalda systemet utförts och intervjuer gjorts med kreditupplysnings-

bolagen som är leverantörer av de externa parametrarna samt intervjuer med sju 

finansieringsbolag som använder det utvalda systemet.  

Fallstudien har resulterat i 19 riktlinjer. Resultatet visar att ju högre volym som 

hanteras, ju högre tidspress det finns i processen och ju större tillit som finns för en 

automatisering, desto högre automatiseringsgrad väljs. 
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1 Inledning 
Business Intelligence (BI) har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och har 

hjälpt företag att, till exempel, få bättre underlag vid beslutsfattande. De funktioner 

som BI främst används till är övervakning, uppföljning, målstyrning, resultatanalys 

och beslutsfattande (Borking, Danielsson, Ekenberg, Larsson & Idefeldt, 2010). Det 

finns många olika definitioner av BI. Watson (2009, s. 23) definierar BI som: ”a broad 

category of applications, technologies, and processes for gathering, storing, accessing, 

and analyzing data to help business users make better decisions.”.  

En BI-lösning kan användas på alla tre nivåerna inom en verksamhet; strategisk, 

taktisk och operationell nivå. En viktig trend just nu är att ha system som fokuserar på 

operativ data och beslutsfattande i det dagliga arbetet på operativ nivå. Dessa system 

syftar till att effektivisera de operativa arbetsprocesserna (Power, 2008; Felden, 

Chamoni & Linden, 2010). Ett BI på operativ nivå kallas ofta för Operational Business 

Intelligence (OpBI) och syftet är att hjälpa operativ personal att jobba smartare och 

fortare, genom att de kan få ut rätt information från systemet exakt när de behöver den. 

Ett OpBI ger företag möjligheten att ta bättre och snabbare beslut med hjälp av aktuell 

information, vilket bland annat skapar förbättrade kundrelationer, effektivare styrning, 

minskade kostnader samt ökar överensstämmelsen mellan det värdeskapande, dagliga 

arbetet och företagets affärsstrategi (Davis, Imhoff & White, 2009; Eckerson, 2007; 

Power, 2008). Tack vare OpBI-lösningar går affärsprocesser från att vara rutinmässiga 

till mer kunskapsintensiva, vilket gör företag mer konkurrenskraftiga (Marjanovic, 

2010). 

Det går att använda OpBI för olika ändamål och Eckerson (2007) delar in OpBI-

lösningar i fyra progressiva nivåer; analysera, övervaka, underlätta och automatisera 

processer. Ett OpBI som fungerar som ett automatiserat system kan ha ett företags 

affärsregler inbäddade i en regelmotor, vilket innebär att systemet fattar beslut auto-

matiskt, utan någon mänsklig inblandning (Eckerson, 2007).  Denna typ av auto-

matiserat OpBI kan alltså agera som beslutsfattare i det dagliga arbetet, vilket kan 

skapa stora vinster i processer som är tidskrävande eller som innehåller många repeti-

tiva beslut (Eckerson, 2007).  

Automatiska beslutsystem har funnits sedan början av 1980-talet, men det är först nu 

som det kommer fler och fler, dessutom inom många olika användningsområden. Ett 

av de första användningsområdena var sektorn för finansiella tjänster och det är även 

där som det fortfarande är vanligast med denna typ av system. Det finns, till exempel, 

automatiserade OpBI-lösningar inom handel med aktier, handel med valutor och 

kreditbedömning (Davenport, 2008). Davenport (2008) förväntar sig att system som 

tar beslut automatiskt kommer att bli alltmer populära och systemen kommer alltmer 

att utvecklas för att kunna effektivisera beslutsprocesserna. Genom att inkludera 

affärsregler i systemet finns det stora möjligheter till att göra beslutsprocessen mer 

effektiv, men detta har hittills inte används i stor omfattning (Taylor & Raden, 2007). 

Ett OpBI som fungerar som ett automatiskt beslutssystem kan ha en regelmotor med 

inbyggda affärsregler som styr systemet. Det krävs stor domänkunskap och en god 

förståelse för organisationens krav och regler för att kunna sätta upp ett automatiskt 

regelverk och till utmaningarna hör att konfigurera reglerna korrekt så att systemet inte 

översvämmar användarna med oviktiga meddelanden eller fattar fel beslut. Det är 

viktigt att ha ett systematiskt arbetssätt vid modellering och verifiering av reglerna och 
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det är viktigt att regelbundet kontrollera att reglerna är kompletta och konsekventa 

(Davis, et al., 2009; Eckerson, 2007; Marjanovic, 2010).  

Det är inte helt enkelt att integrera ett OpBI i en affärsprocess och Marjanovic (2010) 

belyser att den tekniska integrationen har fått mycket fokus inom forskningen medan 

det fortfarande saknas forskning kring frågor som inte är av teknisk karaktär. Det 

saknas till exempel välgrundade integrationsramverk eller riktlinjer som kan guida 

företag vid en integration. Marjanovic (2010) anser också att framtagning av ramverk 

eller riktlinjer kan hjälpa till med att få forskningen att närma sig företagen. Det är 

dock inte alla processer som lämpar sig för automatisering. En lämplig process är en 

repetitiv och strukturerad process där det finns mycket kunskap om hur den utförs och 

där det inom processen ingår ett stort antal beslut som behöver fattas snabbt. Det bör 

vara en rutinprocess, vilket betyder att det går att definiera både indata och utdata på 

förhand. Rutinbaserade processer går att automatisera helt och hållet med hjälp av ett 

regelverk alternativt kan valmöjligheter genereras automatiskt och sedan kan en 

människa välja mellan de framtagna beslutsalternativen. Med andra ord går det att 

integrera olika grader av automatisering (Eckerson, 2007; Marjanovic, 2010).  

Ett rutinbaserat område som är strukturerat, tidskrävande och resurskrävande är 

kreditbedömning. Med hjälp av information från många olika källor fattas ett beslut 

om ett företags kreditvärdighet, med andra ord deras betalningsförmåga. Vid en 

kreditbedömning handlar det inte bara om affärsregler som appliceras på data från 

interna källor utan data hämtas även från externa källor (Andersson, 2001). Ett 

exempel på ett användningsområde för kreditbedömningsprocessen är finansierings-

bolag vid hantering av fakturaupphandling (även kallat factoring
1
). Eckerson (2007) 

tar upp just finansiella tjänsteföretag som ett exempel på tillämpningsområde för OpBI 

och påpekar att denna typ av företag kan bli mer effektiva och sänka sina kostnader 

med hjälp av en OpBI-lösning.  

1.1 Problemområde 

Jag har varit i kontakt med en systemleverantör som i huvudsak utvecklar IT-lösningar 

för just finansieringsbolag och finanssystem. Företaget har valt att vara anonyma och 

därför kommer de härefter kallas för ”företag A” och den OpBI-lösning de levererar 

för ”Systemet”. Företag A utvecklar och levererar en systemplattform med inriktning 

mot factoring. Systemet innehåller en modul för import och behandling av externa 

data från, till exempel, kreditupplysningsföretag. I Systemet går det att, utifrån organi-

sationens affärsregler, sätta upp ett regelverk för en regelmotor. Systemet kan sedan 

med användning av interna och externa parametrar låta regelmotorn avgöra vilka 

fakturor som kan accepteras direkt för finansiering, vilka som kan nekas direkt eller 

när en manuell granskning behöver utföras.  

Den vanligaste processen för en handläggare på ett finansieringsbolag är att de tar 

emot fakturabuntar elektroniskt direkt in i Systemet från sina klienter. Varje faktura-

bunt innehåller ett antal fakturor som handläggaren behöver gå igenom för att ta ett 

kreditbeslut om varje enskild faktura. Beslutet handlar om att avgöra faktura-

mottagarens betalningsförmåga, vilket resulterar i en finansiering av fakturan eller 

endast service på fakturan.  

                                                 
1
 Boman (1985) definierar den engelska termen factoring enligt följande: ”Fordringsfinansiering genom 

att företaget säljer eller belånar sina fakturafordringar. Factoringföretaget övertar kreditrisken för köpta 

(men ej belånade) fordringar.” 
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Modellen i Figur 1.1 visar hur kreditbedömningsprocessen går till med hjälp av regel-

motorn vid fakturaköp. En faktura registreras i Systemet genom import av en fil eller 

via manuell inmatning. Regelmotorn aktiveras automatiskt vid registrering av en 

faktura och ett kreditbeslut fattas. Ifall regelmotorn inte klarar av att ta ett beslut 

utifrån de parametrar och de regler som finns går fakturan till manuell hantering. Om 

det går att ta ett beslut om fakturan görs ett val av tjänst. Detta innebär att om 

fakturamottagaren anses kreditvärdig kan finansieringsbolaget finansiera fakturan, 

men om fakturamottagaren inte anses kreditvärdig vill finansieringsbolaget endast 

tillhandahålla service för fakturan. Service innebär att fakturautställaren inte får några 

pengar för fakturan i förväg. Factoringföretaget ger service genom att skicka ut 

fakturan och eventuella påminnelser till fakturamottagaren och ger pengar till 

fakturautställaren först när fakturan blivit betald. 

Faktura 

registreras i 

Systemet

Går ta beslut
Regelmotor

aktiveras
Ja

Manuell hantering

Nej

Val av tjänst FakturaköpKreditvärdig

Service

Ej kreditvärdig

 

Figur 1.1 Regelmotorns process 

För att kunna avgöra fakturamottagarens betalningsförmåga och kreditvärdighet finns 

det ett antal parametrar att undersöka. Dessa parametrar går att dela in i två olika 

typer; interna och externa parametrar.  De interna parametrarna kommer från den 

interna reskontran och innebär till exempel klientens finansieringslimit, faktura-

mottagarens kreditlimit, fakturamottagarens förfallna poster och fakturabeloppet. De 

externa parametrarna hämtas från ett kreditupplysningsföretag och några exempel är 

betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos skattemyndigheten eller kronofogden. När 

det gäller företag kan det också innebära parametrar såsom omsättning, resultat, soli-

ditet, styrelseförändringar och rating. Vid en manuell bedömning som utförs av en 

handläggare kan en kreditmall användas och vid en automatisk bedömning i Systemet 

används en regelmotor. Både kreditmallen och regelmotorn består av en uppsättning 

av regler som styr vilka värden på respektive parameter som är acceptabla. Reglerna i 

regelmotorn måste sättas upp på så vis att en regel baseras på siffror och att resultatet 

resulterar i ett ja- eller nej-svar. Figur 1.1 visar hur resultatet av en regeluppsättning 

kan leda till manuell hantering, service eller fakturaköp. Svaret för varje enskild regel 

kan leda till dessa tre alternativ, men det kan också leda till att regelmotorn går vidare 

och kontrollerar nästa regel. Det finns även möjlighet att, beroende på svaret, låta 

regelmotorn kontrollera en separat uppsättning med regler eller hoppa över vissa 

regler. Till exempel kan en regel kontrollera om fakturamottagaren är en privatperson 

och, om så är fallet, hoppa över de regler som endast behöver kontrolleras när det 

gäller företag. Målet med regelmotorn är att reglerna ska sättas upp på ett sådant sätt 

att den manuella kreditbedömningen kan reduceras i så stor utsträckning som möjligt. 

Det finns många inblandade parter i Systemet. I Figur 1.2 finns en modell över hur de 

olika intressenterna är kopplade till Systemet. Klienten är finansieringsbolagets kund 

och fakturautställaren. Klienten levererar varor eller tjänster till en slutkund och 
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skickar faktureringsunderlag till Systemet hos finansieringsbolaget. Finansierings-

bolaget arbetar i Systemet och har det som verktyg i sitt dagliga arbete. Till exempel 

importeras kreditupplysningsinformation till Systemet från ett kreditupplysningsbolag 

och inkassounderlag exporteras från Systemet till ett inkassobolag. Systemet inne-

håller de underlag som används vid utskick av, till exempel, fakturor och påminnelser 

till slutkunden, som är klientens kund och alltså fakturamottagaren. Slutkundens 

betalning görs mot ett bankgiro eller postgiro och en betalfil importeras i Systemet. 

Det finns även en separat databas och webbapplikation som innehåller reskontra-

detaljer från Systemet, vilket ger klienten möjlighet att hämta information. Företag A 

utvecklar och supportar Systemet åt finansieringsbolaget. 

Systemet
Finansierings-

bolag

Klient Slutkund

Företag A

Arbetar i

Faktureringsunderlag

Faktura, 

OCR, 

påminnelse

Utveckling & Support

Kreditupplysnings-

bolag

Kreditupplysnings-

information

Varor/tjänster

Inkassobolag

Inkassounderlag

Bankgiro/Plusgiro

Betalning

Betalfil

Databas och 

Webbapplikation

Reskontradetaljer

Hämtar

information

 

Figur 1.2 Systemet och dess intressenter 

Det kan vara ett komplicerat arbete att sätt upp ett regelverk och det finns flera aspek-

ter som är viktiga att tänka på. Ifall affärsreglerna i regelmotorn inte konfigureras kor-

rekt betyder det att Systemet kan ta ett felaktigt beslut eller inte klarar av att ta ett 

beslut alls, vilket leder till att alltför många ärenden går till manuell hantering. Det är 

också viktigt att reglerna för regelmotorn motsvarar de affärsregler som finansierings-

bolaget har när det gäller kreditbedömningen. Själva uppsättningen av regelmotorn är 

alltså en viktig faktor som starkt påverkar om Systemet effektiviserar processen eller 

inte. Företag A betonar vikten av att fokusera regeluppsättningen på de regler och 

parametrar som är av yttersta vikt för finansieringsbolaget eftersom de misstänker att 

ett ökat antal regler också ökar antalet ärenden som går till manuell hantering. Det är 

också viktigt att inte ha för få regler eftersom det gäller att hålla en så hög precision 

som möjligt, med andra ord hitta de fakturor som utgör en hög kreditrisk. Därför ser 

företag A ett behov av riktlinjer eller principer för val av parametrar för regelmotorn i 

Systemet.  

Användning av regelmotorn i Systemet innebär en hel eller delvis automatisering av 

kreditbedömningsprocessen. Företag A upplever att det ibland kan vara svårt för 

organisationer att börja använda ett automatiserat system. De är därför även 

intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar när organisationer väljer att 

börja automatisera eller inte, samt vilka faktorer som påverkar när de väljer att utöka 

en automatisering. 
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1.2 Problemprecisering 

Företag A uttrycker ett behov av att undersöka vilka faktorer som påverkar organisa-

tioner vid en automatisering av kreditbedömning av fakturor samt riktlinjer för val av 

parametrar och antal regler för regelmotorn i deras system. Regelmotorn i Systemet 

innebär att det kan agera som ett automatiskt beslutsfattande OpBI på operativ nivå, 

vilket innebär att ett OpBI integreras i en affärsprocess. Med andra ord innebär en 

studie av parametrar och regler för regelmotorn i Systemet ett exempel på den typ av 

riktlinjer som Marjanovic (2010) efterfrågar.  

Utifrån tidigare presenterad vetenskaplig bakgrund, samt beskrivningen av fallet ovan, 

etablerades följande syfte med detta arbete:  

Att etablera och kontextualisera riktlinjer för att kunna införa en ökad 

automatiseringsgrad i en OpBI-lösning som används för kreditbedömning av 

fakturor. 

För att enklare kunna förklara de riktlinjer som arbetet ska leda till kommer de att 

kontextualiseras, vilket betyder att de kommer att förklaras genom att sättas i ett 

sammanhang. Samarbetet med företag A innebär att riktlinjerna kommer att exempli-

fieras med fokus på Systemet och de finansieringsbolag som använder det. 

För att kunna uppfylla ovanstående syfte, måste följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka olika automatiseringsgrader av beslutsfattande finns det för kredit-

bedömning av fakturor? 

2. Vilka faktorer påverkar valet av automatiseringsgrad vid kreditbedömning av 

fakturor? 

3. Vilka interna respektive externa parametrar används vid kreditbedömning av 

fakturor? 

4. Påverkas valet av parametrar och deras inbördes vikt av automatiseringsgraden? 

5. Anser systemanvändarna att antalet regler i regelmotorn påverkar auto-

matiseringsgraden? 

Davenport (2008) definierar olika relationsnivåer mellan beslut och information och 

det går att arbeta med olika grader av automatisering (Davis, et al., 2009; Eckerson, 

2007; Marjanovic, 2010). Olika automatiseringsgrader stödjer kreditbedömnings-

processen på olika vis. Frågeställning 1 och 2 fokuserar på att definiera vilka auto-

matiseringsgrader som finns i Systemet, vilka faktorer som påverkar system-

användarna vid val av automatiseringsgrad och hur de resonerar kring valet mellan 

manuell och automatisk kreditbedömning. 

Marjanovic (2010), och även företag A, belyser hur viktigt det är att ha stor domän-

kunskap och kunskap om de affärsregler som organisationer använder sig av vid upp-

sättning av ett regelverk. När det gäller regelmotorn som styr automatiseringen i 

Systemet handlar det om kunskap kring de parametrar som finansieringsbolag 

använder sig av vid kreditbedömning inom factoring. Frågeställning 3 och 4 fokuserar 

på de interna och externa parametrar som systemanvändarna använder, hur de 

prioriterar de olika parametrarna och ifall åsikten om dem skiljer sig åt beroende på 

vilken automatiseringsgrad som används. 
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Målet med regelmotorn i Systemet är att eliminera den mänskliga kreditbedömningen i 

så stor utsträckning som möjligt och därför ska så många beslut som möjligt tas av 

regelmotorn och så få beslut som möjligt övergå i manuell hantering. Eckerson (2007) 

belyser hur viktigt det är att reglerna för en automatisering balanseras så bra som 

möjligt för att inte översvämma användarna med meddelanden och företag A har 

utryckt en oro för att ett stort antal regler i regelmotorn kan leda till att alltför många 

fakturor går till en manuell hantering. Därför handlar den sista frågeställningen, 

nummer 5, om systemanvändarnas åsikter angående antalet regler i regelmotorn. 

1.3 Avgränsning 

Kreditbedömning kan innebära olika beroende på ändamål och för att begränsa studien 

kommer den endast fokusera på kreditbedömning av fakturor inom factoring. Eftersom 

det är stor skillnad på vilka parametrar som används vid kreditbedömning av en 

privatperson jämfört med ett företag begränsas studien till att endast fokusera på 

kreditbedömning av företag. Fallstudien kommer även att innebära en begränsning till 

finansieringsbolag som använder det undersökta Systemet. 

1.4 Förväntat resultat 

Jag förväntar mig att kunna komma fram till riktlinjer som kan underlätta vid upp-

sättning av affärsregler för ett automatiskt beslutsfattande. Dessa vägledningar 

kommer att handla om val och begränsning av parametrar, viktning mellan parametrar 

och val av automatiseringsgrad. Genom att undersöka hur finansieringsbolagen arbetar 

idag kommer riktlinjer att kunna tas fram och även kontextualiseras. 
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2 Bakgrund 

2.1 Business Intelligence och Operational Business Intelligence 

Det finns idag många företag som använder sig av BI och själva begreppet BI kan ha 

många olika betydelser. Dayal, Castellanos, Simitsis och Wilkinsson (2009, s. 1) 

beskriver det som: “technologies, tools, and practices for collecting, integrating, 

analyzing, and presenting large volume of information to enable better decision 

making”. Traditionellt sett är det fyra funktioner som ett BI ska hjälpa till med; över-

vakning och uppföljning, målstyrning, analys samt beslut (Borking, et. al, 2010).  

Det går att dela in BI-lösningar i tre olika nivåer; strategisk, taktisk och operationell. 

En BI-lösning på operativ nivå kan kallas för OpBI och innebär att BI-lösningen 

flyttas in i de operativa processerna och in i de applikationer som sköter tusentals 

dagliga beslut. Medan BI-lösningar på strategisk och taktisk nivå handlar om 

uppföljning av de resultat som en utförd process har lett till, syftar istället ett OpBI-

lösning till att vara en del av själva processen och förbättra den (Blasum, 2006; 

Eckerson, 2007; Felden, et al., 2010; Imhoff, 2007). Då en OpBI-lösning syftar till att 

stötta de värdeskapande kärnprocesserna på operationell nivå, måste den kunna 

leverera efterfrågade data snabbt, så att rätt användare får den vid rätt tidpunkt 

(Blasum, 2006; Eckerson, 2007). För att organisationer skall bli framgångsrika med 

sina OpBI-initiativ krävs det att de blir mer medvetna om sina processer och verkligen 

förstår vad de innebär och vad de leder till (Marjanovic, 2007). 

Aberdeen Group (Power, 2008) delar in olika sorters OpBI-lösningar enligt följande: 

1. Transaktions-BI som fokuserar på analys och rapportering av transaktioner 

dagligen eller ad hoc. 

2. Realtidsanalys där affärsregler appliceras på data. Utförs med endast sekunder 

mellan varje analys. 

3. Nära-realtidsanalys med affärsregler som appliceras på data med upp till en 

timmas intervall mellan varje analys. 

4. Operationell rapportering där rapporter genereras automatiskt (och distribueras 

ofta ut automatiskt) med förbestämda intervall. Baseras på affärsregler, algo-

ritmer och rådata från transaktionssystem eller andra källor. 

5. Business activity monitoring eller business process monitoring, som handlar 

om övervakning av aktiviteter och processer 

6. Beslutsstöd eller beslutsfattande baserat på affärsregler, inklusive integrerad 

rapportering och analytiska applikationer. 

Eckerson (2007) nämner också några olika funktioner för OpBI-lösningar, såsom 

operationell rapportering, processkontroll, en blandning av olika funktioner 

tillsammans eller automatiska beslut. Då en OpBI-lösning kan användas för väldigt 

många olika funktioner innebär det att det kan designas och byggas på många olika 

sätt, och med många olika arkitektoniska och tekniska lösningar (Eckerson, 2007).  

För att lättare få en överblick över de olika funktioner en OpBI-lösning kan fylla, har 

Eckerson (2007) tagit fram ett ramverk som visar fyra olika nivåer av OpBI-lösningar 

och han menar att företag kan uppnå en större nytta och ett större värde av sina OpBI-

lösningar ju högre nivå de befinner sig på. Se Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Fyra nivåer för OpBI-system (efter Eckerson, 2007, s. 11) 

1. Analysera processer – Målet är att hjälpa arbetare att fatta beslut och optimera 

deras processer med hjälp av rapporter om nuvarande aktiviteter. 

2. Övervaka processer – Systemet varnar användare vid oönskade händelser samt 

informerar om orsakerna till att dessa sker. 

3. Underlätta processer – Analys- eller rapporteringsverktyget blir en del av den 

operativa applikationen (istället för två separata system). 

4. Exekvera processer – Systemet uppmärksammar händelser och använder sig av 

regler för att stötta eller automatisera beslutsfattandet i affärsprocesser. 

Den fjärde och sista nivån innebär inte bara en förbättring och hjälp för en process 

utan istället en integrering i processen eller en fullständig, systemstöttad auto-

matisering av processen (Eckerson, 2007). Ofta handlar det om att en händelse orsakar 

att systemet utför något baserat på förbestämda regler. Företag kan använda sina 

affärsregler i en OpBI-lösning och på så vis låta systemet automatiskt fatta beslut eller 

ta fram svar utan någon mänsklig inblandning. Detta är särskilt resursbesparande i 

tidskrävande processer. En automatisering av denna typ kan till exempel innebära en 

effektivisering av affärsprocesserna, minskade kostnader, förbättrad kundservice och 

leda till konkurrensfördelar för företaget (Eckerson, 2007).  

2.2 Relationer mellan beslut, information och processer 

Olika sorters beslut har olika informationsbehov och därmed olika sorters system-

behov. Davenport (2008) beskriver förhållandet mellan beslut och information med 

hjälp av en modell över tre olika relationsnivåer. Se Figur 2.2. 

Den första och lägsta nivån innebär mestadels en rapporteringsfunktion där data 

samlas in och presenteras i standardrapporter. Dessa rapporter kan sedan användas till 

flera olika typer av beslut, vilket betyder att kopplingen mellan information och beslut 

inte är stark. För att kunna få fram önskade rapporter behöver det finnas en 

informationsstruktur. 
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Figur 2.2 Relationsnivåer mellan beslut och information (efter Davenport, 2008, s. 5) 

Den andra nivån innebär en starkare koppling mellan information och beslut eftersom 

det här är specifika beslutsprocesser som informationen tas fram för. På denna nivå 

handlar det fortfarande om ett mänskligt beslut och ingen automatisering av beslut-

fattandet. Systemet kan ta fram förslag på beslut baserat på algoritmer och regler, men 

dessa förslag kan fortfarande ändras av en människa.  

Den högsta nivån, där minst antal beslut tas, handlar om en full automatisering där 

systemet tar beslut självt och en mänsklig inblandning sker endast vid undantagsfall. 

Vid full automatisering av ett beslut är det oerhört viktigt att den information som 

används är komplett och korrekt. De regler och algoritmer som styr den automatiska 

processen behöver kontrolleras frekvent för att försäkra sig om att allt går rätt till. Det 

är fortfarande den första nivån som är den vanligaste typen av BI-lösningar 

(Davenport, 2008). 

Vilket systembehov som ett beslutsfattande har hänger också ihop med inom vilken 

typ av process som beslutet tas. Enligt Davenport (1993, s. 5) innebär en process: ”an 

ordering of work activities across time and place, with a beginning, an end, and clearly 

identified inputs and outputs”.  

För att kunna analysera vilken typ av BI-system som passar till en specifik process och 

för att kunna reda ut vilka krav processen har på information har Marjanovic (2010) 

tagit fram ett ramverk, som delar upp affärsprocesser i följande tre typer: 

 Rutinprocesser – Dessa processer innebär strukturerade beslut där det går att 

definiera indata och resultat i förhand, vilket betyder att det finns möjligheter 

till automatiskt genererade beslut (motsvarar högsta nivån i Davenports 

modell). 

 Ärendehanteringsprocesser – Dessa processer innebär semistrukturerade 
beslut. I vissa ärenden går det att förutsäga resultatet, men det kan komma 

avvikande ärenden som kräver särskild kunskap för att kunna lösa. Här passar 

inte den löst kopplade nivån i Davenports modell, utan istället handlar det om 

en kombination mellan den andra och tredje nivån. Avvikande ärenden kräver 

en mänsklig inblandning, medan övriga ärenden kan hanteras automatiskt. 

 Praktikinriktade processer – Här handlar det om ostrukturerade beslut som inte 
går att förutsäga och därför är det en lös koppling mellan beslut och informa-

tion. Detta motsvarar den lägsta nivån i Davenports beskrivning.  
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2.3 Affärsregler 

I mitten av 1990-talet började affärsregler användas alltmer och det användes främst 

för att beskriva och förstå hur en verksamhet fungerar (Taylor & Raden, 2007). Det 

finns många olika typer av affärsregler och de kan användas för olika syften. Här 

kommer några exempel på användningsområden (Avdejenkov & Vasilecas, 2007; 

Taylor & Raden, 2007): 

 Riktlinjer och förordningar för hur verksamheten bör fungera 

 I detaljnivå beskriva hur en process ska gå till och de begränsningar som finns 

 Definiera vilka krav en verksamhet har på ett informationssystem.  

 Representera logiken i verksamhetens affärsbeslut 

När affärsregler ska bäddas in i ett informationssystem och användas i en regelmotor 

vid beslutsfattande är det den sista typen av affärsregler ovan som används. Vanligtvis 

uttrycks affärsregeln med ett eller flera villkor som ska uppfyllas och en lista på hand-

lingar som ska utföras om villkoret uppfyllts (Taylor & Raden, 2007).  

På senare tid har affärsregler blivit mer och mer använda inom systemutveckling. 

Genom att inkludera affärsregler inom system finns det stora möjligheter till att effek-

tivisera och automatisera beslut, som inte har en hög komplexitet, men enligt Taylor 

och Raden (2007) har detta än så länge inte kommit till stor användning. Vid defini-

ering av affärsregler för användning inom ett informationssystem handlar det om att 

först samla in affärsreglerna och sedan testa och validera dem. Affärsregler för 

beslutsfattande kan samlas in från fem olika källor (Taylor & Raden, 2007): 

1. Förordningar – Här är det viktigt att välja ut det som är relevant för besluts-

fattandet. Svårigheten ligger i att kunna tolka affärsregler av denna typ. 

2. Policyhandbok – Här kan det finnas mycket information att hämta och särskilt 

om målet är en automatisering av ett manuellt beslutsfattande. Svårigheten 

med dessa affärsregler är att veta om organisationen verkligen följer hand-

boken i verkligheten. Det kan också vara viktigt att undersöka så att reglerna 

inte motsäger varandra. 

3. Affärsexperter – Detta är den största källan vid inhämtning av beslutsfattande 

affärsregler. Problem som kan uppkomma är när affärsexperter har olika 

åsikter eller när de inte kan beskriva affärsregeln i ord. 

4. Programkod – Detta är inte den bästa källan att utgå från eftersom det inte är 

säkert att den är kopplad till hur organisationen gör i verkligheten just nu. 

5. Data – När data har samlats in om hur en process går till kan den användas för 

att få fram affärsregler. 

Det är inte alltid lätt att anpassa affärsregler för att kunna användas effektivt i ett 

informationssystem. De behöver ofta skrivas om från ett informellt språk till ett mer 

formellt språk. De ska beskrivas på ett tydligt sätt, oberoende av varandra och de 

måste vara konsekventa (Avdejenkov & Vasilecas, 2007; Taylor & Raden, 2007). 

Taylor och Raden (2007) poängterar också att det är viktigt att den syntax som 

används är förståelig inte bara för systemutvecklare utan också för systemanvändare 

eftersom det är de som har domänkunskapen och det är de som vid behov kommer att 

uppdatera och förändra affärsreglerna. 
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2.4 Kreditbedömning 

För att ett företag ska kunna kontrollera den risk
2
 det innebär att lämna kredit är det 

viktigt att först göra en kreditbedömning av personen eller företaget ifråga. En kredit-

bedömning innebär insamling av information från olika källor, analys av inhämtad 

information, vilket i sin tur leder till en bedömning av personens eller företagets för-

måga att betala (Andersson, 2001; Stenberg & Sigbladh, 2003). Se Figur 2.3 för en 

modell över kreditbedömningsprocessen. 

 

Figur 2.3 Kreditbedömningsprocessen  

(baserad på Andersson, 2001; Stenberg & Sigbladh, 2003) 

Denna företagsanalys kan göras av många olika anledningar och därför är det olika 

aspekter som är olika viktiga beroende på situationen. Även om en analys inte kan ge 

en totalbild av ett företags eller en persons ekonomiska situation kan den besvara de 

väsentligaste frågorna vid en kreditbedömning. De olika informationskällor som 

används vid en kreditbedömning kan till exempel vara betalningshistoriken på kunden 

i det interna systemet och en kreditupplysning från en extern källa (Andersson, 2001; 

Stenberg & Sigbladh, 2003). Det finns stora mängder av information att hämta och 

många olika källor. För att kunna hantera detta på ett enkelt sätt och för att försöka 

säkerställa att inget väsentligt missas, används så kallade kreditmallar mer och mer. En 

kreditmall innebär en uppsättning av affärsregler som handläggaren av kredit-

bedömningen utgår från (Stenberg & Sigbladh, 2003). 

Det finns många olika datakällor tillgängliga, men en av Anderssons (2001) under-

sökningar visar att mänskliga kreditbedömare med stor erfarenhet använder sig av 

färre antal datakällor än vad mindre erfarna kreditbedömare gör. Det finns dessutom 

olika faktorer som gör de olika informationskällorna mer eller mindre pålitliga. Ett 

exempel på en problematik är den tidsförskjutning som finns i företags bokförings-

rapporter. Till exempel motsvarar en årsredovisning inte ett företags ekonomiska 

situation idag eftersom den baseras på data från flera månader eller ibland till och med 

ett år tidigare (Andersson, 2001). En annan viktig källa är kreditrating eller kredit-

scoring, som är en klassificering av kreditvärdigheten för ett företag eller en person. 

Användandet av kreditrating och kreditscoring har snabbat upp kreditbedömnings-

processen och gjort den mer effektiv, men den har också fått kritik för att vara alltför 

förenklad (Davenport, 2008).  

 

                                                 
2
 Boman (1985) definierar kreditrisk enligt följande: ”risken (sannolikheten) för att kreditgivaren inte 

får igen sina pengar jämte ränta på avtalad tid och i avtalad omfattning.” 
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3 Undersökningsansats 
Nedan kommer en beskrivning av de metoder som valts för att kunna uppfylla studiens 

syfte. Därefter kommer en genomgång av den process som fallstudien har inneburit. 

3.1 Metod 

Då arbetet kommer att utföras i samarbete med ett företag blir det naturligt att göra en 

fallstudie. Fallstudie är en kvalitativ forskningsstrategi som studerar en företeelse 

under verkliga förhållanden i en utvald miljö. Först väljs en avgränsad aspekt av ett 

problem ut och sedan görs en detaljerad och ingående analys av denna aspekt inom ett 

enda fall, som kan vara en person, en organisation eller en situation (Bryman, 2001; 

Bell, 2005). Bell (2005, s. 20) påpekar att: ”Varje organisation och varje individ har 

gemensamma egenskaper men uppvisar också drag som är unika.” En fallstudie går ut 

på att identifiera dessa unika egenskaper och påvisa hur de påverkar den situation som 

undersöks (Bell, 2005). Detta passar bra in på mitt valda fall eftersom en del av syftet 

är att identifiera de unika faktorer som används och påverkar beteendet för kredit-

bedömning inom factoring med fokus på Systemet och dess användare.  

För att kunna uppfylla valt syfte och frågeställningar i kapitel 1.2, finns ett behov av 

insamling av information som kan ge en bakgrund och en kontext till det problem-

område som arbetet rör sig inom. Utifrån modellen över de intressenter som finns runt 

Systemet har 3 av intressenterna valts ut, eftersom dessa på något sätt är inblandade i 

eller påverkar kreditbedömningsprocessen i Systemet, se Figur 3.1.   
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Figur 3.1 Utvalda intressenter till Systemet 

Företag A har valts eftersom de har information angående hur Systemet är uppbyggt 

och fungerar, då speciellt när det gäller regelmotorn, vilket kan bidra med bakgrund-

information för att kunna uppfylla frågeställning 1 och 3 som handlar om de olika 

automatiseringsgraderna som finns samt vilka interna och externa parametrar som 

används. Finansieringsbolagen har valts eftersom de är systemanvändare och har 

ansvaret för själva kreditbedömningen. Deras åsikter angående, till exempel, 

automatiseringsgrader, parametrar och antalet regler kan bidra med information som 

behövs för att uppfylla alla fem frågeställningarna. Kreditupplysningsbolagen har valts 



Kapitel 3 Undersökningsansats 

Sida 13 

eftersom de levererar de externa parametrarna, vilka är en viktig input vid 

kreditbedömningen och deras åsikter om dessa kan bidra med information angående 

de externa parametrarna för frågeställning nummer 3. 

3.1.1 Intervjuer istället för enkäter 

Enkät och intervju var valbara metoder för insamling av information från intressen-

terna finansieringsbolag och kreditupplysningsbolag, se Figur 3.1. En enkät är en 

kvantitativ metod, vilket innebär att det är en lämplig metod vid utfrågning av ett stort 

antal respondenter. Själva utformandet av frågorna och de olika svarsalternativen i en 

enkät kräver stor kunskap och är väldigt tidskrävande (Berndtsson, Hansson, Olsson & 

Lundell, 2008; Benyon, et al., 2008). Därför anser Benyon et al. (2008) att det är mer 

lämpligt att utföra intervjuer om antalet respondenter är upp till 10 personer. Eftersom 

antalet användare av Systemet endast uppgår i 20 företag, varav 10 stycken kontakta-

des, valdes därför intervjuer istället för enkäter. 

En intervju innebär en insamling av fakta, kunskap, åsikter etc. med hjälp av muntlig 

kommunikation. För den som intervjuar är det viktigt att komma väl förberedd, och 

det kan ibland krävas förkunskaper om domänen för att kunna ta till sig det som pratas 

om under intervjun (Benyon, et al., 2005). Det finns många olika typer av intervjuer 

som innebär olika saker både för den som intervjuar och den som intervjuas. De olika 

intervjutyperna har också olika för- och nackdelar (Berndtsson, et al, 2008). En 

strukturerad intervju innebär att frågorna är bestämda på förhand och används 

framförallt då många personer kommer att intervjuas. Denna intervjutyp är ganska 

strikt och innebär begränsade svarsalternativ för den som intervjuas. Motsatsen är en 

ostrukturerad och mer öppen intervju där det inte finns några förutbestämda frågor 

alls. Detta kräver mer av både den som intervjuar och den som intervjuas och används 

mest när det finns en begränsad tillgänglighet på bakgrundsinformation innan 

intervjutillfället. Det finns ett tredje alternativ som kallas för semistrukturerad intervju 

och innebär att intervjuaren har förberett en lista på saker som behöver tas upp under 

intervjun alternativt några öppna frågor att utgå från (Benyon, et al., 2005).  

Eftersom jag inte har någon stor erfarenhet som intervjuare passar det inte med en 

ostrukturerad intervjutyp. Det passar inte heller med en helt strukturerad intervju efter-

som det var det kommer att vara svårt att ha svarsalternativ helt bestämda i förhand. 

Istället kommer en semistrukturerad intervjutyp användas, där ett dokument med 

frågor kan utformas och skickas via e-post till respondenterna i förväg. På så vis blir 

frågorna bestämda i förväg, men inga svarsalternativ ges. Dessutom ger det möjlighet 

att, vid behov, ge sonderande frågor under intervjun. Fördefinierade frågor underlättar 

inte bara för respondenterna, utan det underlättar även vid analys och jämförande av 

resultatet från de olika intervjuerna i efterhand. 

För att så många intervjuer som möjligt ska kunna hinnas med kommer intervjuerna 

att utföras via telefon. Det innebar att det blir lättare att boka en tid med responden-

terna och det blir mer tidseffektivt för både och respondenter. Dessutom innebär av-

ståndet mellan intervjuare och respondenter att telefonintervju är det bästa alternativet. 

Telefonintervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och skickas via e-post till 

respondenterna för validering. En påminnelse kommer att skickas till de som inte 

svarar på e-posten med transkriberingen. I påminnelsen kommer en tidsgräns sättas för 

respons på e-posten, vilket innebär att om respondenten inte hört av sig innan tids-

gränsen gått ut förutsatts att de inte har något att tillägga eller ändra på i transkribe-

ringen. 
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Eftersom kreditupplysningsföretagen är leverantörer av de viktiga externa paramet-

rarna kan intervjuer med dessa bidra med kontextuell information framförallt 

angående de externa parametrarna. Intervjuer med systemanvändare hos finansierings-

bolagen kan bidra med information för alla studiens frågeställningar.  

3.1.2 Analys av Systemet 

Enligt Benyon, Turner och Turner (2005) kan det vara bra att kombinera intervjuer 

med observationer eftersom det kan vara svårt för människor att återberätta alla 

detaljer om hur de gör i en viss situation. Tyvärr är det också tidskrävande och det är 

svårt att kunna observera alla olika situationer och problem som kan uppkomma 

(Benyon, et al., 2008). För att kunna uppnå syftet med studien är en observation inte 

nödvändig utan istället kommer fokus att ligga på intervjuer som innehåller frågor om 

de detaljer som är intressant för studien. Dessutom ger en utbildning i hur en handl-

äggare arbetar mycket av den kunskap som en observation också skulle kunna ge. En 

kombination av handläggarutbildning och intervjuer med systemanvändare har förut-

sättningar att ge liknande kunskap som en observation skulle kunna ge.  

Analys av Systemet i form av utbildning, laborerande samt studie av manualer bidrar 

till information om och förståelse för Systemet, vilket är den centrala delen i fall-

studien, se Figur 3.1. 

3.2 Genomförande av fallstudie 

Min process under genomförandet av studien går att dela in i tre olika delprocesser, se 

Figur 3.2. Processens olika delar är inte statiska utan har gått in i varandra. Nedan 

kommer en genomgång av de olika delprocesserna och vad de har inneburit. 

 

Figur 3.2 Modell över arbetsprocess 

3.2.1 Studie av Systemet 

En grundförutsättning för att kunna uppfylla syftet med arbetet, är att ha en god förstå-

else för det fall som studeras. Då Systemet är centralt, var det viktigt att skapa en 

större förståelse för detta. Detta gjordes genom samtal med kunniga på företag A, 

laborerande i Systemet och deltagande i två utbildningar i Systemet. Den ena utbild-

ningen var en halvdagsutbildning i grunderna i Systemet. Den andra var en heldags-

kurs i utbildning på hur en handläggare hos ett finansieringsbolag arbetar. Denna 

utbildning gavs av en person som vanligtvis håller i utbildningar av handläggare ute 

hos de finansieringsbolag som använder Systemet, vilket innebär att hon har stor 

kunskap om hur de arbetar och hur systemet fungerar. En separat testdatabas i 

Systemet har gett möjligheter till att undersöka och laborera i systemet och regel-

motorn även på egen hand. Det har också funnits tillgång till manualer för Systemet. 
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Allt detta bidrog till information om Systemet och regelmotorn samt information om 

kreditbedömningsprocessen och hur den går till i Systemet. 

3.2.2 Intervjuer med kreditupplysningsbolag 

Eftersom det finns en del frågetecken när det gäller användning av extern data vid 

kreditbedömning och speciellt när det gäller rating (se till exempel Andersson, 2001 & 

Davenport, 2008) och för att få mer information angående de externa parametrarna 

intervjuades några kreditupplysningsbolag som levererar den externa information som 

används vid kreditbedömning inom factoring.  

3.2.2.1 Val av respondenter 

Alla fyra kreditupplysningsbolagen som företag A samarbetar med har kontaktats via 

e-post, varav två har medverkat i en telefonintervju. De har hållits anonyma i rappor-

ten och benämnts KUB1 respektive KUB2 där KUB står för kreditupplysningsbolag. 

De övriga två har visat intresse för att medverka i en intervju, men trots kontakt via e-

post med flera olika personer på respektive bolag har ingen intervju kunnat bokas in.  

3.2.2.2 Framtagning av frågor till kreditupplysningsbolag 

För att intervjuerna skulle ha något att utgå från togs sex olika frågor fram. Frågorna 

utformades för att få information om vilka parametrar kreditupplysningsbolaget till-

handahåller, deras syn på de olika parametrarna, vilka parametrar deras kunder inom 

factoringbranschen är mest intresserade av, information om hur de tar fram sina 

siffror, hur de jobbar med uppdateringar etc. Svaren på dessa frågor kunde sedan 

användas som underlag vid framtagning av frågor till finansieringsbolagen och vid 

analys av resultatet från intervjuerna med finansieringsbolagen. Frågorna inkluderades 

i den e-post som skickades ut till kreditupplysningsföretagen med en förfrågan om 

telefonintervju, se bilaga 1. På detta vis kunde de få en förståelse för vad det var som 

intervjun skulle handla om och de kunde förbereda sig inför intervjun. 

3.2.2.3 Genomförande av intervjuer 

De två telefonintervjuerna tog 14 respektive 20 minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberingarna blev 1 813 respektive 2 402 ord långa, se bilaga 2 respektive 3. 

Transkriberingarna skickades till respondenterna via e-post för validering, men ingen 

av respondenterna ville göra någon ändring.  

3.2.3 Intervjuer med systemanvändare 

Nästa fas innebar fokus på de finansieringsbolag som är kunder till företag A och 

systemanvändare av Systemet. För att kunna få ut information om deras åsikter om 

parametrar, kreditbedömning, automatisering etc. utfördes telefonintervjuer.  

3.2.3.1 Val av respondenter 

I dagsläget är det 20 finansieringsbolag som använder Systemet. En person på företag 

A tog en första kontakt med samtliga företag för att undersöka intresset för att delta i 

studien. Detta resulterade i en lista på kontaktpersoner hos 12 av företagen. Efter en 

genomgång av listan togs två av kontaktpersonerna bort. Den ena personen togs bort 

eftersom företaget inte är baserat i Sverige, vilket kan innebära skillnader i till 

exempel parametrar som används och lagstiftning kring själva hanteringen av 

informationen. Den andra personen valdes bort eftersom företaget ännu inte använder 
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Systemet och ett av syftena med fallstudien är att begränsa studien till de som 

använder Systemet. 

Av de 10 personer som fanns kvar på listan representerade fem av dem företag som 

idag använder sig av regelmotorn och de övriga fem företag som inte använder den. 

Av dessa har sju intervjuats, varav tre är användare av regelmotorn. Trots visat 

intresse och kontakt via e-post och telefon, har ingen intervju kunnat bokas in med de 

övriga tre företagen.  

Alla respondenter hålls anonyma i studien. För att kunna skilja dem åt har 

respondenter som använder sig av ett automatiserat beslutsfattande, alltså regelmotorn, 

benämnts RA1, RA2 respektive RA3, där RA står för Respondent Automatiserat. De 

respondenter som använder sig av manuell hantering har benämnts RM1, RM2, RM3 

och RM4, där RM står för Respondent Manuellt. 

3.2.3.2 Framtagning av frågor till systemanvändare 

Eftersom det är viktigt med domänkunskap för att kunna ställa rätt frågor vid en inter-

vju och även för att kunna tolka svaren har kunskaper om Systemet, factoring och 

kreditbedömning införskaffats. Detta skedde dels genom de tidigare delprocesserna, 

dels genom läsning av böcker och dels genom att vistas på kontoret och diskutera med 

anställda hos företag A. 

Systemanvändarna använder olika grader av automatisering, vilket betyder att de 

använder regelmotorn i Systemet på olika vis. Detta betydde att det var svårt att göra 

en uppdelning i förväg av de företag som använder regelmotorn och de som inte 

använder den. Detta resulterade i ett dokument med frågor som riktade sig både till de 

som använder sig av en automatiserad kreditbedömning och de som inte gör det. 

Dokumentet med frågorna som skickades ut via e-post till potentiella respondenter 

hittas i bilaga 4. Frågorna delades in i fem olika delar. De två första delarna var mer 

allmänna frågor som kunde bidra med kontextuell information. De inledande frågorna 

syftade till att identifiera vilken typ av klienter och slutkunder som finansierings-

bolaget arbetar med. Därefter kom en fråga angående olika kreditmallar, om de arbetar 

med olika kreditmallar beroende på, till exempel, kundtyp eller företagstyp. Sedan 

kom det frågor om den externa informationen från kreditupplysningsföretag. Informa-

tionen som var intressant där var om de använde flera kreditupplysningsföretag och i 

så fall varför. Frågorna handlade också om hur ofta de hämtade information samt om 

de använder kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något vis.  

Den tredje delen handlade om de interna och de externa parametrarna som används vid 

kreditbedömning. För att kunna få reda på vad respektive respondent tyckte om varje 

parameter lades ett formulär in, där varje parameter skulle värderas utifrån skalan 

oviktig, mindre viktig, viktig, mycket viktig, vet ej eller används ej. Formuläret gjorde 

så att respondenten verkligen behövde tänka igenom varje parameter och komma med 

en åsikt om den.  

Parametrarna valdes genom intervjuerna med kreditupplysningsföretagen, genom att 

diskutera med kunniga på företag A, genom att se på alternativ för regler i regelmotorn 

i Systemet, genom kreditupplysningsföretags hemsidor och genom att läsa böcker.  

Efter formuläret med parametrar kom en fråga om de prioriterar interna eller externa 

parametrar högst.  De fick även svara på vad det är som är svårast med att kredit-

bedöma en fakturamottagare korrekt. Den tredje delen bidrog med information till 
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studiens frågeställningar nummer 3 och 4 som handlar om vilka parametrar som 

används och hur de prioriteras. 

Den fjärde delen handlade om automatiserad kreditbedömning och val av regler och 

bidrog med information för att kunna besvara frågeställningarna 1, 2 och 5. Denna del 

delades upp i två olika sektioner beroende på om respondentens företag använder sig 

av regelmotorn i Systemet eller inte. Båda sektionerna syftade till att få reda på deras 

åsikter om automatisering, varför det använder det eller inte använder det, hur de reso-

nerar kring val av regler, antal regler etc.  

Den avslutande delen handlade om kreditbedömning och precision. Den fokuserade på 

tilltro, uppföljning och prioritering mellan fler automatiserade beslut eller högre pre-

cision. Denna del bidrog med kontextuell information samt information till fråge-

ställning 2 som handlar om faktorer som påverkar valet av automatiseringsgrad. 

Ett regelverk har egentligen flera likheter med en kreditmall, vilket motsvarar ett 

skriftligt dokument av en organisations affärsregler vid en kreditbedömning. Med 

andra ord skulle det underlätta vid uppsättning av ett regelverk om det redan fanns 

kreditmallar att utgå från. På grund av detta handlade några av intervjufrågorna om 

företagens kreditmallar och om de har olika mallar för olika typer av kunder eller 

företag samt hur de resonerat vid val av regler för kreditmallen. 

Under intervjuerna upptäcktes att det var felaktiga benämningar i 7.12 och 7.13. 

Istället för skuldkonto hos skattemyndigheten respektive kronofogden skulle de ha 

benämnts som skuldsaldo. Alternativt kunde de ha benämnts som allmänt mål, eller a-

mål, respektive enskilt mål, eller e-mål. Det var dock bara två av respondenterna som 

påpekade detta, vilket jag tolkar som att de andra ändå har förstått vad som har menats 

trots felskrivningen.  

3.2.3.3 Genomförande av intervjuer 

Telefonintervjuerna tog mellan 14 och 40 minuter med ett medelvärde på 30 minuter 

och utfördes under en åtta dagar lång period.  

Under intervjun med RM1 misslyckades inspelningen, vilket betyder att svaren på 

frågorna skrevs ihop utifrån handskrivna anteckningar från intervjun. Respondenten 

har sedan läst igenom dokumentet och godkänt att det stämmer med det som sades 

under intervjun. 

Kontaktpersonen på RM3 ansåg att det var flera personer som satt inne på svaren till 

frågorna och därför gjorde de en gemensam genomgång av frågorna och skickade 

svaren i skriftlig form. Efter en genomgång av deras svar kontaktades RM3 via telefon 

för några få följdfrågor. Svaren på dessa frågor bekräftades av respondenten via e-

post. 

Efter utförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingarna 

blev mellan 1 691 och 6 455 ord långa, med ett medelvärde på 4 091 ord, se bilagorna 

5 till och med 11. Som nämndes ovan skickades transkriberingar via e-post till 

respektive respondent för validering. En respondent gjorde två små ändringar som 

berodde på felskrivningar under transkriberingen och en respondent gjorde ett förtyd-

ligande om en förklaring av belåning och dess förfallotid.  
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4 Analys 
Analysen är uppdelad i fem delar baserat på de fem frågeställningarna i kapitel 1.2. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning av analysen inklusive en sammanställning 

av de riktlinjer som analysen har lett till. 

4.1 Vilka olika automatiseringsgrader av beslutfattande finns 
det för kreditbedömning av fakturor? 

Utifrån de förutsättningar som finns i Systemet och utifrån den information som 

insamlats genom intervjuerna går det att urskilja fyra automatiseringsgrader. Dessa 

benämns grad 0, 1, 2 och 3. 

Grad 0 motsvarar ingen automatisering alls utan all kreditbedömning sker manuellt av 

en handläggare och regelmotorn i Systemet används inte alls. Bland respondenterna 

var det RM1, RM2, RM3 och RM4 som har grad 0. Grad 1 innebär att regelmotorn går 

igenom fakturor och kommer med förslag på beslut om varje enskild faktura. På denna 

automatiseringsgrad går dock handläggaren in och granskar varje faktura och ser om 

regelmotorns föreslagna beslut kan accepteras eller inte, vilket stämmer in på 

respondent RA1. Grad 2 innebär att regelmotorn tar kreditbedömningsbeslut och 

handläggaren tar endast hand om de fakturor som regelmotorn skickar för manuell 

kontroll, även kallad attest. På grad 2 sker detta inte på alla fakturor utan endast på 

vissa utvalda, till exempel beroende på typ av factoring. Bland respondenterna 

använde RA3 denna automatiseringsgrad eftersom de endast låter systemet ta beslut 

vid fakturabelåning och inte vid fakturaköp. Grad 3 innebär att regelmotorn tar kredit-

bedömningsbeslut om alla fakturor. Här finns RA2 som kommenterar automatise-

ringen enligt följande: 

Är fakturan grön eller har gått genom regelmotorn, så ifrågasätter vi 

inte det! Utan då bokför vi bara och går vidare! Det är egentligen bara 

när det hamnar i attest som vi går och tittar på varför den har hamnat i 

attest! 

I Tabell 4.1 finns en sammanfattning av de fyra olika automatiseringsgraderna 

inklusive en fördelning av de olika respondenterna per automatiseringsgrad. 

Tabell 4.1 Sammanfattning av de fyra automatiseringsgraderna 

Grad Beskrivning Respondent 

0 Ingen automatisering utan helt manuell hantering. RM1, RM2, RM3, RM4 

1 Regelmotorn tar fram förslag på beslut som sedan 

granskas av en mänsklig handläggare. 

RA1 

2 Hel automatisering av en viss del av fakturorna. För 

dessa fakturor sker endast manuell hantering av de 

fakturor som regelmotorn skickar för manuell 

hantering. 

RA3 

3 Hel automatisering av allt. Endast manuell hantering av 

de fakturor som regelmotorn skickar för manuell 

hantering. 

RA2 
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Jämfört med Eckersons (2007) nivåindelning för OpBI-system, se sid 8, motsvarar 

grad 1 Eckersons näst högsta nivå som innebär att OpBI-systemet blir en del av det 

operativa systemet och underlättar arbetsprocessen. Graderna 2 och 3 är olika delar 

inom Eckersons högsta nivå som innebär en automatisering av en affärsprocess. Det 

går också att jämföra automatiseringsgraderna i Systemet med de olika relations-

nivåerna mellan beslut och information som Davenport (2008) definierar, se sid 9. 

Grad 1 motsvarar Davenports mellannivå, som kallas för strukturerat mänskligt, där 

informationen som tas fram är specificerad för en specifik process. Systemet kan ta 

fram förslag på beslut åt en mänsklig beslutsfattare baserat på en uppsättning regler. 

Davenports högsta nivå innebär en full automatisering av beslutet där en mänsklig 

beslutsfattare endast tar hand om undantagsfall. Denna nivå stämmer bra överens med 

grad 3. Däremot kan inte grad 2 placeras in helt och hållet på någon av Davenports 

nivåer, utan den är en blandning mellan den strukturerat mänskliga och den automati-

serade nivån. Alla automatiseringsgrader innebär ett beslutsstöd eller ett 

beslutsfattande baserat på affärsregler, vilket innebär att Systemet motsvarar nummer 

6 i Aberdeen Groups indelning av olika sorters OpBI-system (Power, 2008), se sid 7. 

Enligt Stenberg & Sigbladh (2003) används kreditmallar mer och mer inom kredit-

bedömning. De företag som intervjuades i studien visade dock inga tecken på detta 

eftersom det endast var ett företag, RM3, som hela tiden använder kreditmallar och 

RA2 som endast använder det vid e-handel. Två av respondenterna var intresserade av 

användning av kreditmallar; RM1 och RM4. Majoriteten av respondenterna verkar lita 

på att deras handläggare har så pass stor kunskap att de kan göra en kreditbedömning 

utan att ha en uppsättning med kreditbedömningsregler att utgå från. Det var en 

respondent (RM1) som under intervjun reflekterade över frågorna och konstaterade att 

de kanske borde fundera på att använda kreditmallar. 

Finansieringsbolagens arbete skulle kunna effektiviseras genom att skapa enhetliga 

kreditmallar som alla handläggare följer. Även om det är ett litet företag med endast 

en handläggare av kreditbedömningar kan det vara bra med en uppsättning av regler 

som kan motsvara en arbetsuppgiftsbeskrivning och användas när handläggaren är 

frånvarande på grund av sjukdom, semester etc. En färdigdefinierad kreditmall skulle 

också underlätta vid uppsättning av regler för ett automatiserat beslutsfattande. Detta 

leder till följande riktlinje: 

R1.1. Definiera kreditmallar för kreditbedömningsprocessen för att under-

lätta vid uppsättning av ett regelverk för automatiskt beslutsfattande. 

4.2 Vilka faktorer påverkar valet av automatiseringsgrad vid 
kreditbedömning av fakturor? 

Genom en analys av respondenternas svar angående användandet av regelmotorn och 

deras åsikter om en automatisering framkommer nio olika faktorer, vilka beskrivs i 

Tabell 4.2. Dessa faktorer påverkar valet att använda en automatisk kreditbedömning 

eller inte. De påverkar också valet av automatiseringsgrad och valet att gå från en lägre 

grad av automatisering till en högre grad av automatisering. 

Det är flera av respondenterna som trycker på att det är volymen av fakturor som 

påverkar ifall de vill automatisera eller inte, se faktor F1. Tre av de fyra 

respondenterna som idag inte använder någon form av automatisering, och alltså 

befinner sig på automatiseringsgrad 0, anger låga volymer som anledning till att de 

inte automatiserat ännu.  
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Tabell 4.2 Faktorer som påverkar valet av automatiseringsgrad 

Nr Faktor Beskrivning 

F1 Volym (antal kreditbedömningar) Ett högt antal fakturor leder till att företag 

ser ett större behov av automatisering än 

om de har en låg volym. 

F2 Behov av snabbare process Tidspress skapar ett behov av en auto-

matisering som gör processen mer tids-

effektiv eftersom det går snabbare. 

F3 Hög belastning på den manuella 

handläggningen 

En hög belastning innebär för få hand-

läggare i förhållande till volymen kredit-

bedömningar. En automatisering leder till 

ett mindre arbetstryck på handläggarna.  

F4 Uppstartskostnad De resurser (till exempel tid och pengar) 

som behövs för att sätta upp reglerna i 

regelmotorn måste kunna hämtas hem av 

framtida besparingar. 

F5 Okunskap Antaganden eller felaktiga slutsatser på 

grund av okunskap om regelmotorn 

påverkar. 

F6 Tillit Tillit till regelmotorn kan påverka 

antingen negativt eller positivt. 

F7 Komplicerad igångsättning En negativ inställning hos finansierings-

bolaget till regeluppsättningen innan 

igångsättning. 

F8 Överföring av affärsregler till maskinellt 

regelverk 

Svårt att kunna formulera en regel i siffror 

som kan hanteras av en regel i regel-

motorn och resultera i ett ja- eller nej-svar. 

F9 Variation i volym En variation i volym mellan, till exempel, 

olika factoringtyper kan innebära att 

endast vissa kreditbedömningar auto-

matiseras. 

Eftersom finansieringsbolagen ofta behöver hantera inkomna fakturor och göra 

eventuella utbetalningar till klienter inom en och samma bankdag innebär det ofta en 

tidspress. Därför finns det ett behov av att göra kreditbedömningsprocessen så snabba 

som möjligt, vilket en automatisering kan hjälpa till med. Flera av respondenterna 

anser att en stor anledning till att automatisera kreditbedömningsprocessen är att det 

effektiviserar arbetet, snabbar upp processen och avbelastar handläggaren, se faktor F2 

och F3. RA2 förklarar: 

Ja, det är… för att snabba upp det hela, alltså själva processen av (…) 

bedömningar. Och… det är ju så att, vi har ju regelmotorn som, stoppar 

ju beroende på hur vi har ställt in den. (…) Och är det så att den inte 

stoppar, alltså fakturan blir grön, så tittar vi inte ens på betalaren eller 

fakturan. Utan då godkänner vi den bara. (…) Så det sparar ju tid.  
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Detta resonemang resulterar i följande riktlinjer: 

R1.2. Automatisera en beslutsprocess där det är tidspress, för att på så vis 

göra processen mer tidseffektiv. 

R1.3. Automatisera en beslutsprocess där det är hög volym, vilket innebär 

en hög manuell belastning, för att på så vis minska den manuella 

hanteringen. 

När det, som i faktor F4, handlar om en resursfråga är det vid uppsättningen av 

reglerna för regelmotorn som respondent RM2 menar. De har inte haft tid eller pengar 

att spendera på själva förberedelserna som behöver göras innan regelmotorn kan börja 

användas. Denna faktor hänger dock ihop med volymen av fakturor som hanteras, se 

faktor F1. Tidigare hade inte RM2:s företag tillräckligt hög volym för att kunna 

berättiga de resurser som krävdes vid regeluppsättningen.  

Det finns oftast inte en enda faktor som påverkar viljan att automatisera, utan istället 

är det en kombination av flera. Faktorerna F1 och F4 leder till följande riktlinje: 

R1.4. Utvärdera och beräkna den tidsåtgång som kan sparas in genom en 

automatisering för att på så vis kunna berättiga de resurser som kan 

krävas vid igångsättning av ett automatiserat beslutsfattande. 

Flera av de åsikter som respondenterna gett under intervjuerna hänger egentligen ihop 

med deras okunskap om regelmotorn och, till exempel, alternativen som finns vid upp-

sättningen av reglerna, se faktor F5. RA3 litar mest på en manuell kreditbedömning 

och vill endast använda regelmotorn för fakturabelåning och inte fakturaköp på grund 

av att regelmotorn endast tittar på vissa parametrar i reskontran och på slutkunden. Att 

deras regelmotor endast tittar på dessa parametrar beror naturligtvis på att det är dessa 

som de valt ut vid uppsättning av reglerna. Det verkar som att RA3 inte är medveten 

om att det går att skapa flera olika uppsättningar av regler som kan användas för olika 

klienter och olika typer av factoring. En okunskap om Systemet och regelmotorn 

påverkar också tilliten till en automatisering, se faktor F6. 

Några av respondenterna påvisar dock en mognad i förståelsen för automatiseringen 

genom att påpeka att det inte handlar om tillit till regelmotorn och automatiseringen. 

Utan egentligen handlar det om tillit till de regler som satts upp för regelmotorn. RA2 

påpekar: ”Men bakom alla dom här i regelmotorn, så finns det en manuell bedömning 

från början.” Med andra ord behöver det inte vara regelmotorn som är ansvarig om 

något går fel, vilket RM2 konstaterar: 

Men det är ju ändå så att skulle du ha en automatisk kreditbedömning så 

är det ju ändå jag som har lagt in parametrarna så att det (…) Och det är 

ju jag själv som jag får slå nåt hårt i huvet på mig… Har jag köpt en 

faktura som gått igenom utan att den… utan att jag tänkt till att det där, 

det borde jag ha fångat upp och sagt att den där ska det göras en 

manuell bedömning på. 

Detta resulterar i följande riktlinje: 

R1.5. Försök skapa en större tillit till ett automatiserat beslutsfattande 

genom att informera och utbilda systemanvändare i hur automatise-

ringen fungerar, till exempel angående uppsättning av olika regelverk. 
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När det gäller svårigheter vid uppsättning av regler, se faktor F7, var det två respon-

denter som resonerade kring detta. Den ena var RA3 som tyckte att det var svårt att 

kommunicera muntligt med systemutvecklarna vid uppsättning av sina regler och att 

det var svårt att få till reglerna på exakt det viset som de ville. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att RA3 endast använder regelmotorn inom fakturabelåning och 

inte inom fakturaköp. Den andra respondenten var RM2 som under intervjun först var 

negativ till en uppsättning av en regelmotor eftersom det finns så många parametrar att 

ta hänsyn till och att det skulle ta väldigt lång tid att gå igenom. Senare under intervjun 

insåg respondenten att det endast handlar om en grundlig genomgång vid själva 

igångsättandet och att det egentligen inte är så många parametrar som behövs. Dessa 

två respondenters olika åsikter leder till tolkningen att ett finansieringsbolag kan ha en 

negativ inställning till uppsättningen av reglerna som kan påverka deras vilja att auto-

matisera. Det kan också finnas en negativ inställning hos de som redan genomgått en 

regeluppsättning, vilket leder till att de drar sig för att genomgå det igen, vilket därmed 

resulterar i att de inte avancerar till en högre automatiseringsgrad. Det kan dock 

tilläggas att RA3 genomgick sin regeluppsättning för ett och ett halvt år sedan och 

förmodligen ser arbetsprocessen vid regeluppsättningen annorlunda ut idag jämfört 

med då. Det belyser även att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan 

systemanvändare och systemutvecklare. Systemanvändaren hade svårt att uttrycka vad 

företaget vill ha för regler och systemutvecklaren hade svårt att förklara de möjligheter 

och begränsningar som finns vid uppsättning av reglerna. För att förebygga det krävs 

det att systemutvecklaren har förståelse och kunskap om den domän som system-

användaren arbetar i och det krävs även att systemanvändaren har kunskap om hur 

Systemet och regelmotorn fungerar. Detta stämmer bra överens med det som 

Marjanovic (2010) och Eckerson (2007) påpekar när de belyser hur viktigt det är med 

domänkunskap och förståelse för organisationens regler och krav. Detta resulterar i 

följande riktlinjer: 

R1.6. Skapa förutsättningar för en bättre kommunikation och förståelse mel-

lan systemanvändaren och systemutvecklaren genom att införskaffa 

information om hur automatiseringen fungerar, till exempel angående 

uppsättning av olika regelverk. 

R1.7. Påverka systemutvecklarna till att inhämta domänkunskap om den 

beslutsprocess som ska automatiseras för att på så vis underlätta 

kommunikationen och förståelsen mellan alla parter. 

Faktor F8 handlar om de begränsningar som finns i regelmotorn. Eftersom en regel 

måste baseras på siffror och resultera i ett ja- eller nej-svar är det ibland svårt att föra 

över en affärsregel till regelverket. För att kunna göra denna överföring behöver 

finansieringsbolaget göra en mycket tydlig definition av varje affärsregel. Definitionen 

ska gärna vara i skriftligt format, vilket troligtvis skulle underlätta vid kommunikation 

mellan systemanvändare och systemutvecklare.  

R1.8. Definiera varje affärsregel tydligt för att underlätta överföring till ett 

automatiskt regelverk. 

När det gäller valet av automatiseringsgrad indikerar intervjusvaren att grad 1 väljs när 

det finns en önskan om automatisering, men det saknas tillit till systemet. Detta kan 

även påverka valet av grad 2, men där handlar det också om en variation i volym bero-

ende på factoringtyp, se faktor F9. Till exempel kan det vara hög volym inom faktura-

belåning samtidigt som det är en låg volym inom fakturaköp, vilket leder till en auto-

matisering av endast den ena delen. Den högsta automatiseringsgraden, som innebär 
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en automatisering av allt, påverkas starkt av den volym fakturor som hanteras samt 

den tillit som finns till automatiseringen. Tilliten till en automatisering, tillsammans 

med okunskap om automatiseringen och inställningen att själva igångsättningen är 

komplicerad, kan hindra avancemang från en lägre automatiseringsgrad till en högre. 

När det gäller valet att automatisera kreditbedömningsprocessen eller inte, är det alla 

funna faktorer som påverkar förutom faktor F9. Se Tabell 4.3 för en sammanfattning 

över faktorerna fördelat per påverkan de har vid en automatisering.  

Tabell 4.3 Sammanfattning av faktorer fördelat per påverkan vid automatisering 

Påverkan Nr Faktor Kommentar 

Automatisering 

eller inte 
F1 

Volym (antal 

kreditbedömningar) 
 

 F2 Behov av snabbare process  

 F3 
Hög belastning på den 

manuella handläggningen 
 

 F4 Uppstartskostnad  

 F5 Okunskap  

 F6 Tillit  

 F7 Komplicerad igångsättning  

 F8 
Överföring av affärsregler 

till maskinellt regelverk 
 

Val av grad 1 F5 Okunskap  Okunskap hindrar val av högre grad. 

 F6 Tillit  Låg tillit hindrar val av högre grad. 

Val av grad 2 F1 Volym  
En höge volym leder till val av högre 

grad. 

 F2 Behov av snabbare process  

 F3 
Hög belastning på den 

manuella handläggningen 
 

 F5 Okunskap  Okunskap hindrar val av högre grad. 

 F6 Tillit  
En högre tillit än vid grad 1, men kan 

fortfarande hindra val av högre grad. 

 F7 Komplicerad igångsättning  Hindrar val av högre grad. 

 F9 Variation i volym   

Val av grad 3 F1 Volym  

 F2 Behov av snabbare process  

 F3 
Hög belastning på den 

manuella handläggningen 
 

 F6 Tillit  En stor tillit leder till val av grad 3. 

Det är de tre faktorerna volym, behov av snabbare process och tillit som är de som är 

mest betydelsefulla. Ju högre antal kreditbedömningar det finns och ju större behov 

det finns för en snabb process desto högre automatiseringsgrad väljs. Det samma går 
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att säga angående tilliten till automatiseringen eftersom de som har en stor tillit även 

har en högre automatiseringsgrad. Med andra ord innebär en låg volym, en låg tids-

press och saknad av tillit, en mycket sämre förutsättning för automatisering.  

4.3 Vilka interna respektive externa parametrar används vid 
kreditbedömning av fakturor? 

Genom en analys av respondenternas svar angående de olika parametrarna som 

används vid kreditbedömning av fakturor inom factoring går det att få fram flera rikt-

linjer. Nedan kommer en genomgång av de åsikter som framkommit angående interna 

respektive externa parametrar samt de riktlinjer som dessa har lett till. 

4.3.1 Användning av interna parametrar 

Klientens finansieringslimit, fakturamottagarens kreditlimit och förfallna poster är alla 

tre viktiga parametrar enligt majoriteten av finansieringsbolagen och bör därför finnas 

med som parametrar vid en automatisering. När det gäller förfallna poster går det att 

definiera regler för antalet förfallna dagar och på beloppet. För dessa faktorer kan 

följande riktlinjer ges: 

R2.1. Sätt upp regler som nekar finansiering eller överlämnar en faktura för 

manuell hantering vid övertrassering av klientens finansieringslimit 

eller fakturamottagarens kreditlimit. 

R2.2. Sätt upp regler som nekar finansiering eller överlämnar en faktura för 

manuell hantering vid förekomst av förfallna poster, med en eventuell 

begränsning på antal förfallna dagar eller förfallet belopp. 

Det är ofta som fakturabeloppet påverkar vilka andra parametrar som behöver under-

sökas. Flera respondenter påpekar att fakturabeloppet kan ställas i relation till 

företagets omsättning för att se om det ser rimligt ut. Till exempel säger RA1: 

Alltså, man måste ju bedöma rimligheten. Alltså ett företag som 

omsätter, på papperet 1 miljon och sen kommer en faktura på 400 000 – 

bara på en enda faktura. Då är det ju nåt som inte stämmer ju. Är det ett 

bolag som omsätter 12 miljoner om året och så kommer det en faktura 

på 150 000 – då är det fullkomligt rimligt ju. 

Detta leder till följande riktlinjer: 

R2.3. Räkna fram en rimlig procentuell proportion mellan fakturabelopp 

och företagets omsättning som kan användas som regel i ett auto-

matiskt beslutsfattande. 

Det finns ofta ett behov av att sätta en övre gräns på fakturabeloppet som styr när 

regelmotorn ska vidarebefordra en faktura till manuell hantering. Det ger möjlighet till 

en extra kontroll på de fakturor som har ett högt fakturabelopp. Det var endast respon-

dent RA3 som pratade om en nedre gräns på fakturabeloppet, vilket innebär att de inte 

gör någon kreditbedömning om fakturabeloppet är under en viss nivå. Detta resulterar 

i att småfakturor går igenom direkt och behöver inte behandlas. De använder dock 

olika regeluppsättningar i Systemet, vilket innebär att klienter som endast har fakturor 

med väldigt små fakturabelopp har en lägre gräns jämfört med de klienter som har 

högre fakturabelopp. Användandet av fakturabeloppet på detta vis resulterar i en tids-

effektivisering som även andra företag skulle kunna använda sig av. De fakturor som 
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har små belopp kostar onödigt mycket resurser för att hanteras en och en. Dessutom 

går det även går att jämföra hanteringskostnaden med den eventuella kreditförlusten, 

vilket för en faktura med ett litet belopp också innebär en liten förlust. För att göra en 

begränsning på detta sätt behövs det först göras en uppskattning av hanterings-

kostnaden per faktura, för att på så vis kunna sätta en lägre gräns på fakturabeloppet. 

Åsikterna kring fakturabeloppet leder till två riktlinjer: 

R2.4. Definiera en övre gräns på fakturabeloppet som bestämmer när en 

faktura ska gå till manuell hantering. 

R2.5. Gör en uppskattning av hanteringskostnaden per faktura som kan leda 

till en definition av en nedre gräns på fakturabeloppet. 

Två av respondenterna påpekar att fakturans förfallotid är en viktig parameter, men att 

påverkan rör priset som tas ut mot klienten och inte själva kreditbedömningen. RA2: 

Längre betaltid – alltså längre förfallotid, det är ju, desto större risk tar 

man! (…) Det är mycket större risk att det händer, att ett bolag kan 

hamnar på obestånd på 90 dagar än om det bara handlar om 30 dagar. 

Så det, ja, det spelar ju roll! Vi tar ju en mycket större risk! 

Det finns tre interna parametrar som respondenterna tar upp som inte fanns med i mitt 

frågeformulär. Den ena handlar om fakturamottagarens betalningsmoral, med andra 

ord hur de har skött sina betalningar av tidigare fakturor fram tills idag. Betalnings-

moralen är en parameter som många av respondenterna nämner under intervjuerna och 

som de med andra ord använder. De två andra är parametrar som RA2 har med i sin 

ena regeluppsättning i regelmotorn; fakturadatum och ratingdatum. Fakturadatum 

handlar om att de fakturor som finansieringsbolaget tar emot från klienten inte ska ha 

ett fakturadatum som är äldre än 10 dagar, annars blir det en alldeles för kort förfallo-

tid. Ratingdatum är en intern parameter som finansieringsbolaget självt sätter vid 

hämtning av rating från kreditupplysningsföretaget. Ratingdatumet fungerar som ett 

bästföredatum och innebär att när det datumet har förfallit ska det göras en ny kredit-

upplysning för fakturamottagaren innan någon ny faktura kan accepteras för finansie-

ring. Dessa två parametrar nämns endast av RA2 och verkar inte användas av de 

övriga respondenterna.  

4.3.2 Användning av externa parametrar 

När det gäller de externa parametrarna anser respondenterna att betalnings-

anmärkningar och skuldsaldo är de viktigaste parametrarna medan soliditeten värderas 

som minst viktig. Detta stämmer överens med det som framkom under intervjun med 

KUB2 som påpekade att deras kunder inom factoringbranschen är främst intresserade 

av betalningsanmärkningar och skuldsaldo.  

R2.6. Använd en regel som kontrollerar fakturamottagarens skuldsaldo för 

att på så vis kunna neka finansiering eller överlämna en faktura för 

manuell hantering vid förekomst av skuldsaldo. 

Fyra av respondenterna påpekar att stora bolag kan ha betalningspåminnelser utan att 

det spelar någon roll. RA2: ”Tittar man på kommuner, på stora bolag, så har ju dom 

massor med betalningsanmärkningar, men samtidigt är det säkra betalare.”  På grund 

av detta kan det vara problematiskt att alltid ha en nolltolerans mot antalet betalnings-

påminnelser. Denna faktor bör sättas i relation till typen av företag:  



Kapitel 4 Analys 

Sida 26 

R2.7. Sätt en begränsning på antalet acceptabla betalningspåminnelser och 

gör en koppling mellan vilken typ av företag det handlar om för att på 

så vis kunna definiera olika gränser för olika typer av företag. 

KUB1 anser att de viktigaste parametrarna vid en kreditbedömning för finansierings-

bolagen bör vara rating, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, omsättning och ett 

resultatmått. Jämfört med finansieringsbolagens åsikter finns det en skillnad när det 

gäller ratingen. Respondenten KUB1 påpekar att alla deras kunder inom factoring-

branschen är intresserad av rating. En del är intresserade av endast rating, medan andra 

även väljer att inkludera fler parametrar. KUB1 ansåg att ratingen är den mest värde-

fulla parametern, men det är inte alla respondenter från finansieringsbolagen som 

håller med om det. RM1 ansåg att ratingen var ointressant eftersom respondenten inte 

visste hur den räknades ut och därför användes den inte. RM4 ansåg att ratingen är 

mindre viktig: ”Sen kollar vi givetvis på ratingen också, men det är inte där vi 

bestämmer vårat beslut!”. RM2 anser följande om ratingen: 

…ja, det är klart att rating är viktig, men det hänger liksom ihop va! 

Alltså om jag säger att betalningsanmärkningar är viktigt (…) Då har 

dom ingen bra rating – alltså struntar jag att kolla på ratingen. 

Ratingen är däremot den enda externa parameter som RA2 använder sig av i sin regel-

uppsättning i regelmotorn, men RA2 påpekar att de inte litar på ratingen helt och 

hållet: 

Ja, om vi tittar på UC, så har dom ju en rating från 1 till 5. Där 1 är det 

sämsta och 5 är det bästa. Och grovt sagt kan man säga att ettor och 

tvåor är inte godkända och treor, fyror och femmor är godkända! (…) 

Men samtidigt så finns det många tvåor som är bra och många treor 

som är dåliga. Så det är ju ingenting som, ingenting är svart och vitt. 

Utan det är ju… Det mesta är grått! 

Respondenterna har inte alltid tilltro till de externa parametrarna från kredit-

upplysningsbolaget. RM1 Och RA1 anser att det finns en problematik i att flera av de 

externa parametrarna baseras på gamla siffror. RM3 anser att parametrarna ibland kan 

vara motstridiga. Ibland kan ett företag ha en bra omsättning, men trots det ha en låg 

limit och en låg rating utan att RM3 kan förstå varför.  Och ibland kan det vara 

tvärtom att de får en bättre limit och rating än vad RM3 anser passande. Tre av 

respondenterna använder sig av flera olika kreditupplysningsbolag för att ha möjlighet 

till att jämföra dem emellan. De olika intervjuade finansieringsbolagen skiljer sig åt i 

hur frekvent de hämtar nya kreditupplysningar och det verkar ofta vara en 

kostnadsfråga. RA1 har begränsat antalet hämtade kreditupplysningar:  

Skulle det nu va en faktura under 10 000 och upplysningen är bara 2, 3 

veckor gammal, då nöjer vi oss. Då kan vi köra på det liksom. Om det 

ser, om det ser jättegrönt ut så att säga. 

Som KUB1 påpekade är ratingen en sammanfattning av flera andra parametrar, men 

eftersom flera respondenter från finansieringsbolagen inte litar helt och hållet på 

ratingen bör en regel som innehåller denna parameter inte innebära att en faktura god-

känns för finansiering. Istället kan den innebära att om ratingen är på en låg nivå kan 
fakturan nekas finansiering. 
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R2.8. Definiera en regel som nekar finansiering av en faktura vid en låg 

rating. 

RA2 använder en parameter som de kallar för ratingdatum för att hålla reda på när de 

senast gjorde en kreditupplysning. Att kontinuerligt göra en kontroll av de externa 

parametrarna är betydelsefullt och leder därför till följande riktlinje: 

R2.9. Definiera en regel som kontrollerar när en kreditupplysning senast 

gjordes på fakturamottagaren, så att fakturan skickas till manuell 

hantering om kreditupplysningen är för gammal. Detta säkerställer en 

kontinuerlig uppdatering av de externa parametrarna vid ett auto-

matiskt beslutsfattande. 

Både KUB1 och KUB2 belyser att styrelsen har olika betydelser beroende på, till 

exempel, storleken på företaget. På ett mindre företag kan styrelsen vara en mycket 

viktig parameter att se på. KUB1 tog upp ett exempel: 

(…) styrelsens inverkan på bolaget är ju betydligt tyngre i ett litet aktie-

bolag än om vi tänker dig Volvo. Så om VD:n på Volvo har betalnings-

anmärkningar så har ju det egentligen ingen betydelse alls för Volvos 

utveckling. (…) Däremot i Nisses mekaniska är en direkt påverkan. 

Styrelseförändringar är en parameter som påverkar kreditupplysningsbolagens rating. 

Det är inte endast då en person byts ut som ratingen påverkas, utan enligt KUB2 

påverkas den även när en styrelsemedlem, till exempel, går i konkurs med ett annat 

bolag, får betalningsanmärkningar eller får ett skuldsaldo. RA1 anser att åldern på en 

styrelseförändring är intressant. De tittar på alla styrelseförändringar som skett det 

senaste året. 

KUB1 påpekar att det finns en problematik kring kreditupplysningsbolagets föreslagna 

kreditlimit: ”För limiten är ju egentligen bara en indikation. (…) Den är ju inte 

anpassad för någon, utan den är, i allra högsta grad, generell.” KUB1 förklarar att det 

går att företagsanpassa den föreslagna limiten genom att göra en beräkning på den så 

att den blir rimlig. Som exempel tog KUB1 att limiten kan divideras med två för att 

passa den ena företaget eller multiplicera med sju för att passa ett annat företag. RM3 

är den enda respondenten som anger att de helt och hållet använder kreditupplysnings-

företagets föreslagna kreditlimit och det sker rakt av utan någon beräkning. Tre av de 

övriga använder den som en måttstock eller riktlinje. RM4 kan dock tänka sig att 

använda den föreslagna limiten vid en automatisering av limitsättningen. Övriga 

respondenter använder den inte alls, vilket förmodligen beror på den problematik som 

KUB1 tog upp. RM2 använder inte den föreslagna limiten vid definiering av limit på 

företag utan istället använder de den som en sorts indikation vid kreditbedömning av 

ett företag. 

Det finns tre parametrar som A3 tog upp, som inte finns med i mitt frågeformulär; 

bransch eller verksamhetsbeskrivning, en styrelseledamots övriga bolagsengagemang 

och koncerninformation. För att kunna använda sig av dessa tre parametrar i en regel-

motor behöver de specificeras mer eftersom en regel i regelmotorn behöver baseras på 

siffror och resultera i ett ja- eller nej-svar. Det behövs en bättre specifikation över vad 

det är som är intressant med respektive parameter. 
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4.3.3 Sammanfattning av parametrar 

Tabell 4.4 visar en lista över alla de parametrar som används vid en kreditbedömning 

av en fakturamottagare inom factoring.  

Tabell 4.4 Parametrar 

Interna parametrar Externa parametrar 

Klientens finansieringslimit Omsättning 

Fakturamottagarens kreditlimit Resultat 

Förfallna poster Soliditet 

Fakturabelopp, övre gräns Betalningsanmärkningar 

Fakturabelopp, nedre gräns Skuldsaldo 

Fakturans förfallotid Styrelseförändringar 

Fakturamottagarens betalningsmoral Rating 

Fakturadatum Bransch eller verksamhetsbeskrivning 

Ratingdatum Koncerninformation 

 Styrelseledamots övriga bolagsengagemang 

 Kreditupplysningsbolagets föreslagna limit 

4.4 Påverkas valet av parametrar och deras inbördes vikt av 
automatiseringsgraden? 

Olika respondenter värderar olika parametrar på olika sätt beroende på, till exempel, 

factoringtyp, automatiseringsgrad eller om det finns ett kreditförsäkringsbolag inblan-

dat, men de flesta påpekar att de inte gör, eller skulle göra, någon skillnad mellan val 

av parametrar för ett automatiskt beslutsfattande jämfört med en manuell bedömning.  

Diagrammet i Figur 4.1 visar det genomsnittliga betyg som respondenterna gett till 

respektive parameter. För att kunna räkna ut snittet motsvarar varje betyg en siffra; 

oviktig = 0, mindre viktig = 1, viktig = 2, mycket viktig =3. Diagrammet innehåller tre 

olika grafer där en graf motsvarar ett genomsnittligt betyg. En graf visar snittet för alla 

RA-respondenter som använder någon grad av automatisering och en graf 

representerar alla RM-respondenter som endast använder manuell hantering. Den 

lodräta avgränsningen mitt i diagrammet delar upp de olika parametrarna i interna på 

vänster sida och externa på höger sida. 

Eftersom undersökningen endast involverat sju respondenter är det svårt att dra några 

statistiska slutsatser utifrån svaren, men det går ändå att, utifrån värderingarna per pa-

rameter tillsammans med kommentarer under intervjun, utläsa vissa tendenser. Dia-

grammet visar att det finns en skillnad mellan de som använder ett automatiserat 

beslutsfattande och de som endast använder manuell hantering. Snittet för RA ligger 

överallt högre än RM-snittet förutom när det gäller de två limitarna, där snittet dras 

ned eftersom RA3 ansåg att dessa är mindre viktiga. De respondenter som endast 

avänder manuell hantering tenderar att sätta ett lägre betyg än de som använder någon 

grad av automatisering. Detta gäller särskilt vid de externa parametrarna där ingen av 

RA-respondenterna värderar någon parameter som mindre viktig eller oviktig. En 

tolkning av detta är att vid en manuell kreditbedömning är det helheten som avgör 

bedömningen, medan en automatisering kräver mer fokus på respektive parameter. 
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Figur 4.1 Snittbetygsättning för respektive parameter 

De tre finansieringsbolag som har avtal med kreditförsäkringsbolag, RM2, RA1 och 

RA2, påpekar att detta styr hur vissa parametrar används. Som exempel tar RM2 upp 

att ett fakturabelopp kan anses vara oviktigt så länge som den ryms inom den kredit-

limit som kreditförsäkringsbolaget bestämt. Ett annat exempel är förfallna poster som 

endast är viktiga när fakturan har förfallit med fler dagar än vad som reglerats i försäk-

ringsavtalet. I försäkringsavtalet kan det regleras att finansieringsbolaget inte får köpa 

några nya fakturor på en viss slutkund om det finns förfallna poster som är äldre än ett 

visst antal dagar. 

I Figur 4.2 framkommer de olika respondenternas snittbetyg på interna respektive 

externa parametrar. Alla RM-respondenter visas tillsammans eftersom de representerar 

den automatiseringsgrad där endast manuell hantering utförs.  

 

Figur 4.2 Snittbetyg fördelat på interna och externa parametrar 
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Det är intressant att RA2 som arbetar med ett helt automatiserat beslutsfattande har ett 

tydligt lägre snitt på externa parametrar än de som har en delvis automatisering. RA2 

värderar endast skuldsaldo som mycket viktig på de externa parametrarna. Det är 

tydligt hos RA2 att de tänkt igenom olika kreditmallar för olika typer av factoring och 

att de olika factoringtyperna påverkar deras val av parametrar. Vid fakturaköp med 

regress kontrollerar de endast fakturabeloppet och vid fakturaköp utan regress 

använder de sig av åtta olika parametrar; förfallna poster, fakturabeloppet, klientens 

finansieringslimit, fakturamottagarens kreditlimit, fakturadatumet, fakturans förfallo-

tid, rating och fakturamottagarens ratingdatum. Observera att det är endast ratingen 

som är en extern parameter och alla andra är interna. Med hjälp av ratingdatumet kan 

företaget styra hur ofta de vill kontrollera de externa parametrarna och göra en ny 

kreditupplysning på fakturamottagaren. Detta innebär att de gör en kontinuerlig 

kontroll av de externa parametrarna, men största fokus är på de interna parametrarna. 

RA2 vill inte prioritera mellan de åtta olika reglerna som de har i regelmotorn: 

”Egentligen inte, alltså. Stoppar det på nån av dom, så… så är det inte bra!” 

Vid en jämförelse mellan de olika respondenternas automatiseringsgrad och deras 

åsikter om interna respektive externa parametrar framkommer en tendens att ju högre 

automatiseringsgrad desto mer fokus på de interna parametrarna i regelmotorn. Det 

innebär att regelmotorn undersöker interna parametrar kombinerat med några externa 

parametrar och att de övriga externa parametrarna används och anses viktiga när 

regelmotorn, av någon anledning, lämnar över en faktura för manuell attest.  

Prioriteringen mellan interna respektive externa parametrar har också att göra med om 

slutkunden är ny eller inte. Om den interna betalningshistoriken på en slutkund visar 

en bra betalningsmoral kan det ibland väga tyngre än de externa parametrarna, även 

om de skulle uppvisa något negativt, såsom en betalningsanmärkning. Eftersom en ny 

kund inte har en betalningshistorik att jämföra med är de externa parametrarna 

viktigare. RM2 tog upp ett exempel: 

…om nu bolaget, av någon anledning, skulle få en ansökan på sig eller 

någonting och jag ser i den interna reskontran att dom betalar prickfritt 

– då är den viktigare för då fortsätter jag ju antagligen att köpa fakturor 

mot det här företaget. Hade jag fått in första fakturan i det läget som 

företaget sitter med en betalningsanmärkning – då kanske jag hade sagt 

nej! 

4.5 Anser systemanvändarna att antalet regler i regelmotorn 
påverkar automatiseringsgraden? 

Kreditbedömning är en väldigt informationsintensiv process, vilket betyder att många 

faktorer behöver beaktas vid uppsättning av regler som styr en automatisering. Att 

sätta upp regler som undersöker alla parametrar som finns skulle inte bara innebära en 

större tidsåtgång för själva genomgången av parametrarna utan det skulle även 

innebära att risken för att hitta något som försvårar beslutet ökar. Det kan innebära en 

risk att inte ta alla parametrar i beaktande, men samtidigt är det viktigt att vara 

realistisk och kontrollera alla de parametrar som anses mest kritiska. Ifall allt ser ut 

som det ska när det gäller de mest kritiska parametrarna innebär det att om det finns 

något konstigt på de övriga parametrarna spelar det ingen större roll. Att vid en 

regeluppsättning fokusera på de mest kritiska parametrarna kan därför vara tillräckligt 
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och göra att kreditbedömningsprocessen kan effektiviseras. Det svåra kan dock vara 

att hitta det korrekta antalet parametrar att titta på.  

Nästan alla respondenter anser att så få regler som möjligt är bäst. RM2 anser att det 

finns en risk i att ha för många regler i regelmotorn: ”Då tror ju jag att mycket går ju 

ut på manuell bedömning och inte går igenom rakt av. (…) Det är ju som med allting! 

Man måste ju skruva nånstans på den här regelmotorn.” RA3 resonerade på liknande 

sätt vid uppsättning av deras regler: ”Ja, det som var helt klart var väl att vi inte skulle 

ha för många regler! … Målsättningen var att ha så få regler som möjligt. Just för att 

allting inte skulle handla på manuella attesten, då.” Respondent RA2 belyser dock att 

det handlar om att få så få kreditförluster som möjligt. De har idag 8 stycken regler i 

sin automatiska regeluppsättning och anser att det är lagom: 

Vi har ju 8 stycken i dagsläget och vissa av dom skulle man kanske 

kunna strunta i alltså, men… Men hellre att den stoppar för mycket än 

att den släpper för mycket, om man säger så. (…) För att det kostar ju i 

andra ändan. Alltså det… om man får kreditförluster, så det… (…) Ja. 

Då tar det egentligen väldigt lite tid att gå in och titta på varför den 

stoppa. (…)Hellre det än att den släpper för mycket. 

Det innebär en balansgång eftersom alltför många fakturor inte bör övergå till manuell 

hantering, samtidigt som inte för många fakturor får släppas. Det gäller att fånga upp 

de fakturor som utgör en stor kreditrisk. När målet är att få en låg belastning på den 

manuella hanteringen kan följande riktlinje ges: 

R3.1. Använd så få regler som möjligt för att minska den manuella 

belastningen. 

R3.2. Fokusera på de mest kritiska parametrarna för att på så vis förebygga 

kreditförluster. 

RM2 resonerar sig fram till att egentligen är det inte många parametrar som behövs. 

Som exempel tog han ett fakturaköp på en ny faktura på en redan existerande slut-

kund. Det som regelmotorn då behöver titta på är om det överhuvudtaget har skett 

någon förändring sedan senaste fakturaköpet och om kunden har betalt förra fakturan. 

Om ingenting har hänt och fakturan är betald, så godkänns fakturaköpet automatiskt. 

Om det har hänt någonting behövs det en regel per parameter som ska gås igenom. 
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5 Resultat 

Respondenternas intervjusvar har resulterat i nio olika faktorer som påverkar vid val 

av automatiseringsgrad, vilka i sin tur har resulterat i åtta riktlinjer. De nio faktorerna 

är volym, behov av snabbare process, hög belastning på den manuella handläggningen, 

uppstartskostnad, okunskap, tillit, komplicerad igångsättning, överföring av 

affärsregler till maskinellt regelverk och variation i volym. Av dessa är det volym, 

behov av snabbare process och tillit som är de starkaste faktorerna och de som 

påverkar mest. Tendensen är att ju högre antal kreditbedömningar, ju större tidspress 

och ju större tillit organisationen har till en automatisering desto högre 

automatiseringsgrad väljer de. En viktig förutsättning för att kunna lita på ett 

automatiskt beslutsfattande system är insikten att systemet fattar beslut utifrån de 

regler som satts upp. Det är de regler som systemanvändaren bestämmer, som styr hur 

automatiseringen går till. Med andra ord handlar det om att lita på sin egen förmåga att 

kunna sätta upp korrekta regler så att rätta förutsättningar skapas för en auto-

matisering. De som saknar denna förståelse och därmed också saknar tillit till en 

automatisering tenderar att stanna kvar på automatiseringsgrad 0. De som har en för-

ståelse för och en tillit till Systemet tenderar att ha en högre automatiseringsgrad ju 

större deras tillit är. 

Studien har även resulterat i nio riktlinjer vid val av parametrar för en automatisering 

av beslutsprocessen. Det finns flera olika faktorer som påverkar finansieringsbolagen 

vid val av parametrar. De som använder sig av en automatisering i någon grad tenderar 

att värdesätta respektive parameter högre än de som endast arbetar med manuell 

hantering. Dessutom tenderar en högre automatiseringsgrad att leda till större fokus på 

de interna parametrarna och endast en kontroll av de externa parametrarna vid jämna 

mellanrum. De externa parametrarna tenderar att ha en större vikt för de 

kreditbedömningar då regelmotorn, av någon anledning, överlämnar en faktura för 

manuell granskning. 

Problematiken när det gäller antalet regler är balansgången mellan att effektivisera 

arbetet med hjälp av en automatisering utan att riskera att minska precisionen i kredit-

bedömningarna, vilket skulle medföra en större förlustrisk. Respondenternas svar 

angående denna problematik har resulterat i två riktlinjer. Det behöver vara tillräckligt 

många regler för att hitta de fakturor som medför en stor kreditrisk. Samtidigt behöver 

det vara så få antal regler som möjligt för att inte alltför många fakturor ska gå över i 

manuell hantering. Det är därför viktigt att fokusera på de parametrar som är de mest 

kritiska. 

Fallstudien har resulterat i 19 riktlinjer för att kunna införa en ökad automatiserings-

grad i en OpBI-lösning som används för kreditbedömning av fakturor. Riktlinjerna är 

uppdelade i tre delar; automatiseringsgrad, parametrar och regler: 

R1. Automatiseringsgrad 

R1.1. Definiera kreditmallar för kreditbedömningsprocessen för att under-

lätta vid uppsättning av ett regelverk för automatiskt beslutsfattande. 

R1.2. Automatisera en beslutsprocess där det är tidspress, för att på så vis 

göra processen mer tidseffektiv. 

R1.3. Automatisera en beslutsprocess där det är hög volym, vilket innebär 

en hög manuell belastning, för att på så vis minska den manuella 

hanteringen. 
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R1.4. Utvärdera och beräkna den tidsåtgång som kan sparas in genom en 

automatisering för att på så vis kunna berättiga de resurser som kan 

krävas vid igångsättning av ett automatiserat beslutsfattande. 

R1.5. Försök skapa en större tillit till ett automatiserat beslutsfattande 

genom att informera och utbilda systemanvändare i hur automatise-

ringen fungerar, till exempel angående uppsättning av olika regelverk. 

R1.6. Skapa förutsättningar för en bättre kommunikation och förståelse mel-

lan systemanvändaren och systemutvecklaren genom att införskaffa 

information om hur automatiseringen fungerar, till exempel angående 

uppsättning av olika regelverk. 

R1.7. Påverka systemutvecklarna till att inhämta domänkunskap om den 

beslutsprocess som ska automatiseras för att på så vis underlätta 

kommunikationen och förståelsen mellan alla parter. 

R1.8. Definiera varje affärsregel tydligt för att underlätta överföring till ett 

automatiskt regelverk. 

R2. Parametrar 

R2.1. Sätt upp regler som nekar finansiering eller överlämnar en faktura för 

manuell hantering vid övertrassering av klientens finansieringslimit 

eller fakturamottagarens kreditlimit. 

R2.2. Sätt upp regler som nekar finansiering eller överlämnar en faktura för 

manuell hantering vid förekomst av förfallna poster, med en eventuell 

begränsning på antal förfallna dagar eller förfallet belopp. 

R2.3. Räkna fram en rimlig procentuell proportion mellan fakturabelopp 

och företagets omsättning som kan användas som regel i ett auto-

matiskt beslutsfattande. 

R2.4. Definiera en övre gräns på fakturabeloppet som bestämmer när en 

faktura ska gå till manuell hantering. 

R2.5. Gör en uppskattning av hanteringskostnaden per faktura som kan leda 

till en definition av en nedre gräns på fakturabeloppet. 

R2.6. Använd en regel som kontrollerar fakturamottagarens skuldsaldo för 

att på så vis kunna neka finansiering eller överlämna en faktura för 

manuell hantering vid förekomst av skuldsaldo. 

R2.7. Sätt en begränsning på antalet acceptabla betalningspåminnelser och 

gör en koppling mellan vilken typ av företag det handlar om för att på 

så vis kunna definiera olika gränser för olika typer av företag. 

R2.8. Definiera en regel som nekar finansiering av en faktura vid en låg 

rating. 

R2.9. Definiera en regel som kontrollerar när en kreditupplysning senast 

gjordes på fakturamottagaren, så att fakturan skickas till manuell 

hantering om kreditupplysningen är för gammal. Detta säkerställer en 

kontinuerlig uppdatering av de externa parametrarna vid ett auto-

matiskt beslutsfattande. 
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R3. Regler 

R3.1. Använd så få regler som möjligt för att minska den manuella 

belastningen. 

R3.2. Fokusera på de mest kritiska parametrarna för att på så vis förebygga 

kreditförluster. 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion av vald metod och process 

När det gäller urvalet av intervjurespondenter var det ett bra val att endast fokusera på 

de som har Sverige som marknad eftersom det förmodligen skiljer sig åt mellan olika 

länder, framförallt när det gäller de externa parametrarna. Naturligtvis hade det varit 

önskvärt att intervjua fler systemanvändare som använder någon automatiseringsgrad i 

Systemet, men de respondenter som idag endast använder manuell kreditbedömning 

hade många värdefulla åsikter som förmodligen hade missats om intervjuerna endast 

hade fokuserat på de som använder någon grad av automatisering.  

Eftersom alla respondenter använder Systemet anser jag att de genomförda utbildning-

arna i Systemet har skapat en förståelse för hur systemanvändarnas dagliga process går 

till. En del av studien var att ta reda på hur systemanvändarna använder Systemet idag 

och framför allt vilken automatiseringsgrad i Systemet som de använder. Det skulle 

kunna argumenteras att en utbildning i Systemet kan leda till att min objektivitet 

påverkas, men eftersom alla respondenter använder Systemet anser jag att så inte är 

fallet. Det hade kanske varit skillnad om, till exempel, intervjurespondenterna hade 

varit potentiella kunder till företag A. 

Fallföretaget, systemet och alla intervjurespondenter har hållits anonyma i arbetet. När 

det gäller anonymiseringen av de intervjuade finansieringsbolagen gjordes en indel-

ning av dem mellan de som använder endast manuell hantering och de som har någon 

automatiseringsgrad, vilket underlättade analysarbetet. För att kunna behålla fall-

företagets anonymitet och integritet har det funnits ett behov av att även anonymisera 

en del av intervjumaterialet.  

Svaren från respondenterna har visat att det finns en skillnad mellan vilka parametrar 

som prioriteras beroende på vilken typ av factoring som används. Några intervjufrågor 

skulle därför ha kunnat fokusera på vilken factoringtyp som respondentens företag 

främst använder sig av samt om de gör någon skillnad vid val och prioritering av 

parametrar beroende på factoringtyp. Detta skulle gett möjlighet att särskilja mellan 

respondenternas åsikter beroende på vilken factoringtyp som avsågs.   

Eftersom majoriteten av de intervjuade företagen inte använder kreditmallar vid sin 

kreditbedömning innebär det att det är handläggaren av kreditbedömningen som bär 

ansvaret för vilka parametrar som används och inte. Därför innebär det att responden-

terna till denna studie kan ha andra åsikter, till exempel angående vilka parametrar 

som används, än vad deras kollegor har. Utifrån respondenternas svar går det dock att 

dra slutsatsen att respondenterna använder samma parametrar, men de prioriterar dem 

olika. Den lista med parametrar som togs fram innan intervjuerna med finansierings-

bolagen visade sig endast innehålla parametrar som respondenterna använder. Det till-

kom endast några få parametrar under intervjuerna.  

Inom ramen för detta arbete fanns det tyvärr inte tid till att validera de framtagna 

riktlinjerna. Valideringen hade kunnat göras genom att gå igenom riktlinjerna med de 

kontaktade finansieringsbolagen samt med systemutvecklare på Företag A. Det hade 

varit intressant att få deras åsikter om, till exempel, användbarheten av riktlinjerna 

samt om de har fler aspekter som de anser borde läggas till. Ett annat alternativ för 

validering är att använda riktlinjerna i praktiken, vilket skulle kunna vara ett förslag 

för framtida arbete. 
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6.1 Diskussion kring nyttan av resultaten av fallstudien ur 
ett praktiknära perspektiv 

Som nämndes i inledningen har tidigare forskning påvisat att det krävs en domän-

kunskap och en god förståelse för de affärsregler som organisationen använder vid 

uppsättning av regler som styr en regelmotor (Davis, et al., 2009; Eckerson, 2007; 

Marjanovic, 2010) och fallstudiens resultat kan bidra med bättre förutsättningar för 

detta. 

De framtagna riktlinjerna kan användas för att guida finansieringsbolag som vill 

automatisera sin kreditbedömningsprocess genom att belysa viktiga faktorer att tänka 

på i samband med en automatisering samt genom att vägleda vid uppsättning av regler. 

Riktlinjerna kan även användas när en organisation vill öka automatiseringsgraden av 

de beslut som fattas och skapa bättre förutsättningar för att lyckas med detta åtagande. 

Bland annat bidrar riktlinjerna till att belysa vikten av att systemanvändarna har en 

tillit till systemet. Riktlinjerna ger även specifika råd när det gäller val av parametrar, 

lämpliga karaktäristika för en affärsprocess att införa ett automatiserat beslutsstöd 

inom och hur de ansvariga bör förhålla sig till de regler som skall styra regelmotorn.  

Kontextualiseringen av riktlinjerna, och riktlinjerna som sådana, skapar även en kun-

skap kring kreditbedömningsprocessen samt de faktorer och parametrar som påverkar 

beslutsprocessen. Denna kunskap bidrar till en ökad förståelse för det kontext vari det 

automatiserade beslutsfattandet införs. Detta är en nyttig kunskap och förståelse för 

såväl de som utvecklar system riktat mot branschen i synnerhet, men även de som 

integrerar ett automatiserat beslutsfattande i olika systemlösningar i allmänhet. 

Systemutvecklare kan även använda riktlinjerna när de tillsammans med system-

användarna sätter upp de regler som ska styra den automatiska beslutsprocessen i 

systemet.  Även om riktlinjerna baserats på den beslutsprocess som automatiseras i 

Systemet och dess användare, kan även systemutvecklare av andra OpBI-lösningar ha 

användning för dem.  

En automatisering av en arbetsprocess där det är hög belastning på handläggarna leder 

till en mindre stressig arbetssituation för dem. Det innebär att handläggarna kan lägga 

större fokus på de kreditbedömningar som regelmotorn överlämnar till manuell 

hantering och som därför behöver en grundligare granskning. Eftersom kreditbedöm-

ningen endast utgör en del av handläggarnas arbetsprocess, behöver en automatisering 

av denna del inte innebära en reducering i antalet tjänster. Å andra sidan är anled-

ningen till en automatisering ofta att organisationen vill effektivisera en process så 

mycket som möjligt och göra den så kostnadseffektiv som möjligt, vilket kan betyda 

en reducering i antalet tjänster. Detta innebär att dessa riktlinjer i slutändan skulle 

kunna leda till att personal friställs eller omplaceras.  

En automatisering av en beslutsprocess innebär att de personer som tidigare utfört 

processen får en förändring i sitt ansvarsområde och i sin dagliga process. Det är 

viktigt att ha i åtanke att olika personer kan reagera olika på denna typ av förändring. 

En del kan anse att det är en positiv avlastning att systemet kan hjälpa till med att fatta 

ett ansvarsfullt beslut, medan andra kan anse att de blir fråntagna det som, för dem, är 

det intressanta med arbetet och det som gör att de känner sig betydelsefulla. I det 

senare fallet kan det leda till att personen alienerar sig ifrån uppgiften eftersom någon 

annan tar beslutet, vilket i sin tur kan leda till att personens övriga arbetsuppgifter 

utförs på ett sämre sätt. 
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Det är viktigt att både systemutvecklaren och systemanvändaren ser sitt ansvar i att 

skapa en regeluppsättning som motsvarar de affärsregler som finansieringsbolaget har 

när det gäller kreditbedömningen. Det automatiska beslutsfattandet behöver passa in i 

just den organisationens arbetsprocess. Om regeluppsättningen inte är korrekt uppsatt 

kan det leda till att systemet inte gör en korrekt kreditbedömning, vilket kan resultera i 

kreditförluster för organisationen. Det kan också innebära att alltför många bedöm-

ningar går till manuell hantering. Båda dessa exempel innebär att automatiseringen 

inte underlättar arbetsprocessen, vilket kan leda till irritation och misstro till systemet. 

Det är förvånansvärt få av respondenterna som använder kreditmallar, vilket 

Anderssons (2001) undersökning antydde att företag använder mer och mer. Det går 

att vända på det och säga att när företag automatiserar en process med hjälp av en upp-

sättning regler innebär det att de sätter upp en kreditmall, vilket betyder att ju fler 

företag som automatiserar desto fler börjar använda kreditmallar.  

6.2 Diskussion kring resultaten av fallstudien i ett vidare 
vetenskapligt perspektiv 

Det skulle vara möjligt att lägga till ytterligare en automatiseringsgrad (grad 4) som 

innebär att regelmotorn verkligen tar alla beslut och inga fakturor lämnas över för 

manuell granskning. Detta går rent praktiskt att genomföra, men resultatet av studien 

indikerar inte på något intresse hos finansieringsbolagen för detta. De vill fortfarande 

ha möjligheten att ha manuell kontroll i vissa fall. De olika automatiseringsgraderna 

som hittats i Systemet stämmer bra överens med tidigare forskning gällande olika 

användningsnivåer för OpBI-lösningar (se Eckerson, 2007) och olika relationsnivåerna 

mellan beslut och information (se Davenport, 2008). Däremot kan både Eckersons 

(2007) och Davenports (2008) modeller tolkas som att ett system kan matchas in på en 

enda nivå i deras respektive modell. Denna fallstudie visar att ett och samma system 

kan ge möjlighet till olika automatiseringsgrader, vilket betyder att det motsvarar flera 

olika nivåer inom deras respektive modell.  

Dessutom bidrar resultatet från detta arbete till kunskapsfronten bland de som forskar 

inom denna typ av frågeställningar, genom att ge konkreta, emperinära exempel på hur 

dessa system används samt vilka möjligheter och hinder som påverkar hur dessa 

system utvecklas och implementeras i verksamheter. Generaliserbarheten är genom 

den metodansats som använts låg, men det går ändå att argumentera för att de riktlinjer 

som föreslås är förhållandevis generella och kan användas inom olika typer av verk-

samheter för att skapa mer generella riktlinjer för en integrering av en OpBI-lösning i 

en arbetsprocess. Särskilt när det handlar om automatisering av en beslutsprocess. De 

faktorer som påverkar vid val av automatiseringsgrad behöver inte begränsas till att 

gälla vid en automatisering av kreditbedömning av fakturor. De kan även gälla vid 

automatisering av andra arbetsprocesser. När det gäller riktlinjerna som handlar om de 

olika parametrarna behöver de inte begränsas till enbart kreditbedömning inom facto-

ring, utan kan även användas som underlag för riktlinjer för kreditbedömning inom 

andra områden.  

Denna fallstudie ger ett konkret exempel på ett användande av en OpBI-lösning i en 

beslutsprocess. Marjanovic (2010) belyser att det finns ett tomrum inom dagens forsk-

ning kring integrering av BI i affärsprocesser när det gäller otekniska aspekter. 

Resultatet av denna fallstudie kan hjälpa till med att börja fylla detta tomrum. 
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6.3 Förslag på fortsatt arbete 

Det finns många intressanta aspekter att undersöka kring automatisering av kredit-

bedömningar. Denna fallstudie är en relativt liten undersökning, och den skulle kunna 

utökas för att kunna validera resultatet ytterligare alternativt skulle den kunna inspirera 

till vidare forskning inom samma område. Till exempel skulle det vara intressant att 

undersöka den indikation som fallstudien resulterat i gällande användningen av interna 

och externa parametrar. Resultatet visar att färre externa parametrar används ju högre 

automatiseringsgrad som används. Hur påverkas kreditrisken vid användning av 

endast interna parametrar i regelmotorn? Leder det till färre eller fler kreditförluster? 

En annan intressant aspekt är att jämföra precisionen mellan en automatiserad besluts-

process och en manuell. Kan den automatiska beslutsprocessen förutsäga ett företags 

obestånd bättre än en manuell bedömning, eller tvärtom? En automatisk och en manu-

ell bedömning skulle kunna genomföras parallellt under en viss tid och sedan kan de 

olika resultaten jämföras. 

Som nämndes tidigare går det att lägga till en automatiseringsgrad som innebär att 

inga fakturor går för manuell granskning. Det skulle vara intressant att undersöka vad 

som sker med de fakturor som idag går till manuell granskning. Ifall den undersök-

ningen visar att all manuell granskning leder till ett och samma beslut, skulle det 

manuella steget kunna tas bort och regelmotorn ta det beslutet direkt istället. 

Exempelvis om undersökningen visar att alla fakturor som går till manuell granskning 

leder till ett beslut om nekad finansiering skulle regelmotorn kunna ta detta beslut 

istället för att skicka fakturan för manuell granskning.  
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 Bilaga 1 

Bilaga 1 – mail med frågor till kreditupplysningsbolag 

Mitt namn är Lise-Lotte Persson. Jag har fått dina kontaktuppgifter av [en person] på [företag 

A].  Jag gör ett examensarbete inom informationssystemsutveckling hos [företag A] med 

inriktning mot kreditbedömning inom factoring. Målet med det arbete som jag gör i 

samverkan med företag A är att utvärdera en inbyggd beslutsmotor i finanssystemet 

[Systemet]. Det vore värdefullt för mig och [företag A] om jag kan få göra en kort 

telefonintervju med dig eller någon lämplig person i din organisation avseende detta. 

 

Det jag är intresserad av är de olika faktorer som beaktas vid värdering av en 

fakturamottagare för ett factoringföretag i samband med finansiering av fakturor. Det är 

främst följande punkter som jag skulle vilja ta upp i intervjun: 

 

1. Vilka faktorer är era factoringkunder mest intresserade av? 

2. Vilka faktorer anser ni är de viktigaste vid kreditbedömning av kortfristiga fordringar? 

3. De kreditlimits som ni erbjuder era kunder, vad baserar ni dessa på? 

4. Vilka faktorer är viktigast för framtagning av er rating? 

5. Hur snabbt påverkar en förändring, i t.ex. en skatteskuld eller styrelseförändring, 

ratingen eller kreditlimiten? 

6. Hur skiljer sig hanteringen av företag och privatpersoner åt i era kreditbedömningar? 

 

Jag räknar med att intervjun tar mellan 20 och 30 minuter. Skulle du kunna återkoppla till mig 

om det är möjligt med telefonintervju med dig eller någon annan person i din organisation och 

i så fall när? 

 

Naturligtvis kan ni välja att vara anonyma i mitt examensarbete. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Lise-Lotte Persson  
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Bilaga 2: Telefonintervju 22 mars – Kreditupplysningsbolag 1 
 

 

Jättesnällt att du kan ställa upp på det här! 

Ja, men det ligger i vårat intresse här också.  

Vad bra. 

Vi har ju gemensamma kunder. 

Ja, precis. Ska vi börja med frågorna direkt, eller vad tycker du? 

Ja, men kör på du. 

Ja. Men det handlar ju som sagt var, som jag skrev i mailet om factoringföretag och då är det 

mer kortfristiga fodringar som det handlar om. Och första frågan var: 

1. Vilka faktorer är era factoringkunder mest intresserade av? 

Vi har ju ett antal sådana företag. Och det är faktiskt inte så att man kan säga att alla gör på 

samma sätt, utan snarare tvärt om. Vi har en som importerar ganska mycket information om 

varje kund som de överväger att köpa faktura på då. 

Okej. 

Medan i andra fall, om man går till ytterligheterna, så är det bara rating. 

Okej. 

Så att det finns ingen absolut sanning där skulle jag säga.  

Okej. 

Rating är nog i samtliga fall … har stor betydelse. 

Så alla är intresserade av rating, medan vissa kan vara intresserade av lite till? 

Ja just det. 

2. Men vilka anser ni är de viktigaste då? Tycker ni att ni har samma syn på det som era 

kunder har? 

Ja, vi kan ju inte ha några synpunkter på det. 

Nej. 

Utan, vi kan ju … vi kan ge råd utifrån andras erfarenheter. Vi själva kan inte ha synpunkter 

på det utan det upp till våra kunder hur mycket information de anser behöva för att kunna ta 

ett vettigt beslut och då är våran uppgift att tillhandahålla denna informationen.  

Okej. … Då ska vi se.  
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3. Dom kreditlimitar som ni tar fram och föreslår för era kunder, vad baserar ni dom på? 

Där är det ju en ganska kvalificerad beräkningsmodell då … och den … utgår ifrån … Först 

så tittar man ju då på hur många bokslut finns det att tillgå. Finns det två år eller flera, finns 

det bara ett år, det är alltså ett ganska nytt företag, eller finns det inget bokslut alls då. Det är 

första grovgallringen. 

Ja. 

Sen går så den ju in… Är det så då att det finns bokslutssiffror att utgå ifrån… Ja, har man 

bara ett år så tittar man på dom siffrorna och finns det två år så finns det jämförelsetal emellan 

dom här två åren då. 

Ja, just det. 

Och sedan kikar beräkningsmodellen på: hur mycket brukar företaget köpa varor och tjänster 

för. Alltså rörelsekostnader. 

Ja. 

…under den här perioden då. Sedan tittar den också på: hur stabilt är bolaget, alltså hur 

mycket kapital har bolaget.  

Ja. 

Den går in på ytterligare variabler, men vi går ju inte in på… Alltså vi utelämnar ju inte hela 

modellen! 

Nej. 

Nej. Ja, men du alltså i generella tag så är det så. 

Ja, men jag förstår principen lite där. 

Sen plockar den fram ett par olika min- och maxvärden. 

Okej. 

Och sedan väljer den det ena utav dom här mini- och maxvärdena. Och det sista den gör är att 

snegla på vilken rating har bolaget. Säg då att den har fått ett tal och en limit på hundra tusen 

till exempel. 

Ja. 

Och så har man rating 5. Ja, då blir det hundra tusen. Har man då rating 8 eller 9, då 

multiplicerar man då med ett tal så att man ökar på denna hundra tusen med ett högre värde.  

Okej. 

Respektive, har man ett lägre värde, då sjunker limitvärdet. Och har man ett eller två i rating 

då ges ingen limit. 

Okej. Ja, just det. 
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Och inte heller om det finns … om vi har släckt ratingen av en eller annan orsak, då lämnas 

inte heller någon rating då. Eller limit då! [korrigering av felsägning] 

Limit, nej, okej. Har ni någon olika limits beroende på om det är kort eller lång sikt som det 

handlar om? 

Nej, det är samma för lång- och kortsiktiga krediter. 

Okej.  

4. Och när det gäller ratingen då? Hur ser det ut där? 

Då är det så att…Det här är en statistisk modell som beräknar sannolikheten för obestånd 

inom tolv månader. Och det är inte bara en modell utan det är flera olika. Vi har alltså en 

modell för stora bolag, en för små bolag, en för nystartade, en för handels- kommanditbolag, 

enskilda firmor och så har vi även två stycken för privatpersoner. 

Okej. 

Men dom här modellerna, dom variabler som finns med i dom här modellerna, kan vara lite 

olika … och till exempel det här med styrelsens inverkan på bolaget är ju betydligt tyngre i ett 

litet aktiebolag än om vi tänker dig Volvo. Så om VD:n på Volvo har betalningsanmärkningar 

så har ju det egentligen ingen betydelse alls för Volvos utveckling. 

Nej. 

Däremot i Nisses mekaniska är en direkt påverkan. 

Ja, just det. 

Så de här modellerna, beräkningsmodellerna, består ju då utav en tio, femton olika variabler 

och dom här variablerna kan vara lite olika beroende på vilken modell man tittar på. Och … 

så även om det är samma variabler, till exempel då förekomster av betalningsanmärkningar så 

väger dom olika tungt beroende på om det är stort, litet eller nytt bolag då, aktiebolag. 

Ja, okej. 

Och det är ju så att när man bygger dom här modellerna, så… bildligt talat, så tömmer man 

hela våran databas på all information och så försöker man hitta ett mönster med vilka 

variabler som har förmågan att förutsäga ett obestånd[?] situation då. 

Okej, så ni tittar då liksom på andra företag hur det har gått och låter det hjälpa till vid 

bestämning av rating på andra företag? 

Ja, alltså du, vi utgår ifrån, om vi tittar just på företag, då utgår vi ifrån alla aktiebolag i 

Sverige, alla handelsbolag, alla enskilda firmor, alla bolag och ser vilken information finns 

om respektive bolagsform och så… så hittar man just de minsta gemensamma nämnarna så 

för vilka variabler som just har förmågan att förutsäga ett obestånd inom tolv månader. Och 

det är du man identifierar till exempel betalningsanmärkningar, styrelsens… hur styrelsen ser 
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ut på personsidan, vissa nyckeltal… och så vidare då… Men det innebär också att… det finns 

skillnad mellan olika typer utav betalningsanmärkningar, för att när man har variabeln 

betalningsanmärkningar så är ju den schablonerad i fler nivåer. 

Ja, just det. 

Och åldern på anmärkning, antal anmärkningar och så vidare då. 

Ja det blir många variabler. 

Ja, ja, visst, o ja. Och sen så räknar den fram då ett, ett poäng … som vi då grupperar in i en 

tiogradig skala. Där 1 innebär att kredit avrådes och 10 är mycket god kreditvärdighet. 

Okej.Vad… Hur gör ni för att säkerställa att informationen som det baseras på är så aktuell 

som möjligt? 

Det är ju två saker då. Det ena är ju att 1 ratingen räknas om varje gång det kommer in ny 

information om det här aktuella bolaget. 

Okej. 

Och det kan innebära att det blir samma poäng. 

Ja, jaja. 

Men det kan också innebära då att det blir en annan poäng. Varje gång som det kommer in ny 

information så räknas den om. Sen är det så, när det gäller informationen i databasen så … 

hämtar vi ju den, precis som alla andra upplysningsföretag, ifrån myndigheterna. 

Ja. 

Och… där är det myndigheterna som helt och hållet styr uppdateringsfrekvensen. 

Ja, just det. 

Så att är det en måndag till lördag, så är det måndag till lördag för alla och ingenting annat. 

Och i vissa fall är det fredagar för vissa typer av anmärkningar och … så att … det är helt och 

hållet styrt till … leverans… villkoren som myndigheterna har då. 

Ja, just det. Det är svårt att påverka från erat håll. 

Ja, nej det går inte. 

Nej. 

Och det är samma. I det fallet så levereras det ju samma till hela branschen då. 

Ja, det kan jag tänka mig. … Som nästa fråga då…  

5. ”Hur snabbt påverkar en förändring?” Det blir ju egentligen samma sak där då? 

Ja, så fort vi får in en ny uppgift på ett bolag så räknas den ratingen om på just det bolaget. 

Och det sker automatiskt i erat system då? 

Ja. Precis. Varje natt räknas ju ratingen om på en mängd bolag. 

Okej. 
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Där vi har fått in nya uppgifter alltså. 

Så det är på natten det sker omräkning? 

Ja. 

Då förstår jag. … Och gäller det även som styrelseförändringar kan jag tänka mig att det 

kommer från annat håll, eller kommer det även ifrån…? 

Nej, det kommer ifrån Bolagsverket. 

Ja, det gör det. Okej. … Nu ska vi se… På ratingen pratade du om både företag och 

privatpersoner, men limiten … Brukar man sätta limit på privatpersoner också eller hur…? 

Nej, det är bara på aktiebolag. 

Det är bara på aktiebolag. Ja. 

Sen har vi ett antal kunde som vi har hjälpt dom med att skapa kundunika limitar. Alltså 

problematiken med en limit det är ju … att den passar ju alla och ingen.  

Ja. 

Eftersom det här är ju en, det är ju en matematisk modell. 

Ja. 

Den tar ju inte nånting hänsyn till vem vår kund är.  

Nej. 

Om jag säljer småpinaler så kanske mina ordervärden bara går upp till några tusenlappar.  

Ja, just det. 

Och så står det limit hundra femtio tusen! Aha, ja men det är väl bra då? Men den hjälper ju 

inte mig i min verksamhet egentligen. 

Nej. Nej, det är sant. 

För likaså om du säljer tryckmaskiner som kostar fem miljoner vardera så säger den ju inte 

heller någonting! 

Neej. 

För limiter är ju egentligen bara en indikation. 

Ja, just det. 

Men den är ju inte anpassad för någon, utan den är, i allra högsta grad, generell. 

Ja. 

Och därför finns det väldigt mycket synpunkter på limitingen, så antingen är dom för höga 

eller också är dom för låga. Och det … det ligger ju i sakens natur då. Så att … när vi har såna 

resonemang med kunder så är ju… så … Vad man kan göra med en limitmodell, oavsett om 

det är vår eller någon annans, det är att… att titta på hur… vilken limit som vi sätter på 

kundens kunder och … sedan får våran kund då … är det väldigt högt eller är det väldigt lågt. 
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För det kan ju att, att dividerar man i 2, ja då passar det just det här företaget.  Medans 

multiplicerar man med 7 passar det ett annat företag. … Och det här gör ju då att … en del 

kunder till oss då… där är det viktigare med limiten för det är det som dom sätter som verktyg 

på sina säljare. ”Ni får sälja upp till det här beloppet. Men går ni över, ja då ska ni kontakta 

ekonomichefen.” till exempel. Ja, och då fungerar ju inte dom här.  

Nej. 

Och då har vi gjort unika limitmodeller som kunden då implementerar i sitt system då som är 

då baserad på den verksamhet som man själv bedriver.  

Okej. 

Dom, dom limiterna är ju för den kunden mera trovärdiga än våra generella limiter. 

Ja, givetvis. Ah, intressant. Ja … Det var ju alla frågorna jag hade skrivit upp. Egentligen. 

Då ska vi se om det är … om … Om du har något mer att tillägga? Jag vet inte om 

betalningsanmärkningar har vi inte pratat nåt om. Men det är klart, det faller ju in på det 

andra. 

Vi får ju anmärkningar varje dag då. Det är ju skattemyndigheten som är  .. .ja kronofogden 

lyder ju under skattemyndigheten… får vi vad vi kallar för a-mål och e-mål. A-mål är skatter 

och avgifter. E-mål är så att säga andra fakturor, enkelt uttryckt. Och båda dom här uppdaterar 

vi ju hela tiden då med nya uppgifter. Dom påverkar ju … ratingen… olika mycket då. 

Ja, beroende på vilken modell det är, som du pratade om där. 

Ja. Sen har vi nånting som kallas för skuldsaldo också. Som vi också får från kronofogden. 

Och den uppdateras vi varje vecka. Och det är den aktuella skulden som företaget har till 

kronofogden. Och den är, ja det är ju som ett saldo helt enkelt.  

Ja.  

Och också dom här, alla dom här uppgifterna brukar ju vara sådana här kritiska informationer 

för våra kunder. Alltså man studerar ju noga om det finns skuldsaldo hos kronofogden eller 

om dom har anmärkningar och så då. Så det är ju viktigt information för dom. 

Ja, precis. För tidigare så, när vi pratade om dom olika faktorerna så sa du att en del kunder 

vill ha många och en del vill ha bara rating, men om du skulle säga tre stycken som är viktiga 

för dom skulle det vara dom tre som vi pratade om nu, eller? 

Ja, dom är ju viktiga.  

Rating, betalningsanmärkningar och skuldkonto? 

Mmm. Med tanke på just factoring här nu…. Mm. Kanske att man hade tagit in ett 

resultatmått också här nu … omsättning och ett resultatmått. 

Ja, precis. 
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Men ratingen är ju en, en sammanfattning av informationen om företaget. 

Ja, precis.  

Den är ju mest värdefull, faktiskt. 

Ja. Men jag kan tänka mig också att det är olika kunder litar olika mycket på ratingen, eller? 

Absolut.  

Ja. 

En del tycker ju att … det är bättre att lita på sitt huvud och så, men sen är det ju så att vi 

mäter ju våran rating varje år för att se hur väl den överrensstämmer med verkligheten.  

Okej. 

Alltså om dom som vi säger är rating 1, alltså kredit avrådes och om dom hamnade på 

obestånd faktiskt tolv månader senare. Och då kan vi ju konstatera då år efter år efter år att 

dom här modellerna är väldigt precisa. Dom har en hög förmåga att förutsäga obestånd. Och 

då kan det ju vara så här att … när man är subjektiv så lägger man in lite andra värderingar 

och tyckande. Dom här är ju kliniska. Det är ju bara statistik.  

Ja.  

Så att … egentligen så är det väl kombinationen av dom som är det bästa. Sunt förnuft å ena 

sidan och det man får veta på, utav en kunder direkt eller ryktesvägen kan man då på någon 

sätt få bekräftat eller dementerat genom upplysningen.  

Ja, just det. 

Med ratingen som hjälp. För, den kombinationen är ju den bästa, men jobbar man med 

factoring, som du var ute efter, då är det ju volymer. 

Ja, då är det lite svårt att hinna med. 

Nej, det gör du inte utan där måste det vara maskinellt.  

Ja, precis. 

…….. [tid 18:32] 
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Tack så jättemycket för att du ställer upp på det här! Det är jättesnällt! Då ska vi se. För att 

upprepa det som jag skrev i… i mailet, så handlar det ju om factoringföretag och då är det ju 

kreditbedömningar för kortsiktiga krediter egentligen. Ja, som om vi går direkt på frågorna 

då:  

1. Vilka faktorer är era factoringkunder mest intresserade av? 

Ja, när det gäller factoringkunder så är det framförallt betalningsanmärkningar på enskilda 

mål som är …  

Okej. 

…den parameter som vi tittar mest på. Vid sidan också först skuldsaldo, så klart. Har man ett 

skuldsaldo […] så nekar man direkt.  

Ja. 

Men om man, för dom som inte är direkt nej så är det just betalningsanmärkningar på enskilda 

mål som är … är mest intressanta parametern.  

2. Och, vilka faktorer anser ni är viktigast? 

Ja, vi brukar att rekommendera samma som våra kunder för när du […] krediter så är det 

viktigt att folk inte har så många enskilda, eller privatpersoner har enskilda mål på sig. Så att 

det är… Sedan finns det andra parametrar, som att man ska inte ha förvaltarskap till exempel, 

det är viktigt. Och så klart … man ska vara arton år. 

Ja. Om det gäller företag? 

När det gäller företag. Det är inte så många företag som väljer korta krediter.  

Okej. 

Så att det… Ja det är … lite mer… svårare att bara säga rakt av […] också 

betalningsanmärkningar på enskilda mål. 

Ja. 

Skatte … Att inte betala sina skatter är en, en, en viktigt … signal. 

Ja, precis. 

Att man inte sköter sina skattebetalningar, inbetalningar vill säga. […] Så att det, det kommer 

va det. 

Ja. 
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3.  Dom kreditlimitar som ni erbjuder era kunder, vad baserar ni dessa på? 

Den kreditlimit vi har i vår, i vårt system, den baseras framför allt på information om bokslut. 

Bokslutsinformation. Men där i ingår också betalningsanmärkningar som en parameter. Så att 

det, det är en kombination av… bokslutsinformation plus betalningsanmärkningar då.  

Har ni olika beroende på om det handlar om kort eller lång sikt? 

Nej. 

Nej. 

Ett företag som sagt, det är väldigt ovanligt att företag ansöker om korta krediter. När, om vi 

pratar om företag, och vi pratar om juridiska personer, aktiebolag, handelsbolag. Så det är inte 

enskilda firmor, för enskilda firmor är då en fysisk person, så att vi får dela på… 

Mm, ja.  

…dom två olika så att säga. Men det, det är, när … Kreditvärdet mot 

kreditupplysningsföretaget så är […] alltid långsiktiga kredit […] man kan köpa nånting med, 

ja, det brukar kanske upp till 30-60 dagar … att kunna ge.. på […] framför allt. 

Ja. 

Så att… Men det är ingen skillnad på oss. I dagsläget så att säga. 

Nee, nej. Okej.  

4. Och den rating som ni har, vilken… vilka faktorer är viktigast för framtagningen av 

den? 

När vi tar fram en rating, det vill säga när ett kreditupplysningsföretag ska bedöma ett företag 

på en rating. Det vi gör är att vi tittar på historisk data. 

Ja. 

Och så tittar vi på hur såg ett bolag ut som gick i konkurs för ett år sen. Och då pratar vi om 

konkurs, eller ins… På vårt företag använder vi ordet insolvent.  

Ja.  

När ett bolag blir insolvent, alltså när ett bolag går i  konkurs eller fått en utmätning på sig. 

För får de utmätningsförsök hos oss, det innebär att skatteverket […]-myndigheten har gått in 

och försökt hitta… pengar i nått. Att det … […] inte hittat nånting. Så att få ett 

utmätningsförsök innebär verkligen att det finns ingenting att hämta. Och också då är 

insolvent begreppet … och för oss, då tittar man på detta. Vad, hur mycket, vilka faktorer, vad 

hade dom bolagen gemensamt. Och då kan det vara, du vet, betalningsanmärkningar så klart. 

Det kan vara skuldsaldo, det kan vara […] på företaget… Hur dom, vilken omsättning dom 
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har. Det, det är en hel del parametrar som är, ingår i rating också. Sen kan jag inte gå in på 

exakt till dig vilka det är, men… 

Nej. 

Det är en del… Framför allt betalningsanmärkning, det hämtar en hel del ifrån 

bokslutsinformation, vem som sitter i, vem som styrelse, styrelseinformation är också en 

viktig parameter. På små aktiebolag, väldigt viktigt. 

Ja.  

Styrelsen är väldigt avgörande för hur ett bolag klarar sig. […] Så att det är dom, dom, är det, 

parametrar som vi använder för just ratingsammanhang. Och det baseras på historiken. Vi kan 

bara förutse framtiden genom att se på vad som har hänt innan. 

Ja, precis. 

Så att det… Det är det vi gör. 

Ni tittar tidigare hur det har gått för andra företag och på det baserar ni…? 

Man, man har sådana där logiska relationsmodeller där vi baserar… uppskattar framtiden 

genom historisk data. Och det vi kallar för generisk modell för det ska passa att många… 

Ja. 

Så att kre…, ratingtänkandet är att du ska använda[…] då du har tjugo kunder; vad har dom 

för snitt i rating? Så att när du plockar ett företag för sig, då kan det finnas en del avvikelser. 

Du har som har höga ratinger, som går i konkurs eller tvärtom. För att varje isolerat företag, 

kanske inte, det finns inget hundraprocentig modell, är ändå statistik. Så att det… just ratingen 

är generellt… Det ska försöka träffa så att alla är likvärdiga så att säga.  

Ja. Hur… Hur aktuell och tillförlitlig är datan det baseras på? Hur pass ny är den? 

Data är… som ny som källan är. Vi får upp, all information som vi publicerar får vi det direkt 

från källan dagen efter. … Och när det kommer in en ny skatteskuld så ändras den på 

momangen. Det ändras ju på samma dag som förändringen sker.  

Ja, okej. 

Så att det, det är aktuellt. 

Ja.  

5. Hur ofta uppdaterar ni ratingen? Är det hela tiden eller per natt eller? 

Så fort uppgiften kommer in så uppdateras ratingen. Så fort det kommer in en, en förändring 

av en parameter som är med så förändras den samma dag.  

Ja. Okej. Jaa. Den sista frågan har du ju egentligen redan svarat på… 
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Men som sagt, skillnaden mellan företag och privatpersoner det är att, att det finns viss 

information som vi inte får från en privatperson. Det kommer till exempel inga ansökningar 

på betalningsanmärkningar. 

Nej. 

Vi har ingen koll på när ansökningar kommer, så att det är ingenting… lite svårare att få in… 

Och sen har det, privatperson kan få sekretess på vissa enskilda mål… via, som inte företag 

får. Så att det, döljs information. Så när vi, vi bedömer, samtidigt en privatpersons 

privatekonomi går… Företagen klarar sig mycket längre med betalningsanmärkningar… 

Ja, ja.  

Och sen personen då, då kan om en person blir insolvent, dom försvinner inte. Ett företag som 

går i konkurrs försvinner ju, det finns ingenting att hämta. En privatperson som kan få en 

skuldsanering eller har en enskild firma som går i konkurs, dom lever kvar. Så att man ska 

alltid tänka på att kreditbedömningen är mycket, är väldigt annorlunda när det gäller företag 

eller privatperson. 

Ja, det förstår jag. Ska vi se… När det gäller styrelseförändringar, är det bara när det sker ett 

byte som det påverkar ratingen, eller är det något mer? 

 Vad… I vår rating så tar vi hänsyn till… den ekonomisk information som uppges att ha. När 

vi får in ny taxeringskalender, nya taxeringsuppgifter till exempel, då kan ratingen förändras 

om den styrelsemedlemmen har fått sämre ekonomi. 

Ja, okej. 

Om man får skulder. Om en styrelsemedlem går i konkurs med ett annat bolag, så påverkar 

det också. Så det är inte bara om man byter person, utan det kan finnas inom personen olika… 

Dom kan få betalningsanmärkningar eller skuldsaldo och då påverkas också ratingen så klart. 

Så inte bara om man byter styrelsemedlem.  

Nej. Nej. Jaa, har du något mer att tillägga som du tycker att vi inte har tagit upp? 

Nej, jag vet inte riktigt vad din, din uppsats… 

Nej. Det förstår jag.  

Jag vet inte om jag kan hjälpa dig med något mer. 

Det jag undersöker är i [företag A:s] system så kan man göra automatiska 

kreditbedömningar. Så därför undersöker jag vad factoringföretagen är intresserade av för 

faktorer och hur dom värderar dom och om det är någon skillnad på dom som använder 

automatiskt och dom som inte använder automatiskt och så vidare.  
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Alla våra kunder har automatiska system. Där man kreditbedömer själv i system automatiskt, 

så att… Och det är ju så att vi. Man kan aldrig säga att vi har … en  åsikt på hur dom ska säga 

ja eller nej till krediter, men sen man måste också titta på vilket sorts bolag. Man har många 

företag som lämnar korta krediter som har väldigt dåliga kunder. Så redan från början är delas 

kundkrets dåligt, kan man kalla det för. Så då måste man ändra på vad som är viktigt och 

mindre viktigt beroende på hur kunden ser ut.  

Ja, just det. 

Och det är också något du måste tänka på att kanske du har en viss företag som bara har 

kunder som redan har betalningsanmärkningar. Och det är där som man väljer att ha som 

SMS-Lån.  

Ja, just det. 

Och då, då blir det liksom, om man säger att de inte ska ha någon betalningsanmärkning då 

skulle dom aldrig ge det till nån. 

Nej. Det ligger lite i det.  

Så det är också det att man får tänka på att när man, man ska kreditbedöma nya kunder måste 

man kolla vad har jag för kunder? Vilka är mina kunder? Dom kanske säger att dom kan ha 7 

betalningsanmärkningar. 

Eller beloppet eller så på…? 

Eller beloppet. Vi kan köra antal, beloppet eller man ska inte ha betalningsanmärkningar inom 

tre månader till exempel.  

Nej, just det. 

För du kan ha en betalningsanmärkning som privatperson, ha kvar det i tre år. Och det betyder 

för, hos en kortsiktig kreditfirma har då såna som inte har betalningsanmärkningar inom tre 

månader till exempel. Och då spelar det inte någon roll om de haft betalningsanmärkningar 

för två år sedan för då är det totalt irrelevant. Så den här tidsaspekten är viktig, återigen 

beroende på vilken sorts kunder du har. Vilken kundkategori du håller dig med.  

Ja.  

Och det är också en viktig sak att man tänker på att en betalningsanmärkning har vi kvar i tre 

år på privatpersoner och fem år på företag.  

Ja. 

Så vi straffar väldigt länge. 

Ja. Det var ganska lång tid.  

Men det är vad lagen tillåter oss att ha. Så att det… 
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Det är så det ska va, säg. 

Det är så det ska va. Efter tre år måste vi ta bort informationen för då bryter vi mot lagen 

annars.  

Ja, ja, okej. … Ja, ja, men jag tror att det var alla frågor som jag… 

Har du några frågor till så kan du alltid återkomma! 

Ja, men vad snällt! 

Ja, då är det enklast att maila för jag sitter mycket upptagen. 



 Bilaga 4 – Intervjufrågor för systemanvändare 

 

Inledning 

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller mindre 

företag? 

2. Vad är era huvudsakliga slutkunder för kundtyper? Är det privatpersoner eller företag? 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Extern information ifrån kreditupplysningsföretag 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

5. Hur ofta uppdaterar ni den externa information som ni hämtar från 

kreditupplysningsföretagen? 

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Parametrar som används vid en kreditbedömning 

7. Hur viktig är respektive parameter i er kreditbedömning av en fakturamottagare? Vänligen ange 

er värdering av respektive parameter. 

 

 Parameter oviktig 
mindre 

viktig 
viktig 

mycket 

viktig 

vet 

ej 

används 

ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klientens finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

7.6 Annan:______________________       

7.7 Annan:______________________       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

7.16 Annan:______________________       

7.17 Annan:______________________       

 

8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? Har det till 

exempel att göra med parametrarna ovan eller är det andra faktorer som spelar in, såsom 

antalet fakturor som ska bedömas och tidsåtgången per faktura? 
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Automatisk kreditbedömning & val av regler 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet] för automatisk kreditbedömning? 

A. Om svaret är JA: 

A1. Hur länge har ni använt en automatisk kreditbedömning? 

A2. Varför använder ni en automatisk kreditbedömning? 

A3. Vilka är era erfarenheter av en automatisk kreditbedömning? 

A4. Har ni märkt någon skillnad jämfört med endast manuella kreditbedömningar?  

A5. Vilka parametrar prioriterar ni vid en automatisk kreditbedömning? Är det 

någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

A6. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, 

vilka parametrar använder handläggaren då? 

A7. Hur resonerar ni vid val av de regler som styr den automatiska 

kreditbedömningen? 

A8. Hur tänker ni vid prioritering av de olika reglerna? 

A9. Kan det finnas motstridiga regler? 

A10. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

A11. Hur stora belopp är ni beredda att låta systemet fatta kreditbeslut om? 

B.  Om svaret är NEJ: 

B1. Varför använder ni inte en automatisk kreditbedömning? 

B2. Anser ni att det skulle innebära någon skillnad vid användning av en automatisk 

kreditbedömning jämfört med endast manuella?  

B3. Vilka parametrar skulle ni prioritera vid en automatisk kreditbedömning? Skulle 

det vara någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

B4. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, 

vilka parametrar anser ni skulle vara värdefulla för en handläggare då? 

B5. Hur resonerar ni vid val av och prioritering av ”regler” för era kreditmallar? 

B6. Kan det finnas motstridiga regler? 

B7. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

Kreditbedömning & precision 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 
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Jag tittade lite på er hemsida och jag såg att ni har andra tjänster än factoring. Men jag 

tänkte bara poängtera att det är just factoring som jag är intresserad av.  

Alltså då belåning på fakturor. 

Ja, eller fakturaköp. 

Ja, det är två olika delar. Det vill säga factoring och fakturaköp är två olika delar.  

Okej, ni delar upp det så. 

Ja, det är det. Juridiskt är det otrolig stor skillnad.  

Jo, det kan jag tänka mig. 

Ja, så är det ju. Men det är helt okej. Men jag är lite noggrann med det. Köper man en faktura 

utan regressrätt, så är det stor skillnad än att man belånar den.  

Ja, jo. Det är jag med på. […] Ska vi börja med frågorna då?  

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller 

mindre företag? 

Man kan väl säga att dom är från medelstora och mindre.  

Okej. 

För stora är vi inte så kapitalstarka att kunna belåna, så medelstora och mindre. Allt mellan en 

omsättning på, ja en omsättning på en miljon upp till, den största kunden omsätter ungefär 60 

miljoner om året.  

Okej. 

2. Och slutkunderna, vad är det för kundtyper? 

Det är både konsumenter, men mest företag. Konsumenter, till stor del har vi sotare och deras 

slutkunder är konsumenter alltså privatpersoner. 
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[texten nedan är inte transkribering ifrån inspelat material utan överfört ifrån anteckningar 

gjorda under intervjun] 

 

o Handlar det om stora, medelstora eller mindre företag? 

70 % av slutkunderna är företagskunder och det är blandade storlekar på företagen. 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Nej, vi tillämpar inga kreditmallar utan varje enskild klient bedöms av en handläggare utifrån hur det 

ser ut för just den klienten. När det gäller slutkunderna gör vi inte kreditbedömningar per slutkund 

eller per faktura, utan till exempel kan vi välja att belåna en klients reskontra till 70%, vilket innebär 

att vi då tar en viss gardering för kreditförlust. 

En funktion som vi saknar i systemet är att kunna se historiken på den satta limiten. Det är ofta 

användbart att kunna gå tillbaka och se vilken limit som var satt tidigare och när ändringen skedde. I 

dagsläget skriver vi endast en kommentar om ändringen i kommentarsfältet. 

 

Extern information ifrån kreditupplysningsföretag 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

Business Check, InfoTorg och UC.  

o Vad är anledningen till att ni hämtar information ifrån flera kreditupplysningsföretag?  

De har olika information och deras olika paket kostar olika mycket. Vi hämtar den information som vi 

behöver ifrån det upplysningsbolag som har bäst pris på just den informationen. 

5. Hur ofta uppdaterar ni den externa information som ni hämtar från 

kreditupplysningsföretagen? 

Vi hämtar ingen extern information automatiskt, utan vid behov ifrån deras hemsida.  

o Sparar ni historiken på något sätt? 

Vi använder tolkningsprogram där vi sparar informationen. Och vi skriver även ut på papper. 

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Nej. 

o Hur tar ni fram en kreditlimit? 

Vi gör en bedömning på en klient utifrån den information som finns. Tillvägagångssättet är egentligen 

olika för olika klienter.  
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Parametrar som används vid en kreditbedömning 

7. Hur viktig är respektive parameter i er kreditbedömning av en fakturamottagare? Vänligen 

ange er värdering av respektive parameter. 

Vanligtvis görs ingen kreditbedömning på en slutkund. Det som är mest intressant är deras 

betalningsmoral, fakturans belopp och eventuella förfallna poster. 

 Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

 

Ratingen används inte alls. Vet inte hur den räknas ut. 

8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

Interna reskontran eftersom mycket av den information som kreditupplysningen har kommer ifrån 

gamla årsredovisningar. Vi är inte intresserade av att se på 2009 års siffror till exempel. 

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? Har det till 

exempel att göra med parametrarna ovan eller är det andra faktorer som spelar in, såsom 

antalet fakturor som ska bedömas och tidsåtgången per faktura? 

Nystartade företag är svårast att göra en bedömning på. Vi tittar då upp hos UC vem som är den 

person som har huvudansvaret för företaget och om den personen har andra företag kopplade till sig 

tittar vi på siffrorna för dessa företag. Om till exempel personen varit inblandad i ett företag som gått i 

konkurs säger vi nej direkt. 
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Automatisk kreditbedömning & val av regler 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet] för automatisk kreditbedömning? 

Nej. 

B1. Varför använder ni inte en automatisk kreditbedömning? 

Vi är för försiktiga tror jag. För oss handlar det ofta om mindre reskontror, så de är hanterbara. 

B2. Anser ni att det skulle innebära någon skillnad vid användning av en automatisk 

kreditbedömning jämfört med endast manuella?  

Det skulle nog vara svårt att göra allt manuellt vid ett stort antal fakturor,  men jag skulle vilja att 

fakturor på stora belopp skulle kräva en manuell granskning.  

B3. Vilka parametrar skulle ni prioritera vid en automatisk kreditbedömning? Skulle det vara 

någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

Till exempel skulle jag vilja att alla fakturor med ett belopp över 30 tusen kronor skulle gå till manuell 

granskning. Vill även ha en kontroll på förfallet. Det skulle vara bra med en varning i systemet som 

kunde säga till att den här klienten kommer att ha förfallet inom 5 dagar, till exempel. Det skulle 

hjälpa till vid bedömningen av belåningsbarheten på klienten. Under din B3 vill jag förtydliga att en 

varning ska uppkomma vid 5 dagar kvar angående innan den faller ur från belåning, inte på föfallodag. Oftast 

skriver vi avtal på att fordringarna få belånas upp til 60 dagar och skulle det vara ett stort belopp i reskontran 

som är 55 dagar gammal kan det vara av betydelse att få kännedom om det. 

B4. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, vilka 

parametrar anser ni skulle vara värdefulla för en handläggare då?  

Till exempel om vi tar ditt exempel med ett fakturabelopp över 30 kkr? 

Då skulle handläggaren titta på förfallet belopp och antalet dagar på utestående fakturor samt 

betalningsmoralen för den kunden. 

B5. Hur resonerar ni vid val av och prioritering av ”regler” för era kreditmallar?  

Blir kanske svårt för dig att svara på eftersom ni inte använder kreditmallar, men använder ni några 

sorts regler som indikerar hur handläggarna ska tänka. 

Jag förstår utifrån dina frågor att vi kanske borde titta på att använda kreditmallar. Vi använder inga 

regler utan handläggarna är så pass duktiga att de vet vilka olika parametrar som de ska undersöka vid 

olika situationer. 

Kreditbedömning & precision 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

Egentligen är det både och eftersom handläggarna kan vara pressade och trötta och därför begå 

misstag. Jag skulle kunna tänka mig att använda en automatisering till exempel under sommaren när 

det är olika personer som hanterar bedömningarna, för att då kunna specificera vad som ska tänkas på 

för respektive klient. 

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 
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Ja, vi har möten varje vecka där vi har uppföljning på kundnivå. 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Det är både och. 
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Bilaga 6: Telefonintervju 6 april – Respondent RM2 

[…] 

Ja, men ska vi dyka in på frågorna direkt då som du… 

Ja, det är väl lika bra det.  

1. Ja, vad är era huvudklienter för typ av företag?  

Ja, det är mindre företag.  

Ja. 

Allt från enmansföretagare, och enskilda firmer, målare, hantverkare, men det finns ju även 

andra företag som är, som utför tjänster. Så det, det är blandat. Jag tror att det största företaget 

kanske omsätter en 24, 25 miljoner eller något sånt. 

Ja, okej. 

Det, det är dom kunder vi har. 

2. Och deras slutkunder, vad är det för kundtyper där? Är det mest…? 

Ja, det är ju så, alltså vi kör bara mot företag.  

Ja, men jag menar era kunders kunder, är det företag eller är det privatpersoner? 

Ja, det är bara företag där också.  

Okej. Ja.  

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar? 

Nej.  

Nej. Har ni, använder ni mallar alls eller har ni bara en? 

Förlåt vad sa du? 

Använder ni några kreditmallar alls eller har ni bara en? 

Du vet det är så här, jag vet inte om vi kapar en del av frågorna då, men då är det så här: Vi, vi 

samarbetar med kreditförsäkringsbolag [korrigerat från kreditupplysningsbolag]. 

Ja. 

Vilket innebär att vi, egentligen så gör dom alla bedömningar på, på fakturor som är över femtio tusen 

kronor. 

Okej. 

Så att allt över femtio då gör inte vi bedömningar. 

Okej. 

Det är självklart att vi gör ju en förfrågan hos dom på en limit och sedan ligger den limiten då år efter 

år till dess att det skulle hända någonting då.  

Ja. 

Det är dom som har den bedömningen i och med att vi, vi kreditförsäkrar våra fordringar på allt över 

femtio. Sedan har vi en egen mall, för det är ju så att vi kan inte ringa dit eller skicka förfrågningar på 
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allt och då har vi sagt så här att allt mellan 25 och 50 tusen då får vi göra bedömningen, men det är ju, 

är ju utifrån en mall. Och den är ju att kunden ska vara, ha en riskklass 3 hos UC eller en rating… 

minst riskklass 3 hos UC eller minst rating 5 hos Business Check.  

Okej. Ja. Och bara för att förtydliga, det är fakturamottagaren som du pratar om nu? 

Ja. Ja, alltså det är ju vårt kreditförsäkringsbolag, dom ställer ju inga krav på fakturautställaren, utan 

det är ju vi själva som… 

Ja. Ja, precis. Okej. 

Jag vet inte om det, om det … Så det vi pratar om egentligen nu, det är ju om vi har mycket 

småfodringar så att säga i, i, … i ett system då som skulle kunna hjälpa till va. 

Ja. Ja. Jag förstår. Ja eftersom ni inte tar hand om dom stora själva så är det ju dom mindre som… 

Ja, vi går in då. Vet vi att en kund till exempel ska få en faktura utställd mot NCC eller vad det nu är, 

så, så… Då vet jag att min, alltså min faktura… alltså fakturautställaren kanske gör… fler jobb på 

hundra tusen, då söker jag ju på kanske två eller tre hundra tusen för att det kan ju va så att den första 

fakturan har ju inte förfallit innan nästa faktura, eller nästa jobb på hundra tusen kommer in så att säga 

va. 

Ja. 

Men dom, dom är ju självgående dom … alltså… vi får en limit och så får vi anpassa oss efter den så 

att säga. 

Ja. Okej.  

4. Och vilka kreditupplysningsföretag är det som ni använder? Du nämnde UC och Business 

Check, sa du. 

Ja, det är UC och Business Check. 

o Och vad är anledningen till att ni har två?  

Nja… Det… det ska jag säga att vi har tre egentligen.  

Okej. 

Vi har även Soliditet. Men det beror på att [vårt företag] det det har med en historisk… [vårt företag] 

jobbar inte bara med fakturaköp, utan [vårt företag] jobbar även med allt från … producera fakturor till 

kommuner till att skicka påminnelser för små eller medelstora företag, till inkasso, till utlandsinkasso. 

Och i den portföljen så är vi återförsäljare för UC, Business Check och Soliditet. 

Okej. 

Så det, ja. 

Ja. Ah, jag förstår. 

Så det är därför, så att säga som… Jag kan, jag kan tycka så här ibland att, att det … ofta så är det 

ganska likvärdigt… men ibland så skiljer det ganska mycket mellan bolagen och så därför så jobbar 

jag lite parallellt med både UC och Business Check. Bara för att se skillnaden. 

Ja, precis. 
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Jag menar, Business Check – nu pratar vi limiter, men Business Check har ju max fem miljoner som 

limit. Nu kommer ju vi aldrig upp i det på fakturaköp, men UC har ju då 9 999 000, så va. 

Ja. 

Men det kan skilja. Ibland kan nån säga 25 000 och nån kan säga en halv miljon. 

Okej. 

Men det får ju dom statistikerna på dom bolagen, på dom kreditupplysningsföretagen träta om vilken 

modell som dom tycker är bäst. 

Ja. Nästa fråga: 

5. Hur ofta uppdaterar ni den externa informationen, men …? 

 Alltså i princip, alltså, alltså dom, det är. Vi har ju några kunder som är återkommande som är då 

fakturor under 25 000 kronor. 

Ja. 

Och dom har jag då lagt upp kreditbevakning på hos Business Check.  

Okej. 

Ja, så in princip så sker det nånting varje dag och då, då går jag helt enkelt in och manuellt och 

bearbetar det. Jag kan ju också tala om att jag är ju egentligen den enda här som jobbar med det här, så 

att det är ju inte så att vi är en stor avdelning med tio man. Och där alla behöver ha den här sortens 

information, utan det är jag liksom som bearbetar den här informationen och lägger in den, så har jag 

ganska bra koll på dom kunderna också då. 

Ja, det förstår jag. 

Ja. Det blir lite så va. Utan det här är ju, för dig, kanske mer intressant att se … om det hade varit 

större företag där handläggare Kalle också måste ha den här informationen på snabbt och enkelt och 

smidigt sätt när han ska göra en bedömning, va?! 

Ja., men… 

Jag har ju en kille som är backup för mig så att säga, så att lite blir det ju så att jag måste ju se till att 

dom här systemen är uppdaterade, men, men det är ju så att det sker kanske en fyra, fem uppdateringar 

om dan och dom sitter jag och knackar in själv.  

Ja. Okej. 

o Ja, men hur, sparar du historiken på något vis? 

Det som jag, den information jag fått? 

Ja. 

Ja, nej. Business Check har ju så här att om jag skulle vilja gå tillbaka till någonting, så kan jag ställa 

in filter i deras kreditbevakning och säga att jag vill se alla händelser sju dagar tillbaka i tiden eller en 

månad eller ett år tillbaka i tiden. 

Okej. Åh, det var jag inte medveten om. Ja, vad bra. 

Sen så, så då kan man se att dom hade en ansökan då och en annan ansökan då och ett utslag då eller 

en konkursansökan eller bytt namn och adress. Allts sånt där ser jag tillbaka i ett års tid då. 
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Ja, ja, praktiskt. 

Det är smidigt, men samtidigt så, ja…  

Det finns alltid för- och nackdelar med allt… 

Nej, jag tänkte säga det för att det är ju så att jag har faktiskt gjort så parallellt med dom 

fakturautställare har jag lagt upp kredit på, dom har jag lagt både på UC och Business Check för att 

lite mer också få en känsla för hur, hur dom olika företagen… när man det snabbast… Vem får man 

information snabbast ifrån? 

Ja, just det. 

Och såna här saker. Det finns ju, det finns ju liksom till exempel UC flaggar upp om det till exempel 

är en pågående avisering av en styrelse, till exempel. 

Ja. 

Vilket kan vara jädrigt intressant om man håller på med såna här saker! 

Ja, absolut. 

 Det har inte Business Check, till exempel. 

Nej, nej. 

Utan där får du liksom pang, nu har det hänt nånting! Medans på UC får du reda på att det är nånting 

på gång, sen får du reda på vad som har hänt, men, men då kan… Om man nu blir orolig så kan man 

ringa upp till bolagsverket och kolla av med dom vad det är på gång då. 

Ja, just det. 

Vilken ändringsanmälan som är inlämnad. 

Ja. 

Och vad det skulle kunna innebära så att säga. Men det, men det är inte mot fakturamottagaren 

eftersom det är så små belopp, så går det inte att lägga ned för mycket krut heller så att säga. 

Nej. 

Det är ju lite så att, man, jag menar… Vad är det för bedömningar man gör när det gäller fakturaköp? 

Jo, man tittar på: hur ser den här kunden ut? Och ser de inte alltför risiga ut, okej de kanske har någon 

ansökan, men det är en faktura på fem tusen kronor. Den ska dom betala på trettio dar. Klara dom av 

det? Jo, dom omsätter trettio miljoner kronor … och det är klart att dom måste ju betala en herrans 

massa fakturor och varför skulle dom inte betala den här fakturan, liksom? 

Ja, ja. 

Det är ju lite så man tittar på det. Så att självklart så … är det ju intressant med rekommendationer, 

men så intressant är den ju inte på så sätt så att säga. Bara dom inte drar på sig för mycket 

betalningsanmärkningar så kör man ju liksom. Och dom inte går back helt enkelt. 

 Ja. Du pratade tidigare om limitar och nästa fråga handlar om det: 

6. Om ni använder den föreslagna kreditlimiten på något sätt? 

Det går vi ju egentligen inte för att det är ju så här som jag säger … Ett företag kan knappast få lägre 

limit än fem tusen kronor. 
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Nej. 

Nej… Det är väldigt sällan som jag får en faktura på tjugo tusen på en sån som fem tusen, så att säga, 

så att det…  

Men, hur, hur… 

Ja, det är klart vi… Vad sa vi? Var börjar vi? Om vi börjar på den interna reskontran: Klienten 

finansieringslimit – ja, det är klart att det är väl viktigt. Men det är ju nånting vi själva satt då på hur 

mycket får den här kunden finansiera. 

Ja, precis. 

Men det revideras ju nästan hela tiden. För det är ju klart det är ju viktigt – det tittar man ju på! 

Och fakturamottagarens kreditlimit det är också viktigt. 

Förfallna poster? 

Jaa… Äh, det är inte så viktigt. Det beror på. Det beror på hur gamla dom är! 

Okej, beror på åldern. 

Om det är fem dar gammalt – det spelar ingen roll! Det är bara att köra. 

Ja. 

Men börjar det bli trettio då är det ju väldigt viktigt! Men det har med att göra med våra avtal som vi 

har med våra försäkringsbolag. För det är dom som dikterar villkoren. Har dom sagt att du får inte 

köpa en faktura om det ligger en faktura på förfallet på mer än trettio dar. 

Okej. Så ni reglerar avtalen... 

Ja. Däremot om vi då pratar det som inte regleras som då jag sitter och styr över. Alltså fakturor från 0 

kronor upp till, eller en krona upp till 25 tusen. Så det beror lite på. Man tittar lite på kundens 

betalningshistorik. Ibland händer det att dom missar. Dom är kreditvärdiga och det har inte hänt något, 

då köper man ändå. 

Ja. Fakturabelopp? 

… Oviktigt om jag får en kreditlimit hos vårt kreditförsäkringsbolag. Då är den ju försäkrad.  

Ja, just det.  

Men om vi säger att jag får en faktura på två hundra tusen och vårt försäkringsbolag säger hundra 

tusen. Ja, då är det klart att då blir det viktigt! Hur ska jag hantera det? Då säger jag: Nej, då får vi bara 

finansiera hundra tusen på den. Jag kan lägga upp hundra tusen som en administration och hundra 

tusen finansierat.  

Ja.  

Så att det är väldigt svårt att generalisera! 

Ja, jag förstår! Det hänger på situationen så att säga? 

Ja, precis. Sen är det ju så att vi har ju inte fakturor som är på två miljoner kronor, utan dom större 

fakturorna ligger nånstans vid tre hundra tusen.  

Ja. 

Det finns alltid undantag, men. 
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Fakturans förfallotid? 

Ja, den är viktig, men det är ju mer egentligen i priset som jag sätter mot min klient.  

Ja, just det. 

Jag vill ju ha bättre betalt om han vill ha 60 dagars kredit eller 90 dagars kredit. Då tar jag ett högre 

pris. 

Ja, just det. Det är ju vettigt. 

Så är det. För jag löper ju ändå en risk att… om det är 60 dar eller 90 dar. Så att det är priset som det 

blir på. I andra fall spelar det egentligen inte mig någon roll. För det är ju fortfarande, åter igen: Det är 

ju det avtalet som jag har med kreditförsäkringsbolaget. För det, det är ju… Det finns ju alltid liksom 

ett pris på en risk. 

Ja. Och jag kan tänka mig att den är svår att avgöra? 

Ja, men, men det är klart, man skulle ju kunna säga till kunden så här att fakturera hälften nu och 

hälften om en månad. För det är ju egentligen samma som att fakturera hela nu och ta 60 dar... 

Ja, just det. 

Så att… 

Om vi går vidare då. Från … 

[…] om jag ska ligga ute med pengarna längre och dessutom ta en risk. För min kund får ju pengarna 

per omgående. 

Ja, precis. Om vi tittar på från kreditupplysningsföretaget då? Omsättning? 

Ja… Återigen, det är ju … Ja, det är ju fortfarande så. Får jag en faktura på tio tusen kronor och 

företaget omsätter noll kronor. Det är klart att… Då kan jag tycka att det hade ju varit viktigt att dom 

haft en omsättning. Men om företaget har en omsättning på tio miljoner och en faktura på tio tusen, så 

är det ju inte lika viktigt 

Nej. 

Det beror helt enkelt på… Jag skulle snarare säga så här att är det en faktura från ett bolag som inte 

kommit igång då skulle jag inte köpa den. 

Ja. 

Om det är första gången så att säga. Sen kan man ju alltid, kanske man kan se en historik om man 

lägger den på administration eller service då kan man ju se hur dom sköter sig.  

Precis. 

Så att det… Det är från fall till fall så att säga, men oftast så har ju ett bolag en omsättning. Å andra 

sidan så har vi […] nystartade bolag också, så så kan jag ju inte säga. Nu sitter jag ju och säger emot 

mig själv egentligen! Dom har ju ingen omsättning alls. 

Nej. 

Nej, så att man kan ju vända på det och säga så här att ett nystartat bolag, där kan inte omsättningen 

vara viktig för där finns ingen omsättning. Däremot kan vi ju tycka då på ett bolag som... som hankar 
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sig fram och omsätter tjugo tusen om året – det är klart att å känns det ju så där konstigt. Varför så 

lite? Det är ju en ändå, man har ju ändå en verksamhet. 

Ja. Ja.   

Då kan man ju tycka att det är lite mer viktigt. 

Då blir det ju nästan samma svar på nästa, på resultatet? 

Ja, det blir det ju. Det blir det ju. 

Och soliditet? 

Ah, det struntar jag i. Som jag säger det är liksom, en faktura med mindre belopp och dom ska betala 

den på trettio dagar. Det…, det är väldigt sällan det fallerar. 

Betalningsanmärkningar? 

Ja, det, det är viktigt. Och liksom skuldkonto hos skattemyndigheten… Tänker du då på rester på 

skattekontot? 

Ja.  

För ett skuldkonto, det delas ju upp i två, i två kategorier. Alltså om det ligger hos … hos kronofogden 

heter det egentligen skuldsaldo. Och det ena kallas då, om det ligger hos kronofogden för utmätning, 

det skuldsaldot, det är a-mål och då är det skattekonton. Eller e-mål som i enskilda mål. Det vill säga 

det kan vara leverantörer – alla andra så att säga. 

Okej.  

En rest på skattekonto… blir ju direkt om man inte betalar sin skatt i tid. Och så finns det någonting 

som heter skuldsaldo, men då är det så att det ligger för utmätning. Skuldkonto har jag aldrig hört talas 

om. 

Då kanske det är jag som har benämnt det fel där! 

Ja. Det är inte så lätt. Så alltså om det ligger mål för utmätning då heter det skuldsaldo hos 

kronofogden och det delar man upp. A-mål är skatter och e-mål är enskilda. Så dom har slagit ihop det 

här. Skatt och arbetsgivaravgifter och sånt det heter ju skattekonto. 

Okej. Då har jag nog fått det lite om bakfoten där… 

Ja, det är så mycket olika… ord och… När det gäller sånt där. Styrelseförändringar är jätteviktigt. Det 

kan jag säga direkt. 

Ja. Och rating? 

Om jag har ett företag som jag bevakar hos Business Check och som har en rating på tio och sen så… 

sker nånting så dom får rating nio – då är det oviktigt. Alltså det är ju viktigt att se på rating, men om 

det blir en förändring i rating så är det oviktigt, men… ja, det är klart att rating är viktig, men det 

hänger liksom ihop va! Alltså om jag säger att betalningsanmärkningar är viktigt, alltså då vet jag 

att… Då har dom ingen bra rating – alltså struntar jag att kolla på ratingen. 

Ja, ja, 

Så att det hänger lite ihop med varandra. 

Precis. … Ska bläddra blad här.  
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 Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster (beror på ålder)       

7.4 
Fakturabelopp  

(om limit försäkrad =oviktig) 
      

7.5 
Fakturans förfallotid  

(i priset mot klienten) 
      

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

 

Ja, åtta då. 

Ja. 

8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

Det är kreditupplysningsföretaget. 

Ja. Varför då? 

… Därför att, att det är ju så här att… Jag brukar säga så här att, en kredit… alltså […] men, men… 

Det beror ju på om, om det är så att jag börjar att köpa fakturor emot en fakturamottagare - från början 

så är ju kreditupplysningen viktigare. För den talar ju ändå om om kreditb… förlåt, företaget är 

kreditvärdigt! En kreditupplysning talar ju aldrig om när jag får betalt! Den talar ju bara om att 

företaget är kreditvärdigt! 

Ja, precis. 

Ja. Däremot så är det ju så att om nu bolaget, av någon anledning, skulle få en ansökan på sig eller 

någonting och jag ser i den interna reskontran att dom betalar prickfritt – då är den viktigare för då 

fortsätter jag ju antagligen att köpa fakturor mot det här företaget. Hade jag fått in första fakturan i det 

läget som företaget sitter med en betalningsanmärkning – då kanske jag hade sagt nej! 
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Ja.  

Så det är ju… åter igen… 

Beroende på situation? 

Ja, vi går ju in och tittar på varje faktura. Och det är ju det du försöker att få oss att inte göra, eller hur? 

Ja, fast egentligen är det ju att man ska kunna fokusera på dom fakturor som behöver fokusering! 

Ja., precis. 

Så att man lätt kan sollra bort som dom inte… Som man direkt kan säga ja eller nej till. 

Jag var faktiskt inne idag och tittade på kreditbevakning och då tittade jag på en kund där det kom in 

att det fanns ett nytt bokslut nu då per… jag tror det var augusti 2010.  

Ja. 

Och den senaste noteringen jag hade gjort på det företaget, det var i april förra året då det kommit in 

bokslut för 2009 i augusti. Det har alltså inte hänt nånting på det här företaget under ett år! Ingen 

adressändring. Ingen styrelseförändring. Ingenting! 

Nej. 

Det är alltså, inte ens kreditupplysningsföretaget har förändrat ratingen! 

Nej. 

Men, det är väldigt ovanligt! Men, men en sån behöver man ju inte titta på en gång till! 

Nej, nej, precis.  

9. Vad anser du är det svåraste med att göra en korrekt kreditbedömning? […] Du pratade lite 

förut om nya företag, är det svårast då? Eller är det… 

Ja, det är, det är lite svårt faktiskt. Det har ju blivit svårare att göra en bedömning på nystartade 

företag! Tidigare var det ju så att, då kunde jag gå in och titta lite. Såg jag att det var helt nystartat, jag 

går in och tittar. Dom här personerna bakom bolaget – har dom andra bolag som de sitter med i? Är 

dom det, då kan jag alltid gå in och titta på hur går dom?  

Ja. 

Visar det sig att som sitter med i två andra bolag och dom, dom rullar på och går bra – då finns det ju 

ingen anledning att tänka varför skulle det här bolaget… Det är ju ändå personer som vet hur det är att 

driva företag och dom har nog inte startat upp det där företaget för att, ja… inte betala en faktura på 

sju tusen kronor eller något sånt, va!? 

Nej.  

Däremot om dom är helt…! Dom finns inte. Det här är helt nystartat då kunde jag alltid gå in och ta en 

upplysning på ledamöterna i styrelsen utan att det gick ut kopia. Bara snabbt gå in och kolla – är det 

vettiga människor bakom liksom? 

Ja. 

Idag ska det gå ut kopior hit och dit och då, då drar man sig lite för det. 

Ja. Okej. 

Så det har ju blivit lite… Det har blivit sämre. 
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Det är svårare. 

Ja. … Men återigen, jag pratar ju bara om fakturor under tjugofem tusen. För allt annat finns det ju ett 

regelverk. Så att … Ja, det är nystartade företag som jag då tycker är det svåraste. 

Ja. 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet]? 

Nej, det gör vi inte. 

Nej. 

B1. Varför gör ni inte det? 

Fråga mig inte…! Jag har ingen aning! Jag vet inte. Jag vet att det här var på tapeten för… Jag vet inte. 

Var det förra sommaren eller något sånt där. Och då vet jag inte, då tror jag inte att ni… Då 

samarbetade inte ni med Business Check som vi, har jag för mig. 

Okej. 

Och sen vet jag att det var lite på tapeten när, med Business Check sån här automatik, men så har jag 

för mig att det vart för dyrt eller nåt sånt där. Men som vi har inte så mycket fodringar – vi hade inte så 

mycket småfodringar då ska jag säga! … Och då tyckte dom att det var inte liksom inte värt att lägga 

ned dom pengarna. Eftersom allt över tjugofem görs… Finns det redan ett regelverk för så att säga.  

Ja, precis. Ja, det är klart att det blir en lite speciell situation när ni har det så. 

Ja, ja, det är ju det det blir. 

B2. Men anser du att det skulle innebära någon skillnad om ni skulle använda det istället för 

manuellt? Helt manuellt alltså? 

… Ja det är klart att det skulle bli en skillnad. Därför att då har man ju… Det är ju att då trycker man 

ju in alla fakturorna. Man ser till att alla fakturorna åker in i Navision och sen trycker man på någon 

knapp som säger kolla dom här företagen. Nu kollar man ju varje företag vid varje registrering, så att 

säga. Så att man skulle ju spara lite tid där. 

B3. Och vad tror du… Vilka parametrar skulle ni prioritera i så fall? Skulle det vara någon 

skillnad mot när ni gör manuellt? 

Det vet vi ju inte. För dom här parametrarna måste ju nån sätta upp.  

Ja, och det blir ju ändå på samma vis som du jobbar nu, kanske? 

Ja, det lär ju bli det. Men å andra sidan – om nu det sker vill jag inte att den går igenom! 

Nej, precis, precis. Det är ju så man får sätta. 

Det känns ju som att man skulle behöva lägga ned en veckas arbete för att hitta alla dom där 

varianterna! 

Ja, precis.  

Om en styrelseändring sker, då ska den inte säga okej.  

Nej, exakt. 

Ja, det finns ju hur mycket parametrar som helst! Så det känns ju nästan som… Skulle man göra en sån 

här grej, så skulle man behöva lägga upp nån form av… nån form av rating-, scoringvariant och sen 
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får man sitta och kolla det här manuellt i alla fall. Får man kommer ju komma på grejer som man har 

missat, antagligen. 

Ja, det viktiga är ju att ta fram det allra viktigaste, tror jag.  

Precis, jag menar egentligen… Ja, då skulle det ju inte va så svårt! Precis!  Det är ju mer vid 

igångsättandet. Men om vi säger så här till exempel – om vi skulle, om jag köper en faktura mot ett 

företag på sju tusen kronor. Då är det klart att då lägger man in det så här: Om det inte har hänt 

någonting från föregående köp och kunden har betalt sin faktura, så går den ju igenom! Eller hur!? 

Ja. 

Så att det, precis! Utan det är ju i början mer som man måste gå igenom. För sen när det väl börjar 

ticka på, så tror jag inte att det är så… 

Nej, det låter ju vettigt! 

Det låter vettigt för mig. Alltså återkommande kunder, då säger man så här: Från det att vi köpte förra 

fakturan – har det hänt någonting… Säg... . Egentligen är det ju väldigt enkelt för oftast så har det inte 

hänt nånting under den tiden, så då är det ju samma sak. Och att tidigare faktura är betald. Ja, då går 

den ju bara rakt igenom! Har det hänt nånting… Säg att det ska kollas då. Sen kanske man utifrån det 

då, nånstans säger att om det här händer. Då kommer det ju hända till exempel att en kund har gått upp 

från rating 7 till 8. Det ska ju inte… bli stoppat av en sån sak! 

Nej.  

Eller att det går ner från 4 till 5! Men alltså det finns såna här… Jag var inne och kollade här nu till 

exempel och… jag hade en kund som gick från rating 7 till rating 5. Det är ju inga konstigheter för de 

ska ju fortfarande vara kreditvärdiga på rating 5! Men då har man fått upp en rest på skuldsaldo på 19 

miljoner! [korrigerat från: skattekontot på 90 miljoner] 

Oj! 

Ja, så då känner man så här att – hm… Även om det bara är 10 tusen på den här fakturan! Vi kan ju 

ändå kolla så att den där inte ramlar över hos kronofogden för utmätning. Till exempel va. 

Ja, precis. 

Så att man, man kan nog säga att… Man kan nog ta bort en del utav dom där. Allt som går uppåt till 

exempel, som bara blir bättre, behöver ni ju inte säga nånting om. Till exempel. 

Nej. Nej.  

B4. Men om man skulle gå över till manuell hantering istället, vad tycker du är viktigt att titta 

på då? Att det är nått som hänt.  

Ja, då går man in och tittar den ändringen. Varför, vad har…? Jag köpte en faktura för 10 tusen förra 

månan. Det kommer upp att jag ska göra en manuell bedömning. Då behöver man ju titta på den 

förändringen. Vad är det som har skett? Jo, dom har åkt på en ansökan om betalningsförläggande. 

Okej, då får jag titta på helheten på bolaget. Vad är det här för nånting? Då blir det ju så här: Vad 

omsätter dom? Vad är det som finns, liksom va?! Vad finns det för mer negativt om bolaget förutom 
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den där ansökan? Är det något som är… Det kan ju va så att när jag får upp den där, då har det varit så 

att den har blivit återkallad!  

Ja, just det. 

Ja, men är den återkallad – ja, då var den ju felaktig! Och det till exempel, det har ju inte UC i sin 

kreditbevakning, till exempel. Ja, menar om vi nu pratar om de olika kreditupplysningsföretagen! 

Ja, okej. 

Det är kanske så att den här ansökan har blivit bestridd! Dom har bestridit den. Ja, men vaddå? Då får 

jag ju bortse ifrån den helt enkelt. Men det ser man inte hos UC, till exempel. Där ser man bara att en 

ansökan om betalningsförläggande, men man har ingen aning om vad som har hänt mer.  

Nehe.  

Så att det… Det finns en del såna saker också. Nej, man tittar helt enkelt på den händelsen och så gör 

man en bedömning - ska vi köpa den här eller inte. Det… Det finns ju inte så mycket mer att titta på 

just då. Vad är det för nånting som systemet larmar om? Det har ju hänt nånting och oftast är det ju så 

att den ändringen måste vara nånting negativt! 

Ja, exakt. Om vi då tar B5… 

B5. Hur resonerar ni vid val av och prioritering av ”regler” för era kreditmallar? Nu sa ju du 

att ni inte använder kreditmallar, men… Ja, hur… 

Ja, om vi nu skulle göra det så… Så skulle jag ju kunna tänka mig att man gör så här att man… Man 

säger så här att dom här kunderna idag, per idag, läser ni in som kreditvärdiga. Dom här kunderna 

läser ni in som ej kreditvärdiga. Eller hur? Då tittar man sen så här: Om det här sker på dom kunderna 

som är kreditvärdiga, så vill jag att man ska gå över till manuell kredithantering. I andra fall – har det 

inte hänt någonting från fakturan från föregående, från fakturan förra månaden, som vi köpte. Om det 

inte har hänt nånting under månaden och fakturan är betald: släpp igenom! Så skulle jag… Ja, om man 

tänker lite högt… 

Ja, precis.  

B6. Men tror du att det finns risk för några motstridiga regler som kan säga emot… varandra? 

Nej, inte i det fallet. Alltså om man… Om man … Om jag talar om att den här kunden ska vara 

kreditvärdig för det här beloppet… Det är klar att det kan bli en motstridig grej. Och det är ju… Det 

motstridiga kan vara, till exempel, om jag har en faktura på 15 tusen kronor. Den har ju inte förfallit 

ännu! Så att det är ju klart att den ligger obetald. Den har ju inte förfallit. 

Nej. 

Och så får vi in en faktura till på 15 tusen kronor. Då vill jag ju inte att… systemet ska… köra… 

släppa igenom den rakt av! Då vill jag ha upp den. Därför att jag måste gentemot 

kreditförsäkringsbolaget kunna tala om, om det nu skulle hända någonting. Att den här kunden var 

faktiskt kreditvärdig vid det här tillfället! Man måste kunna visa en upplysning vid det tillfället. För 

att… Vid den fakturan var det ju bara för 15, men totala saldot kunde bli 30! 

Ja, precis. 
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Så då måste jag få upp den för någon form av manuell hantering! För det blir ju lite emotstridigt. För 

egentligen skulle ju den här fakturan på 15 släppas igenom!  

Ja, men, ja. 

Men det är klart att ligger man då på maxlimit 25, så släpps den ju inte igenom i alla fall. 

Nej, precis.  

B7. Vad tror du om antal regler? Tror du att precisionen påverkas om man ökar antalet 

regler? Att om man har väldigt mycket parametrar att titta på, att… 

Då tror ju jag att mycket går ju ut på manuell bedömning och inte går igenom rakt av. Men det är ju 

bara frågan… Det är ju som med allting! Man måste ju skruva nånstans på den här regelmotorn. 

Ja… Men om du tittar på hur, vid din manuella hantering, tror du att… Finns det risk för att man 

tittar på för mycket saker? Att man… 

Nej. Nej, för det är ju så att… Vad jag har gjort, till exempel, om man bara tar det lite snabbt. Det är ju 

att, jag talar om att den här kunden är kreditvärdig. Jag köper den. Jag kanske skriver bara en liten 

trudelutt om att kunden har en rating på en sjua säger vi och en rekommenderad limit på 40 tusen 

kronor. När jag får faktura nummer 2 för den här kunden, eller fakturamottagaren. Då tittar jag på: Har 

den här kunden betalat den tidigare fakturan? Svar ja: köp! Har kunden inte betalt fakturan: Är 

fakturan förfallen? Då får jag fundera på; varför har dom inte betalt den? Är fakturan… Har fakturan 

inte förfallit: Ja, då får jag titta: Ryms den här fakturan inom en limit på 25 tusen kronor? Ja: köp! Och 

sen kan man ju prata om att jag har hållt på med den här kunden i 10 månader! Står det fortfarande så 

där och det har inte hänt nånting! Däremot kan det ju vara så här att när jag har köpt faktura nummer 

3, så kommer det upp en ansökan om betalningsförläggande – då får jag skriva: kolla vid nästa tillfälle 

vad det är för nånting! Och då blir det ju en, en ny parameter som gör att när jag får, eventuellt, en 

faktura utställd emot den här kunden – nej, han går jag in och gör en ny kreditprövning! Det är så 

länge som det inte har skett någonting och kunden betalar sina fakturor så går det ju bara igenom. Det 

tar inte mig mer än… 45 sekunder att behandla en sån faktura. 

Nej, just det. 

Det bara rullar ju på. 

Ungefär hur många fakturor behandlar du på en dag? 

30. 

Okej. 

Där är ungefär snittet förra månaden. 

Då ska vi se, nummer 11: 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

 Eftersom jag sitter med det själv, så säger jag manuell… 

Ja, precis. 
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Men det är ju ändå så att skulle du ha en automatisk kreditbedömning så är det ju ändå jag som har 

lagt in parametrarna så att det… 

Det är ju i och för sig sant! 

Det blir ju det, så att… Det beror ju på hur man själv at tänkt ut det här tillsammans med då [företag 

A] eller vad man nu vill, va!? 

Ja, just det. 

Och det är ju jag själv som jag får slå nåt hårt i huvet på mig… Har jag köpt en faktura som gått 

igenom utan att den… utan att jag tänkt till att det där det borde jag ha fångat upp och sagt att den där 

ska det göras en manuell bedömning på. 

Ja. 

12. Gör ni någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? Nån 

uppföljning på precisionen? 

Ja, det gör vi ju så klart. […] Det sker ju en uppföljning… på fattade kreditbeslut. Det sker ju kontinuerligt. 

Dels så sker det ju via våra kreditförsäkringsbolag. Har jag en limit på 300 000 och det kommer in ett nytt 

bokslut, då kan ju dom gå in och säga: Nej, nu blir det bara 200 000 på det här företaget, till exempel. Det 

händer ju. […] Och vad ska man göra för uppföljning på inträffade kreditförluster då? […] Det, det sker ju 

självklart också! Det sker ju alltid en, en uppföljning. Det ska ju skrivas av till exempel om man gör en 

kundförlust. Och då tittar man ju på det. Vad var det som hände här? Varför blev det en kundförlust här? Till 

exempel. Men… Tyvärr så kan jag inte säga något annat än att i dom fall det har skett så har det faktiskt vart, 

alla dom förlusterna har varit en blixt från klar himmel. Det här kan jag tänka mig, att det här är ju såna 

grejer som när man börjar prata om scoring-kort till exempel, om det är så att man har, man köper fakturor 

utställda mot privatpersoner. Och sen så tittar man på: Den här har betalat och den här har inte betalat. Hur 

såg dom här 15 kunderna ut från första början? […] Och sen så tittar man på: Varför hamnade dom här hos 

kronofogden och varför fick vi skriva om det? Och så får man liksom skruva i sin egen inställning, va?! 

Ja, precis. […] Och sista frågan då: 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Nu använder ju inte ni några automatiska, men… 

Nej. […] 

Man skulle kunna vända på det; Vill ni att det ska gå snabbt eller vill ni ha så bra precision som 

möjligt? 

[…] Nej, jag vet inte. Det är ju självklart att man vill ha högre precision!? […] Det finns ju alltid nån 

form av… där tid kontra beslut…  

Ja, precis. 

Man vill ju... Alltså egentligen så är det ju så här: man vill ju ha så få kundförluster som möjligt, men 

man vill ju köpa så mycket som möjligt också! 

Ja, det blir en balansgång? 
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Ja, det blir det ju. […] Jag vet ju till exempel att finansbolag och sånt som gör finansförluster på en 

redan befintlig mall där man satt upp, så gör man ju förluster. Då kan man säga att den, där 

överrensstämde ju inte kreditmallen med, till exempel, kontokorten. Man beviljar kontokort på 50 000 

till nån som inte betalar. Samtidigt så vet man ju i den massan av dom kunder som man säger nej till, 

finns det ju kunder som skulle sköta det här! Och det är ju dom man vill hitta. Samtidigt så vill man 

hitta dom som, som går igenom en vanlig kreditmall, men som blir en kundförlust. 

Ja, precis. 

Och för att kunna säga nej till, så att säga. 

Ja, det är en problematik där. 

Ja, det är det. Men det har ju med en erfarenhet att göra också! Att man tittar på dom här kunderna, 

massorna. Varför gick dom här krediterna till kronofogden fast dom gick igenom mallen? 

Mm, precis.[…] Jaa… 

Jag vet inte om du blev så mycket klokare på det här!? 

Jodå, absolut! […] Har du något mer att tillägga som du tycker att vi inte tagit upp?  

Nej, inte vad jag kan komma på så här spontant. 

Nej, jag kan inte heller komma på något som jag inte har fått svar på. 

Som sagt var vi jobbar ju lite… vi är ju lite, alla bolag är ju unika så klart! Eftersom vi är ju inte så 

många som sitter med det här, så har man ju ganska bra koll på dom kunderna som är återkommande 

till exempel och så vidare… 

[…] 



 Bilaga 7 

 Svar på intervjufrågor via mail och telefon av respondent RM2 

Bilaga 7, Sida 1 av 3 

 

Bilaga 7: Svar på intervjufrågor av respondent RM2 

Inledning 

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller mindre 

företag? 

L Finans har företag medelstora och små företag. Volymmässigt är det medelstora företag. 

2. Vad är era huvudsakliga slutkunder för kundtyper? Är det privatpersoner eller företag? 

Företag – Blandade storlekar. Allt från småbolag till Volvo. 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Nej – Använder så kallade kreditinstruktioner 

Extern information ifrån kreditupplysningsföretag 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

I första hand Creditsafe men även UC – De använder huvudsakligen Credit Safe, men ibland 

vill de jämföra med UC eftersom de kan vara lite olika. De anser att UC är stabilare och 

säkrare och har en bättre riskprognos. 

5. Hur ofta uppdaterar ni den externa information som ni hämtar från 

kreditupplysningsföretagen? 

AB varje köptillfälle, EF är vi mer sparsamma med förfrågningar pga av nya regler. 

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Ja – den används rakt av. 

Parametrar som används vid en kreditbedömning 

7. Hur viktig är respektive parameter i er kreditbedömning av en fakturamottagare? Vänligen ange 

er värdering av respektive parameter. 

 

 Parameter oviktig 
mindre 

viktig 
viktig 

mycket 

viktig 

vet 

ej 

används 

ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klientens finansieringslimit    x    

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit    x    

7.3 Förfallna poster    x    

7.4 Fakturabelopp    x    

7.5 Fakturans förfallotid    x    

7.6 Annan:______________________       

7.7 Annan:______________________       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning   x     

7.9 Resultat (senaste åren)    x    

7.10 Soliditet    x    

7.11 Betalningsanmärkningar    x    

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten     x    
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7.13 Skuldkonto hos kronofogden    x    

7.14 Styrelseförändringar   x     

7.15 Rating    x    

7.16 Annan:______________________       

7.17 Annan:______________________       

 

När det gäller betalningsanmärkningar tittar de på antal, belopp och ålder. Men de ser också på varför. 

Till exempel en parkeringsbot är oviktig. Det hänger lite på bolagstyp också eftersom om det är ett 

stort bolag är det okej om de har någon betalningsanmärkning. 

8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

Externa. Tex betalningsanmärkningar är en stark indikator. 

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? Har det till 

exempel att göra med parametrarna ovan eller är det andra faktorer som spelar in, såsom 

antalet fakturor som ska bedömas och tidsåtgången per faktura? 

Att det som står på fakturan är levererat. 

 

Automatisk kreditbedömning & val av regler 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet] för automatisk kreditbedömning? 

A. Om svaret är JA: 

A1. Hur länge har ni använt en automatisk kreditbedömning? 

A2. Varför använder ni en automatisk kreditbedömning? 

A3. Vilka är era erfarenheter av en automatisk kreditbedömning? 

A4. Har ni märkt någon skillnad jämfört med endast manuella kreditbedömningar?  

A5. Vilka parametrar prioriterar ni vid en automatisk kreditbedömning? Är det 

någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

A6. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, 

vilka parametrar använder handläggaren då? 

A7. Hur resonerar ni vid val av de regler som styr den automatiska 

kreditbedömningen? 

A8. Hur tänker ni vid prioritering av de olika reglerna? 

A9. Kan det finnas motstridiga regler? 

A10. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

A11. Hur stora belopp är ni beredda att låta systemet fatta kreditbeslut om? 
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B.  Om svaret är NEJ: 

B1. Varför använder ni inte en automatisk kreditbedömning? 

Har inte haft den volymen ännu. 

B2. Anser ni att det skulle innebära någon skillnad vid användning av en automatisk 

kreditbedömning jämfört med endast manuella?  

Skulle förmodligen gå snabbare vid en större volym om man har relativt enhetliga 

fakturor. 

B3. Vilka parametrar skulle ni prioritera vid en automatisk kreditbedömning? Skulle 

det vara någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

Limit, rating, anmärkningar. Nej 

B4. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, 

vilka parametrar anser ni skulle vara värdefulla för en handläggare då? 

Regelmotorn har kollat limit, rating samt betalningsanmärkningar. Handläggaren 

får då kolla siffrorna bakom detta. 

B5. Hur resonerar ni vid val av och prioritering av ”regler” för era kreditmallar? 

Har inte diskuterat detta. 

B6. Kan det finnas motstridiga regler? 

Ja, - Till exempel kan de uppgifter som kommer ifrån kreditupplysningsföretaget 

vara motstridigt. Ibland kan ett företag ha en bra omsättning, men får ändå en låg 

limit och en låg rating utan att vi kan se varför.  Och ibland kan det vara tvärtom 

att de får en bättre limit och rating än vad vi tycker att de borde ha. När det gäller 

betalningsanmärkningar gör Credit Safe ingen skillnad på olika betalnings-

anmärkningar utan det resulterar alltid i en sänkning av limit och rating. 

B7. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

Få. Skulle det bli gult ljus får man göra handpåläggning. – Anser att det inte är 

bra med för mycket parametrar. Ungefär 7 stycken är lagom, Om det blir över 10 

skulle det förmodligen finnas något fel hos någon parameter, vilket skulle 

innebära att fakturan lättare skulle fastna och det skulle inte vara bra. 

Kreditbedömning & precision 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

Tror inte det ena utesluter det andra. Vid mindre fakturabelopp och liknande fakturor är 

regelmotorn bra. Vid stora fakturor kan det vara bra med lite handpåläggning. 

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

Ja 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Bra beslut är en förutsättning för att minska kreditförlusterna.  
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[…] 

Hör du mig? 

Ja 

Bra. Ja, men första frågan var:  

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller 

mindre företag? 

Säg att dom omsätter mellan… mellan 5 miljoner och 150 miljoner om året. 

Okej. 

2. Och era slutkunder, vad är det för kundtyper? 

Det är nog alla möjliga kundtyper. Vi har allt ifrån Ericsson AB, till… till NCC, EAB. Ja, till 

små, jättesmå industriföretag.   

o Är det främst företag eller finns det privatpersoner också? 

Nej, bara aktiebolag. 

Bara. Ja. 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Nej. Nu gör vi inte det. Vi kommer att börja med det är tanken. 

Okej. Men har ni hittills använt nån alls eller har ni…? 

Ja, kreditupplysning gör vi. Men inte med mall. 

Nej. Okej.  

Utan, ja, man gör en bedömning bara. 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

UC. 

Endast?  

Ja. 

5. Och hur ofta uppdaterar ni den informationen som ni hämtar därifrån? 

 På våra befintliga kunder, våra kunder, så har vi dom på kreditbevakning. 

Okej. 

Dom bevakas. Och slutkunderna uppdaterar vi inte jätteofta faktiskt! Man bör väl bevaka dom också, 

men det gör vi inte.  

o Sparar ni historiken på något vis? 

Ah dom sparar, vi sparar dom rapporterna som vi tar fram.  

Okej.  

Det gör vi. 
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6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Nej, det gör vi inte. 

o Hur, tar ni fram eran limit på manuellt vis eller har ni någon automatisk beräkning, eller hur gör ni? 

 Vi är ganska flexibla. Vi gör våran egen bedömning på, på slutkunden. 

Okej. 

Gör vi. Sen, däremot om vi kommer att automatisera det, så kommer vi nog följa UCs 

rekommenderade kreditlimit. … när vi kopplar in det. Men inte än så länge. 

Nej. Då kommer vi till dom olika parametrarna.  

Ja.  

Då hade jag satt en… Det var ju hur viktig respektive parameter är. Om den är oviktig, mindre viktig, 

viktig eller mycket viktig.  

Japp. Ja. 

Och först är det interna reskontran. Klientens finansieringslimit? Alltså eran kund.  

Ja, det beror lite på vem vi tar risken på! Du tänker rent allmänt i affären eller? 

Ja… Egentligen är det när det gäller en kreditbedömning på fakturamottagaren. Hur viktig är då 

limiten på klienten?  

Ja, inte våran klient utan…? Alltså den mot fakturamottagaren, eller? 

Ja, först undrar jag över eran klients limit. Och sen slutkundens limit. 

Ja, okej. Alltså nån av dom måste ha en bra limit! Men vem av dom det är - det spelar ingen roll!  

Okej. 

Vi kan ha… Vi kan ha en egen klient med en dålig limit bara det är hans slutkund som har bra.  

Ja, jag förstår. 

Eller viceverse. 

Ja. Och förfallna poster? 

I vårat system, eller? 

Ja, precis. På fakturamottagaren. 

Nja, det bryr vi oss inte så jättemycket om. 

He… 

Om det inte passerar med en… 45, 50 dagar. Då kanske vi börjar rycka på ögonbrynen. 

Ja. Själva fakturabeloppet? 

Oväsentligt; så länge dom är solida! Mottagaren. 

Fakturans förfallotid? 

Ju, längre desto bättre, men…  

Vad sa du? 

Ja, ju längre desto bättre!  

Ju längre desto bättre? 
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Ja. Nej, men det är väl… inte jätteviktigt heller. Så länge, som sagt, så länge som vi är nöjda med 

limitarna på slutkunden.  

Okej. Om vi då tittar på dom parametrarna som kommer ifrån kreditupplysningsföretaget. Så först: 

omsättning? 

Hur viktiga dom är, eller? 

Ja, precis! 

På slutkunder eller på… 

Ja, ja, på slutkunden. 

… Ja, dom kollar… Dom är ganska viktiga i förhållande till hur stor fakturan är. 

Och resultatet? 

Också ganska viktigt. 

Soliditet? 

Nej, det är inte jätteviktigt. 

Betalningsanmärkningar? 

Viktigt!  

Tittar ni där på antal eller kollar ni även på belopp och ålder? 

Belopp och ålder också! Och antal! 

Ja. … Nu ska vi se här… Om dom har några skatteskulder eller skuldsaldo…? 

Superviktigt!  

Ja, och skuldsaldo hos kronofogden? Det är också viktigt? 

Ja, mycket viktigt! 

Styrelseförändringar? 

… Det beror på vad det är för styrelseförändringar. Om dom byter hela eller om dom bara byter en.  

Okej. 

Så… Inte jätteviktigt då kanske.  

Nej.  

Men vi noterar det! 

Ja. … Ratingen? 

Inte jätteviktig!  

Det var alla parametrarna som jag hade skrivit upp. Är det nån som du tycker saknas? 

… Nej, dom viktiga för oss det är egentligen skatteskulder, betalningsanmärkningar och omsättning 

och resultat! Det är väldigt, det viktigaste som vi känner. Sen kollar vi givetvis på ratingen också, men 

det är inte där vi bestämmer vårat beslut! 

Nej. Nej.  
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 Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

 

8. Vilket tycker ni är viktigast; det som kommer från den interna reskontran eller det som 

kommer ifrån UC? 

Det som kommer ifrån UC! 

Och varför tycker ni det? 

För att… för det är egentligen där, där vår kreditrisk ligger. Det kan ju finnas många anledningar till 

att dom har sena, har sena fakturor! … Däremot är bolaget inte solitt börjar vi bli lite småoroliga. 

Ja. 

Och är det bestritt, då har vi alltid våran klient som vi kan gå på. 

Ja, precis.  

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? Har det till 

exempel att göra med parametrarna som vi pratade om eller är det andra faktorer som spelar 

in, såsom antalet fakturor som ska bedömas eller tidsåtgången per faktura, om det är en ny 

kund eller…? Vad är det som är svårast? 

Det är nog svårt att säga. Det är nog inget som är så svårt direkt. 

Förlåt, vad sa du? 

Det är nog svårt, svårt att svara på. Men det är ingenting som är svårt överhuvudtaget, lite. Utan vi är 

ganska bekväma när vi bedömer slutkunder.  

Ja. 
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Då kommer vi till mer automatisk kreditbedömning och val av regler. 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet] för automatisk kreditbedömning? 

Nej, inte än! 

B1. Nej. Varför gör ni inte det? 

Nej, vi har inte kommit så långt i implementeringen av systemet än. Vi... vi ska koppla på det. Vi 

anställde en ny tjej här, som ska börja hos oss ganska snart. 

Okej. 

När hon börjar så får hon ta tag i regelmotorerna också. Vi orkar inte sätta oss in i det. 

Nej. Ni var ganska ny kund, va? Om jag uppfattade det hela rätt? 

Ja, sen januari. 

Ja. Okej. Ja, det var ju ganska nytt! 

Ja, och vi vill inte arbeta med administration, så… Vi avvaktar lite med det. 

Ja, okej. 

B2. Anser ni att det skulle innebära någon skillnad mellan att använda en automatisk 

kreditbedömning jämfört med endast manuella?  

 Ja, det är nog tidseffektivt, tror vi.  

B3. Vilka parametrar skulle ni prioritera vid en automatisk kreditbedömning? Skulle det vara 

någon skillnad mot manuell kreditbedömning? 

Nej, det är samma: anmärkningar, skatteskulder, omsättning.  

Ja. Då ska jag bläddra blad här… 

B4. Om vi säger att ni har satt upp regler för en regelmotor och att den överlämnar det till en 

manuell granskning, vilka parametrar anser ni skulle vara värdefulla för en handläggare 

då?  

Det är samma som tidigare.  

Ja. […] Nu sa ju du att ni inte använder några kreditmallar. Min nästa fråga var nämligen: 

B5. Hur resonerar ni vid val av och prioritering av ”regler” för era kreditmallar?  

Val av krediteringar? 

Nej, val av regler! Alltså vad det är som är viktigast att titta på. Som du säger att det är viktigast med 

omsättningen, resultatet och betalningsanmärkningar och skatteskulder och så. Hur gör ni för att 

prioritera vilka som är viktigast?[…] Hur resonerar ni där? 

… Skatteskulder är klart viktigast! Sen anmärkningar, sen omsättning, sen resultat!  

Ja. 

Tror jag. 

B6. Kan det finnas motstridiga regler? 

Om det kan finnas mot…? 

Motstridiga regler? 

[…] Du tänker att dom har betalningsanmärkningar och ett jättebra resultat, eller liknande? 
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Ja, precis.  

Ja… Det kan det göra, men då går väl den till manuell bedömning misstänker jag. 

Ja. 

Och är det ett stort bolag så är vi inte jättenoggranna med betalningsanmärkningar… ifall dom har bra 

rating annars. 

Nej. Nej.  

Och beroende på vad det är för typ av anmärkningar.  

Ja, just det.   

B7. Och hur resonerar ni när det gäller antal regler? Har ni tänkt nåt på det? Tror du att 

precision… 

Inte så många! 

Inte så många? Tror du att precisionen påverkas vid ett ökat antal regler? 

Ja, just det. […] Eller vad sa du förresten? 

Förlåt vad sa du? 

Vad, vad var frågan? 

Anser ni att precisionen påverkas vid ett ökat antal regler? 

Ja, det gör den ju. Och samtidigt så blir det ju mer manuella förfrågningar! Och det vill vi ju inte ha.  

Nej. Nej, det låter ju logiskt. […] 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

 En… en… automatisk är alltid bra.  

Okej.  

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

Vi har inga kreditförluster än! Men vi följer upp våra kunder. Ganska… kontinuerligt.  

Okej.  

Det gör vi. Och sen märker vi om det blir… om det blir… lägre omsättning eller… andra saker. […] 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Fler automatiska beslut!  

Ja. Har ni någon anledning till det? Någon tanke bakom? 

Nej, det är väl mer för att det är effektivt. 

Ja, effektivt. […] På tal om effektivt så svarade du väldigt effektivt på frågorna, för nu var mina frågor 

slut faktiskt! 

Ja, perfekt! 

Jag vet inte… Har du något mer att tillägga? Något som du tycker att vi inte har tagit upp? 

Nej, det tror jag inte. 

[…] 
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[…] 

Ja, ska vi dyka direkt på frågorna eller har du nåt som du undrar? 

Nej, gå du rakt på sak. Det är helt okej. 

Ja. Bra. 

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller 

mindre företag? 

Våra huvudklient? 

Alltså klienterna, dom flesta klienterna som ni har, handlar det om små företag, medel eller 

stora? 

Alltså 2-mansföretag med typ 1-3 ägare liksom. Och så är de oftast ensam anställda eller 

mindre än 5 anställda eller mindre än 10 anställda. 

Okej. 

Så att, så att det är ”fåmansbolag” liksom. 

2. Och deras, slutkunderna, är det mest företag eller är det privatpersoner? 

Ja, det är mest företag. Det är mest företag. 

o Och där då, är det också mest små företag, eller mellan eller stora?[…] Eller blandat? 

Ja, det, det är blandat. Det är blandat. Vi har både stat och kommuner, små bolag och stora bolag som 

slutkunder, som fakturabetalare alltså. 

Ja. Okej. 

Det är rätt bra spridning så att säga. 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Det var en svår fråga, alltså… Det gäller att gå lite på fingertoppskänsla. Alltså kreditramarna det är ju 

liksom… Vi försöker att va flexibla! 

Ja. 

Så att varje fall är inte det andra likt, liksom. Utan vi… Alltså vi kan gå utanför kreditramarna om det 

är stora belopp mot ett börsnoterat bolag, liksom.  

Ja.  

Så att, så det ena caset är inte det andra likt, liksom.  

Så ni har inga bestämda regler på förhand som ni ska tänka på, eller? 

Nej, nej. Nej, nej. Alltså säg att det är en kommission liksom. Vi säger att det ska vara godkänd risk, 

men säg att det är en kommission, liksom, på ett jättestort bolag. Då köper vi ändå, liksom. Så att vi är 

inte så hårt hållna, liksom.  

Nej, Okej. Om vi då tittar på den externa informationen: 
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4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

Vi använder UC just nu idag. Vi tittar, diskuterar eventuellt om kompletteringar och sånt. För att 

komplettera med kanske ett annat kreditupplysningsföretag, men just nu använder vi UC. 

Vad är anledningen till att ni vill komplettera med nåt annat? 

Ja, det är priset. Priset skulle vara en anledning till att man tar nånting annat, men… Vi anser att UC är 

bäst och tycker att vi får ut mest information av det. Alla här har använt det och alla känner sig väldigt 

bekväma med det. Liksom dom är ganska träffsäkra liksom, tycker vi. 

Ja.  

5. Och hur ofta uppdaterar ni den information som ni hämtar från UC? 

 Ja, vi tar ju… Alltså vi kollar ju våra egna klienter vid varje köp. Och sen slutkunden kollar vi vid 

varje köp. Skulle det nu va en faktura under 10 000 och upplysningen är bara 2, 3 veckor gammal, då 

nöjer vi oss. Då kan vi köra på det liksom. Om det ser, om det ser jättegrönt ut så att säga. 

Ja, precis.  

o Sparar ni historiken på något vis, på upplysningarna ni gör? 

Ja, alltså vi scannar alla köpa och sånt, så att vi kan gå tillbaka och titta hur vi motiverade köpet just 

då, så att säga.  

Ja, precis. 

Men vi har även, man kan även spara den senaste upplysningen i [Systemet] så att säga. Och vi 

försöker att ta upplysningar inifrån programmet så att säga. 

Ja.  

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Ah, både ja och nej. Vi har det som en måttstock liksom att gå efter. Alltså det… Man tar hänsyn till 

det liksom. Är det jättehögt eller jättelågt, då kan man på varför det är lågt – framförallt om det är lågt, 

liksom. Och har dom en föreslagen limit på 20 000 och vi har en faktura på 50, då får man ju titta på 

varför och hur dom har motiverat det. 

Ja. Då kommer vi till dom olika parametrarna, hur viktiga ni anser att dom är. 

Vilka parametrar menar du då? 

Ska vi se… Från den interna reskontran först, klientens finanseringslimit.  

Klientens finansieringslimit. 

Ja, alltså eran kunds limit.  

Ja, okej. Vi har satt en limit på kunden. 

Ja, precis. Om den är ovikt, mindre viktig, viktig eller mycket viktig? 

Ja, den är ganska viktig! Alltså man tar ju hänsyn till återbetalningsförmågan. Men samtidigt tar man 

hänsyn till om det finns en historik med fungerande bolag, liksom. Omsätter ett bolag 8 miljoner så är 

det ju rimligt att dom ligger på, nånstans mellan 6 och 8 hundra tusen i omsättning, liksom. Alltså man 

tar hänsyn till många faktorer. Visst alltså, har vi en klient som kör enstaka fakturor och han har en 



 Bilaga 9 

 Telefonintervju 8 april – Respondent RA1 

Bilaga 9, Sida 3 av 10 

väldigt låg limit. Han kanske har 0 i limit. Och så kommer han med fakturor på 100 000, så kör vi inte 

bara igenom dom!  

Nej.  

Och har han 0 i återbetalningsförmåga då måste vi ta bekräftelser och sånt.  

Ja, just det. Och fakturamottagarens limit? 

Ja… Alltså vi har regler att gå efter där. Vi måste vara inom en försäkrad limit, så att säga. Och går vi 

utanför den försäkrade limiten, så måste vi kunna motivera det väldigt starkt. 

Ja, just det.  

Men visst. Det händer att vi sätter egna limiter. Det gör vi.  

Och förfallna poster? Hur viktigt är det? 

Ja, det är viktigt. Nu tar vi kreditrisken, men visst det är viktigt i den graden att, alltså om det har att 

göra med vår kund. Har det att göra med vår kund att det är förfallet, så stämmer vi om det finns 

eventuella motkrav, så att säga. 

Ja.  

Så att, men… Märker vi att det är 100 000 förfallet, då ringer vi, slår ett samtal. Har det ingenting med 

vår, med kreditrisken att göra, ingenting med vår klient att göra, så… Då, då är det vår risk så att säga. 

Ja, precis. 

Så då är det ju mindre viktigt. Då får vi helt enkelt skicka vidare det för inkassoindrivande åtgärder. 

Och fakturabeloppet? Hur viktigt är det? 

Ja, alltså är det jättestora belopp är det ganska viktigt att stämma av det ju. Är det liksom, är det 

småbelopp inom vår klients egen limit liksom, då är det inte så… alltså… 

Nej. Inom limit så är det okej? 

Är det inom limiten så kör man liksom igenom fakturan. Är det halvstora belopp så stämmer man 

kanske av fakturan. 

Ja.  

Så att… Är det småbelopp så kan betala ut den – om allting ser okej ut vill säga! 

Fakturans förfallotid, då? Om… Jag antar att det vanliga är 30 dar, men om det inte skulle va det 

påverkar det nånting? 

 45… 45,60 dagar är okej. Är det 90 dagar så tittar man lite noggrant på det. Vi försäkrar, vi försäkrar 

alla fakturor liksom mot kreditförluster och vi får inte lov att försäkra hur som helst. Så att säga… 

Nej, just det. Om vi då tittar på dom faktorer som kommer ifrån kreditupplysningsföretaget: 

omsättningen, hur viktig är den… att se på? 

Omsättningen på slutkunden menar du? 

Ja, precis. Ja, det är fakturamottagaren som vi pratar om nu. 

Ja, alltså det är ganska viktigt ju. Alltså, man måste ju bedöma rimligheten. Alltså ett företag som 

omsätter, på papperet 1 miljon och sen kommer en faktura på 400 000 – bara på en enda faktura. Då är 
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det ju nåt som inte stämmer ju. Är det ett bolag som omsätter 12 miljoner om året och så kommer det en 

faktura på 150 000 – då är det fullkomligt rimligt ju.  

Ja, precis. 

Så att man ställer ju fakturans, liksom… hela omsättningen i relation till, va!? 

Ja. Och resultatet?  

Alltså… Ja, alltså är det bara plus eller ett litet minus, så är det ju inte hela världen ju. Har dom 

jättestora förluster, då kikar man på, det så att säga.  

Ja. Soliditeten? 

Ja, alltså vi har ju en måttstock där. Soliditeten ska ligga över 20 % anser vi.  

Ja. Betalningsanmärkningar? 

Helst inte. Vi vill inte ha några betalningsanmärkningar.  

Så det är ganska viktigt med andra ord? 

Ja, ganska viktigt. Det påvisar om dom är rena eller inte rena, så att säga. Alltså det påvisar om dom har 

skött sig. Alltså historiken är ju ganska viktig, liksom.  

Tittar ni bara på antalet anmärkningar eller ser ni något på belopp och ålder också? 

Ja, alltså är det gamla anmärkningar på mindre belopp eller om det är gamla anmärkningar som är 4, 5 

år gamla, då kan man ju lite ignorera det så att säga. 

Ja. Skatteskulder? Är det viktigt? 

Alltså… Inga anmärkningar, inga ansökningar, inget skuldsaldo på fakturabetalaren liksom, det ska inte 

finnas! Skulle det finnas ska det vara rimlig förklaring eller va småbelopp, liksom. Är det liksom stora, 

jättestora bolag så kommer då anmärkningar och ansökningar för dom liksom har så stor administration 

så dom kommer inte… Dom kommer missa nån räkning och få en anmärkning. Så det är acceptabelt. 

Att Skanska och NCC har anmärkningar och ansökningar det har dom. Så att… 

Ja, jag förstår vad du menar. Styrelseförändringar, är det viktigt? 

Ja, vi kollar… Är det styrelseförändringar som är mindre än ett år gamla så kollar vi på det. 

Okej.  

Är det en bluff, eller är det nånting, då – alltså då brukar dom gå in och ta över bolaget. Och då är de 

senaste syrelseförändringarna ganska viktiga. 

Ja. Styrelse… Förlåt – ratingen; är den viktig? 

Du menar på fakturabetalaren? 

Precis. På fakturamottagaren. 

Ja… Vi anser att det är ganska… viktigt. Om det ligger en riskklass på etta, två liksom, då måste man 

kolla på varför. 

Ja. 

Är det ingen, ingen riskklass alls, om det är inte […] överhuvudtaget, då måste vi också kolla på varför. 

Det var parametrarna det. Vad det, är det nån parameter där som du tycker saknas? Som vi inte pratat 

om. 
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Nej, det ser väl rätt okej ut!  

Ja.  

 

 
Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

 

8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

UC? 

Hur då interna reskontran, menar du? 

Ja… Förfallna poster och limitar ni har och fakturabelopp… 

Ja, ja. Alltså vi tar ställning till dom. Det är ett motkrav. Är det ett motkrav så är ju vår klient skyldig 

oss pengar ju. Men är det inte ett motkrav då är det kreditrisken och då är det vår risk, så att säga. Och 

då tar vi inte ställning till där. […] För det har att göra med om det är kreditrisken eller affärsrisken. 

Är det affärsrisken så är vår klient skyldig oss pengar. Då kan man använda det nya köpet och ”deppa 

upp”, så att säga. Men när det gäller kreditrisken så, då bedömer man fakturabetalarens liksom… 

scoring, rating och mot UC, så att säga.  

Ja.  

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt?  

Vad, vad som är svårast? 

Ja. Vad gör det mest komplicerat?  

Det var en jättesvår fråga. Jag vet inte om jag förstår frågan rätt. […] Du menar liksom…  
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Ska vi se. Jag hade skrivit med: Har det till exempel att göra med parametrarna som vi gick igenom 

eller antalet fakturor som ska bedömas och tidsåtgången det tar att gå igenom allting, eller…? Eller 

till exempel om det är ett nytt bolag om det är svårast, eller…? 

Ja, det som är svårast det är, alltså om… Alltså om jag har en dålig klient.  

Okej. 

Det som är jobbigast om vi har en dålig klient och måste stämma av fakturan utifrån bekräftelsen där 

fakturan ligger, liksom. 

Ja.  

Det, det är det allra svåraste. Det är affärsrisken om vi har dåliga klienter, dåliga kunder så att säga.  

Ja.  

Så att... Med fakturabetalaren så har du oftast vissa parametrar. Du har omsättning, resultat, rating, 

soliditet och anmärkningar, ansökningar, liksom. Är allt det rent så är det inget som är svårt. Är det ett 

mellanläge ska man ta ställning till om det är ett stort belopp eller ett litet belopp så att säga. Så att 

antingen är det köp eller inte köp. Hamnar man däremellan så… Så får man titta på det med lite sunt 

förnuft och logiskt, så att säga. 

Ja, precis.  

Men kreditbedömningen tycker jag inte är så himla svårt. Det, det är om det är större belopp, alltså.  

Ja. 

Okej, det kan ju va att det är ett för stort mot fakturamottagarens omsättning som finns redovisad då! 

Och det kan vara siffror som är ett år gamla och så… 

Ja.  

Då tycker man kanske fakturan har ett för stort belopp. Det, det är såna saker som kan vara lite svårt. 

Ja. Ja. Om vi då tittar på automatisk kreditbedömning: 

10. Använder ni i dagsläget regelmotorn i [Systemet]? 

Både ja och nej. Nej, vi använder inte den i så stor utsträckning. Vi hade tänkt… Vi hade tänkt att 

börja använda den. Vi har inte riktigt kommit igång att använda den, men när fakturor kommer via fil 

och man läser in dom så – då används regelmotorn och då tittar vi på det så att säga. Och vi har några 

klienter som kör fakturor via fil.  

Okej.  

A1. Och hur länge har ni använt den på det viset? 

Vad kan det va… 3,4,5 månader. 

Okej. 

Vi har försökt att köra igång… 3,4 månader tror jag att det är. 

A2. Och vad är anledningen till att ni använder den? 

Nej, alltså den… Jag tycker att den har ganska hög potential. Den tittar på alla dom reglerna som du 

tittar på manuellt liksom. Och jag menar det är väldigt liten risk att en dator gör fel! Alltså även om du 

har siffrorna mitt framför dig, så kan du vara stressad och missa den ändå, liksom! 
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Ja, precis.[16,24] 

A3. Vad är eran erfarenhet av användningen då? Har ni några Positiva och negativa erfarenheter? 

A, jag/vi skulle vilja ha fler regler, så att säga.  

Okej. 

Den är regelmotorn kan i princip… Alltså… Den här interna regelmotorn kan i princip godkänna fakturor 

som har låg soliditet, låg likviditet, eller inte ligger i godkänd riskklass, liksom. 

Okej. 

Så att det beror på vilka regler man sätter upp, liksom. Men alltså den är ganska bra! Men jag skulle vilja ha 

lite fler regler.  

Ja. […]  

A4. Har ni märkt någon skillnad vid enbart manuella kreditbedömningar och användning av 

regelmotorn?  

Regelmotorn är träffsäkrare. Den gör inte fel och sen, dessutom, så går den snabbare!  

Okej. 

Om du har alla regler så att säga. 

A5. Är det någon skillnad på dom parametrarna som ni använder i regelmotorn mot manuellt? Är 

det samma eller är det…? 

Ja, det är… Alltså eftersom vi tar kreditrisken så har vi fler regler än vad regelmotorn har i dagsläget 

som [Systemet] har själv, liksom. Vi har begärt fler regler – utökade regler i regelmotorn. 

Okej. […]Nästa fråga var: 

A6. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, vilka parametrar 

använder handläggaren då? 

Ja, man tittar på varför den har lagt den på manuell granskning. 

Ja, på detaljerna däromkring? 

Ja, precis. Så gör man en djupare bedömning alltså. Man kollar likviditeten. Man kollar… Man 

kollar liksom allting som finns att kolla. Likviditet, soliditet, omsättning, liksom. Man går in på 

djupet och kollar om […] 

A7. Och hur har ni resonerat kring valet av reglerna? Till exempel, du säger att ni hade för få – 

vad tror du var anledningen till det? Hur tänkte ni när ni valde regler från början? 

Alltså vi är vana vid att göra en väldigt, väldigt hård kreditbedömning. Vi går lite in på djupet och 

kollar siffrorna. Vi kollar inte bara om det är en godkänd riskklass eller om dom har en bra… Eller 

om de inte har några a-mål eller e-mål eller nåt sånt.  

Nej. 

Vi går in och kollar på djupet. 

Ja. 
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Det ska va en soliditet över 20. En kassalikviditet över 70 %, liksom. De ska inte ha minusresultat, 

liksom. De ska vara godkänd scoring/rating. Alltså vi går in på djupet och alla dom reglerna finns 

inte i [Systemet]! 

Okej.  

A8. Hur tänker ni vid prioritering av de olika reglerna? Är det några som är, som är extra 

viktiga? 

Nej, jag tycker inte att man kan säga så!  

Nej, utan att det är samma…? 

Utan man tar hänsyn till helheten. Man kan tumma på en regel liksom, om allt annat ser bra ut! 

A9. Kan det finnas motstridiga regler? 

Alltså inte som jag kan säga i dagsläget. Det gör det inte. 

Nej. 

A10. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

i. Anser ni, till exempel, att precisionen påverkas vid ett ökat antal regler? 

Vad sa du? 

Att anser ni att precisionen påverkas vid ett ökat antal regler? 

Asså, man får fler svar. Du får fler svar automatiskt. Du behöver inte titta själv, liksom. Och när du 

väl tittar, så kan, så vet du ju vad du ska titta efter! Så om systemet säger att här är det låg likviditet, 

så då kan man gå in och titta liksom… om det har någon betydelse i relation till att allt annat ser okej 

ut. Man kan tumma på reglerna, så att säga. Man kan tumma på reglerna om, om det gäller en enda 

regler och så är allt annat okej.  

Ja, precis.  

A11. Hur stora belopp är ni beredda att låta systemet fatta kreditbeslut om? 

Hittills har vi inte tillåtet systemet fatta ett eget beslut utan att vi har tittat. 

Okej. 

Utan vi tittar alltid. 

Då ska vi se. Då var det bara några frågor kvar. 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

 Alltså kommer man bara igång med att använda regelmotorn och man utökar antalet regler, så kan 

man ju ha tilltro till den utan att man behöver titta på den. Hade den godkänt alla våra regler och 

använt sig av alla våra regler, då hade jag inte behövt titta på den, så att säga. Men än så länge när dom 

här reglerna inte finns så kan vi inte släppa kontroll till systemet, så att säga.  

Nej, nej, jag förstår. 
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Utan vi har mera tilltro till den manuella bedömningen där vi tittar på djupet.  

Ja. Det hänger alltså på dom reglerna som man satt upp, om man kan lita på det eller inte? 

[…] kreditmallen. Och alla dom reglerna finns inte i [Systemet]. 

Okej. […] Nu vet jag inte om du nämnde det förut kanske, men… kan du ge exempel på nån regel som 

inte finns? 

Ja, dom har ju inte… Vi kan ju se här till exempel… Ska se… Kund… Jag ska se om vi har dom 

bara… Ett öppet köp här… […] Alltså dom har ju inte soliditet! Till exempel soliditet!  

Okej. 

Till och med då likviditet! Dom har, dom har inte en sån regel. 

Okej. 

Styrelseförändringar har dom inte! Så att… Vi kan ju gå in och titta i regelmotorn i och för sig…  

Ja, jag blev lite osäker här nu. För jag trodde att dom var med, men det kanske… Där kan jag ha fel!  

Regelmotorn… vänta jag ska se… Alltså som kan ju sätta upp väldigt mycket, så att säga! […] Nej, 

men. 

Ja. Nej. Vi kan gå vidare! 

Har vi resultat då… ratingvärde… Nej, alltså när det gäller siffrorna – nyckeltalen, till exempel om vi 

bara tar likviditet och soliditet, så har dom inte det. Men om vi säger att ett, bolaget har ett resultat på 

minus – då har dom inte det! Alltså [Systemet], standardmotorn, så som jag har uppfattat det, har inte 

det.  

Nej. Det var bra du sa det! Det får jag kolla upp! 

Ja, dom kanske har det nu. För vi ha ju efterfrågat det!  

Ja, precis! Dom kanske har fixat det nu!  

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

Ja, man kollar om man har tagit ett rätt beslut och inte, och varför så att säga. Man kollar om man kunnat 

göra det annorlunda eller om man helt enkelt chansat för mycket, så att säga. 

Har ni märkt någon skillnad vid precisionen när ni har börjat använda regelmotorn? Eller ni kanske inte har 

använt tillräckligt lång tid? 

Nej, var ju inte använt den så mycket faktiskt. Nej, det har vi inte gjort. 

Nej. Och för kort tid också? 

Ja, precis. […]Det är ju det att den säger OK till vissa saker som vi inte skulle säga OK till. 

Okej. Då ska vi se… 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Vad sa du? Flera automatiska beslut? 

Ja, alltså att det ska gå snabbare. Eller högre precision? 

Ja, det, det är en avvägning! Det är en avvägning alltså! Båda är viktiga! Precision är nästan viktigast, 

liksom! Jag vet inte… 

Ultimata är båda två samtidigt säg? 
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Ja, precis. Båda två samtidigt, det kan jag säga. 

Ja, men jag tror att det var alla frågor som jag hade. 

[…] 
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Bilaga 10: Telefonintervju 11 april – Respondent RA2 

[…] 

Jag tittade lite på eran hemsida och jag såg att ni har ju lite olika. Ni har ju fakturaköp och 

belåning och så vidare. Vad, vilket är det som ni sysslar med mest egentligen? 

Det är fakturaköp.  

Ja. Okej. 

Det är det som vi jobbar mest med. Vi har ju lite fakturabelåning, lite leasing, lite avbetalning 

också. Men fakturaköp kör vi i [Systemet]. 

Okej. Ja. Men då dyker vi ner i frågorna då. 

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag?  

Vi kan säga att det är medelstora och mindre företag. 

Okej, 

Det är ju oftast företag som… som antingen växer väldigt fort, så dom får problem med 

likviditeten. Kan va företag som har svårt att få betalt av sina kunder eller har inte, kanske inte 

väntar 30, 60 eller 90 dagar för att få sina pengar. Om vi tittar på Volvo och på Ericsson eller 

liknande företag har dom ju som krav att det ska vara 90 dagar. Och då klarar dom inte av det 

helt enkelt. […] Väldigt mycket nystartade företag. Dom har ju behov av pengar i början tills 

dom har kommit igång ordentligt. Så man kan säga medelstora och mindre företag! Vi har ju 

så klart några stora också, men… men inte i så stor utsträckning.  

Nej. 

Sen har vi företag såsom… som är duktiga på att göra det som ska. Då det vill säga byggare, 

snickare och liknande, men som har inte tid att koncentrera sig så mycket på att sköta själva 

administrationen. 

Nej. 

Och då överlåter dom den till oss – även om de kanske inte har likvida problem! 

Nej. Nej, jag förstår.  

2. Och vad är era huvudsakliga slutkunderna för kundtyper? 

Det är… mestadels företag. Ska vi säga, 9 utav 10 det är ju företag. Olika sorters företag. Det 

kan vara enskilda firmor också, men det… då är det ändå företag kan man säga.  

Och det är olika storlekar på dom också, eller? 

Ja, det är det. Där finns det ingen egentligen, det kan vara allt från små bolag upp till dom 

allra största. Ericsson och Volvo och liknande. PEAB, Skanska och liknande 

Ja.   
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3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp? 

Egentligen inte.  

Nej. Använder ni kreditmallar alls? 

Ja, det gör vi. På… på sätt och vis. På sätt och vis. Alltså inte, alltså vi använder oss utav den här 

regelmotorn… där vi egentligen tar in olika parametrar som styr. Men den är ju väldigt… vad ska man 

säga? Det är väldigt mycket manuellt. Den är ju bara lite till att hjälpa oss. Men… Men, ja! Så 

kreditmallar använder vi egentligen bara när vi, vid e-handel, som vi har i väldigt liten skala. […] 

Och… Och egentligen mest när vi jobbar med leasing och liknande. Så vid själva fakturaköp så 

använder vi kreditmallar bara när vi har, när vi har e-handel.  

Okej. Om vi då tittar på den externa informationen som ni får från kreditupplysningsföretag: 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

Vi använder UC, Upplysningscentralen! 

Förlåt, vad sa du? UC…? 

Upplysningscentralen, ja. UC.  

Ja. […] Endast dom? 

Endast dom.  

Ja. 

5. Och hur ofta uppdaterar ni informationen som ni hämtar därifrån? 

 Jag vet inte riktigt vad du menar: ”hur ofta vi uppdaterar den”? 

[…] Om ni, sparar ni till exempel upplysningarna i [Systemet]? 

Det gör vi på dom som vi gör genom [Systemet]. Men vi gör inte alla upplysningar genom [Systemet] 

i och med att den information som finns i [Systemet], den är ju inte tillräckligt… Den är ju inte 

tillräckligt bra alltså. Man ser ju inte allting där! 

Okej. 

Man ser bara en liten bråkdel utav det som finns i… i en upplysning. Alltså… på mindre belopp så 

använder vi ju oss utav upplysningarna som hämtas genom [Systemet]. 

Ja. 

Men i det stora hela så… försöker vi att göra upplysningar direkt mot upplysningscentralen. Vi går in 

på deras hemsida.  

Och gör ni det vid varje fakturaköp, eller… sparar ni dom så att ni kan använda dom flera gånger, så 

att säga? 

Vi kan använda dom flera gånger. Det är egentligen… Vi gör, vi gör upplysningar på alla nya kunder.  

Ja. 

Och när vi lägger upp en ny kund så… så får den kunden en viss limit, och så klart rating och så sätter 

vi ett ratingdatum så att den är giltig till och med ett visst datum.  

Okej, 
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Och sedan när ratingdatumet har passerat, så gör vi en ny upplysning. Så kan man säga. 

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Bara som deras rekommendation, men vi… vi kopierar inte den rakt av, om man säger så. 

Nej. 

Så det är som… Både ja och nej. Vi tittar ju på: vad är det för nånting dom föreslår. 

Ja.  

Men det … Det är väldigt sällan det påverkar vårt beslut om man säger så.   

o Gör ni manuella bedömningar vid varje limit eller har ni någon slags automatisk beräkning eller…? 

Vi gör ju väldigt mycket manuella bedömningar! 

Ja. Då kommer vi till dom olika parametrarna. Och då gäller det vid kreditbedömning av en 

fakturamottagare. Och så om parametern är oviktig, mindre viktig, viktig eller mycket viktig. Och först 

ifrån interna reskontran: Klientens finansieringslimit? 

Ja, den är egentligen mindre viktig!  

Ja. 

Där har vi ju dels möjlighet att övertrassera den själva och dels har våra kreditchefer möjlighet att 

övertrassera klientens finansieringslimit!  

Okej. 

[…] Men… så först och främst vi tittar på betalaren. 

Ja, precis. 

Att den är kreditvärdig och om den är kreditvärdig är det lättare att lösa det här… om vi säger så. 

Så fakturamottagarens kreditlimit då? 

Den är ju viktig! 

Den är viktig, ja! 

Den är ju mycket viktig! […] Där samarbetar vi med ett försäkringsbolag som heter Euler Hermes. 

Ja. 

Där vi försäkrar… belopp över viss summa. Så det… Alltså är det så att vi inte för dom försäkrade, 

så… så är det… kan man säga att vi inte köper den på grund av det. Om inte våra kreditchefer 

godkänner manuellt.  

Okej. Och förfallna poster? 

Det är ju också… mycket viktigt. […] Alltså förfallna poster - det står inte hur många dagar vi pratar 

om och det står inte vilka belopp det handlar om heller och det står inte vilka kunder det är, så det är… 

Så det beror lite på det också! 

Ja… 

Men är det bara om någon eller några dagar, så kan man se igenom fingrarna.  

Ja, precis.  
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Handlar det om en kund som vi haft länge, som betalat regelbundet hela tiden, så kan man också se lite 

genom fingrarna. Är det en ny kund och faktura på ett högt belopp, så… så släpper man det kanske 

inte även om den bara är förfallen med någon dag.  

Nej. 

Det handlar ju om vilken klient det är också. Det beror mycket på det också. Är det en klient som, som 

har fungerat i alla år – då… då vet jag att det är inga problem där. Sen har det och göra med vilka 

betalare det är. Alltså är det statliga, om vi säger kommuner. Om det är statliga bolag och så vidare – 

dom brukar ju va långsamma betalare.  

Ja.  

Så att det… Det var en väldigt svår fråga att svara på så där bara rakt på, så det… Många faktorer som 

spelar roll där.  

Den är viktigt, men det beror på? 

Ja, precis. Det beror på vad det är!  

Ja. Fakturabeloppet, då? 

Ja, det är ju samma sak där alltså. Det egentligen ingår lite i det här förfallna poster, alltså. Handlar det 

om… en faktura med ett belopp på några hundralappar eller någon tusenlapp, så har det ju mindre 

betydelse. Högre belopp det spelar naturligtvis mycket större roll också.  

Fakturans förfallotid? 

Menar du… hur länge den vart förfallen, eller menar du om fakturan ska betalas på… 

Nej, jag menar – ja, precis. 30, 60, 90 dagar. Om det spelar någon roll? 

Ja, det spelar ju roll… för att dels så tar vi ju olika betalt vid olika förfallotider. Och dels är det ju så 

att… dom försäkringar som vi söker dom gäller ju på fakturor upp till 60 dagar. Okej. Så är det till 

exempel en faktura på 90 dagar, så… så måste man ju… ställa en extra fråga, om man säger så. Så 

det… Ja, så det spelar ju roll. Längre betaltid – alltså längre förfallotid, det är ju, desto större risk tar 

man! 

Ja. 

Det är mycket större risk att det händer, att ett bolag kan hamnar på obestånd på 90 dagar än om det 

bara handlar om 30 dagar. Så det, ja, det spelar ju roll! Vi tar ju en mycket större risk!  

Om vi då tittar på parametrarna ifrån kreditupplysningsföretaget. Omsättning? 

Det är ju… åter igen beroende på vilket belopp vi pratar om. 

Ja. 

Och vilken risk vi tar. För allting är egentligen kopplat till risken!  

Ja.  

Så det… Så det är klart, omsättning spelar ju roll, men är det små belopp behöver det inte göra. Vi har 

ju vissa avtal med våra klienter där det är dom som tar risken. Så är inte fakturan betald så går den 

tillbaka till… till fakturautställaren.  

Ja. 



 Bilaga 10 

 Telefonintervju 11 april – Respondent RA2 

Bilaga 10, Sida 5 av 15 

Och då har det egentligen mindre betydelse. […] när det är små belopp. 

Ja, just det.  

Och det är egentligen samma sak när det gäller resultat och soliditet.  

Okej. Är det fakturaköp med regress du menar då, eller? 

Ja.  

Har ni mycket det, eller är det…? 

Nej, det har vi inte. Största delen det är ju ett vanligt köp där vi då tar risken. 

Ja. Betalningsanmärkningar? 

Dom spelar ju roll, men samtidigt… Man får ju titta på hur gamla dom är och vad det är för sorts 

betalningar. 

Ja, precis. 

Tittar man på kommuner, på stora bolag, så har ju dom massor med betalningsanmärkningar, men 

samtidigt är det säkra betalare. Tittar man på vanliga företag, så får man ju se… ja… Om det kan va 

skatter från 2009, så kanske det är inget å bry sig om. 

Nej. 

Är det kanske parkeringsavgifter och liknande kan det vara inget att bry sig om heller. Så att det… 

Man får ju titta lite på vad det är för nånting. Men det är klart, det är ju aldrig bra om det går så pass 

långt att man får en betalningsanmärkning, men… 

Nej. 

Och det är ju… ja. Ja.  

Ja. Skatteskuld?  

Den är ju, den är ju viktig! Den är ju viktig! 

Ja.  

Absolut. Och likadant med skulder hos kronofogden!  

Ja, precis. 

I regel så brukar vi inte köpa fakturor till kunder som har skulder hos kronofogden och skuldsaldo hos 

skattemyndigheten.  

Nej. 

Så likadant om de […] restskatt – då brukar vi inte ta det heller. 

Nej. 

Men det är, ja… 

Återigen beroende på, kanske? 

Ja, återigen. Allting är kopplat till risken!  

Ja. Styrelseförändringar? 

Det påverkar ju så klart negativt!  

Ja. 
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Så… så det spelar ju också roll, men alla dom här parametrarna vi pratade om – alltså både 

betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos kronofogden, skattemyndigheten, alltså lite även resultat – så 

det påverkar ju ratingen hos bolagen. Och den kommer ju här till sist.  

Ja, precis.  

Så det…  

Är ratingen viktig för er? 

… Ja, om vi tittar på UC, så har dom ju en rating från 1 till 5. Där 1 är det sämsta och 5 är det bästa. 

Och grovt sagt kan man säga att ettor och tvåor är inte godkända och treor, fyror och femmor är 

godkända!  

Ja. 

Men samtidigt så finns det många tvåor som är bra och många treor som är dåliga. Så det är ju 

ingenting som, ingenting är svart och vitt. Utan det är ju… Det mesta är grått! 

Det var alla parametrar som jag hade skrivit upp. Är det någon som du tycker saknas? 

Nej, det kan jag inte säga så här på rak arm. 

Nej. 

Nej, faktiskt inte. 

Nej.  

 

 Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       
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8. Vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

Den var lite svår, alltså. Om vi tittar på den interna reskontran så är det naturligtvis bra att se hur 

betalaren sköter sig.  

Ja.  

Men jag får nog ändå säga att det får vara den här externa, från kreditupplysningsföretaget. 

Ja. 

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? Har det till 

exempel att göra med dom parametrarna som vi pratade om eller är det andra faktorer som 

spelar in, antalet fakturor och tidsåtgången eller om det är nya företag eller liknande? 

Ja, det är ju väldigt mycket… Det är ju allting vi pratat om hittills. … Så det… Men volymen spelar ju 

roll. Sen… är det nya betalare som vi anser… kan vara rätt så svaga, så kan vi ibland säga att: ja, vi tar 

en faktura i taget.  

Ja. 

Vi tar inte faktura nummer 2 förrän första är betald! Och då vet ju fakturautställaren det också. 

Ja, precis. 

När han ska planera sitt jobb också. 

Ja, just det.  

Så det kan vara att vi ställer såna krav också. Annars är det som jag sa till dig, vi sätter ju en 

kreditlimit på betalaren och så länge dom håller sig den, så länge dom inte har några förfallna fakturor, 

så… Så har det ingen betydelse hur ofta dom fakturerar.  

Nej.  Nej. Om vi då går över till automatisk kreditbedömning och val av regler.  

Ja. 

10. Om jag har förstått det hela rätt så använder ni regelmotorn? 

Ja, det gör vi. 

Ja.  

Det gör vi. 

A1. Hur länge har ni gjort det? 

Ja, vi har gjort det från dag 1 egentligen. Vi började med [Systemet] i… Vad var det? I augusti 2008, 

tror jag. 

Okej. 

Vi började med den ja.  

A2. Och varför använder ni en automatisk kreditbedömning? 

Ja, det är… för att snabba upp det hela, alltså själva processen utav… 

Ja.  

… bedömningar. Och… det är ju så att, vi har ju regelmotorn som, stoppar ju beroende på hur vi har 

ställt in den. 
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Ja. 

Och är det så att den inte stoppar, alltså fakturan blir grön, så tittar vi inte ens på betalaren eller 

fakturan. Utan då godkänner vi den bara.  

Ja. 

Så att det… Så det sparar ju tid. Kan man säga. 

A3. Vad är era erfarenheter då? Vad har ni… Har ni några positiva eller negativa..? 

 Vi kan säga som så här; Vi har ju 8 olika parametrar som… som, som stoppar eller släpper om man 

säger så.  

Ja.  

Den ena är ju om det finns några förfallna fakturor på, på en kund. 

Ja.  

Och där har vi satt ett värde på 300 kronor. Så att dom förfallna… Finns det förfallna fakturor på 

under 300 kronor så stoppar det inte. 

Nej. 

 Den så har vi en parameter till: försäljningsbelopp på fakturan.  

Ja. 

Är fakturan över 50 000 kronor så stoppar den alltid! 

Ja.  

Alltså då ska vi göra en så kallad leveranskontroll. Då vi kontaktar betalaren och kollar att, att fakturan 

är okej.  

Ja, precis. 

Innan vi betalar ut den. Sen har vi det här utestående klient- eller limiten på klienten.  

Okej, 

Det är ju så att varje klient har en viss limit. Ja, vi säger det är en miljon kronor. Och har dom, i 

reskontran, mer än en miljon kronor så stoppas fakturan per automatik! 

Ja.  

Och sen är det samma sak fast nu är det på betalarnivå på kunden. Samma sak där som jag sa till dig; 

vi ger ju en limit på varje betalare.  

Ja. 

Och är dom uppe i, övertrasserade, så stoppas fakturan. Sen… Om… Ska vi se. Om fakturan är för 

gammal, det vill säga fakturadatum är för gammal, så… så stoppar den också! Då reagerar den på det 

också. Om den är äldre än 10 dagar.  

Okej. Du menar att ni får den ifrån eran klient för sent, eller? 

Ja, precis. 

Okej.  

Så idag är det den 11e april, så kommer det in en faktura till oss elektroniskt eller på ett annat sätt, som 

är daterad en… 30e mars, då kommer den bli stoppad. 
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Okej. 

Ja. Sen har vi om… betalningsvillkor är… betalningsdatum är… 10 dagar eller lägre eller kortare, så 

stoppar den då också. För då är det, ja… Det går väldigt kort tid. Sen har vi ju det här… ratingvärdet 

på… på betalaren.  

Ja.  

Dom ska va… en trea eller, eller högre. […] Men som sagt alltså, det är lite grovt sagt. Som jag ska till 

dig… 

Ja, precis. 

Det finns ju tvåor som är bra som vi kanske ändå godkänner i efterhand, så det är… Så det är ungefär 

det som, som vi tittar på!  

Ja. 

Och sen ratingdatumet, så klart! 

Ja.  

Har den passerat förbi, så stoppar den på det också. Då är det dags att göra en ny, en ny upplysning. Så 

det är dom 8 olika.  

6,7, ja det var 8!  

Vad sa du? 

Ja, jag fick också det till 8 där! Jag tänkte på det du sa med betalningsvillkoren; om det var mindre än 

10 dar. Ni har inget som stoppar om det är mer än 60? 

Nej, det har vi inte. Nej. För vi har ju betalningsvillkor upp till 90 dar. Till och med 120 har vi haft om 

jag minns rätt. Väldigt sällan, men det finns. Så vi har inte någon övre gräns, men vi har en undre 

gräns.  

Okej. Men… Och ni tycker att det fungerar bra? 

… Ja… Det går säkert att göra så att det hade fungerat bättre, men… 

Ja. 

Det är en sak som vi, inte fungerar riktigt bra och det har vi egentligen pratat med Ingi också om. Och 

det skulle jag ju kunna ta upp med dig också. Och det är ju… egentligen den här… ratingdatum – eller 

inte ratingdatum! Utan limiten på klienten!  

Okej. 

För det kan va så att… att… Alltså vi har ju en klient som vi säger har 100 000 i limit. Och som jag 

skickar […] elektroniskt eller på något sätt.  

Ja. 

Och vi säger att… det kommer in 50 fakturor och då blir ju alla orangea bara för att klientens limit är 

övertrasserad. 

Okej. 

Även om kanske alla kunder är okej och det finns förfallna fakturor och liknande. Så jag menar då 

måste vi gå in på varje faktura och titta: Har den stoppat på grund av klientens limit eller inte?  
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Okej. 

Så vi skull egentligen vilja ha nån knapp eller nån funktion som säger att, att den ska kunna bortse 

ifrån det.  

Ja, okej. Ja jag förstår! 

Speciellt med tanke på att vi tar ju en hel del fakturor mot service!  

Ja.  

Och… Har klienten en limit på 100 000 tusen där vi har tagit 50 000 mot service, så egentligen så har 

kan ju 50 000 och… som vi skulle kunna köpa för!  

Ja. 

Men… Systemet reagerar inte på det här… att det finns ett servicebelopp. Utan den räknar in 

servicebeloppet i den totala reskontran också. Och det är egentligen felaktigt. För dom som är tagna 

mot service, dom är ju inte köpta. Så att det ska inte påverka klientens limit! 

Nej, precis. Nej, det ska ju va två olika.  

Ja, precis. Sen blir det service ligger vi ju inte ute med pengarna där och vi har ju ingen risk där, så… 

Nej, nej. 

Så den ska inte påverka just den här parametern.  

Nej, precis. Nej, jag förstår vad du menar!  

A4. Har, har ni märkt någon skillnad jämfört med endast manuella kreditbedömningar?  

Hur menar du där? 

Ja, om ni märker någon skillnad; att det går snabbare eller att ni får bättre eller sämre precision…? 

Alltså om ni får mer eller mindre… 

Nja, snabbare går det ju… Men samtidigt, alltså… Är fakturan grön eller har gått genom regelmotorn, 

så ifrågasätter vi inte det! Utan då bokför vi bara och går vidare! Det är egentligen bara när det hamnar 

i attest som vi går och tittar på varför den har hamnat i attest! 

Ja. 

… Men samtidigt, då alltså har vi ju egentligen gjort ett jobb bakom det hela vid nått tillfälle. Alltså 

när vi har lagt upp kunden och vi har lagt upp ratingen och limiten och… allt det andra. Så… så, ja. … 

Både ja och nej! 

Ja. 

Även om det är en, en manuell eller en … en automatisk bedömning så är det vi som har bestämt från 

början på betalarnivå hur mycket vi ska släppa och… 

Ja, precis. 

Ja. Så det är egentligen inte hela sanningen. 

Nej, precis. Ni har ändå manuell styrning över det eller hur man ska uttrycka det. 

Precis.  

Nästa fråga har du egentligen svarat på med dom olika parametrar som ni tittar på! 

Ja. 
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A5. Tycker du att det är någon skillnad mot om ni bara skulle köra manuellt? Eller är det 

samma som ni…? 

Det är egentligen samma . 

Ja. 

Egentligen samma. Det är ju när vi lägger upp dels en klient och dels när vi lägger upp en betalare som 

vi bestämmer hur högt upp i taket… ska dom få handla för egentligen? Hur mycket och när ska vi 

stoppa dom och så vidare. Så det är… Men det är ju klart alltså, det är ju bra att den reagerar på en hel 

del saker! När betalaren har fyllt sin limit, när ratingdatumet gått ut, när det finns förfallna fakturor… 

Allt sånt hade vart mycket svårare att se om det inte vart för regelmotorn! 

Ja.  

Då hade man varit tvungen att gå på varenda faktura och titta. 

Ja, just det. 

Och här behöver man inte göra så. Då vet man ju redan att regelmotorn har tittat på det. 

Är det ett stort antal fakturor ni har dagligen, eller? 

Ja, vi har ju väl mellan 500 och 1000 fakturor om dan. 

Ja, det är en del. 

Det är en del, ja! Kan man säga. 

Nästa fråga då: 

A6. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, vilka 

parametrar använder handläggaren då? 

Beroende på vad det är den stoppar på!  

Ja, så den tittar, handläggaren kollar vad det är som har… 

Precis. 

… anledningen? 

Precis. Har den stoppat för en faktura över 50 000 – ja, då ska man göra en leveranskontroll. Har den 

stoppat för att kunden har förfallna fakturor, då får man titta på: Jaha, dom har förfallit med två dagar. 

Ja, då bryr vi oss inte om det!  

Nej. 

Ja… Har den stoppat för att kunden använt sin limit – ja, då får man ju ta en ny upplysning och se om 

vi kan höja limiten på kunden. Så, ja… Beroende på varför den stoppar, så tittar vi på det. 

Nästa fråga är: 

A7. Hur resonerar ni vid val av regler som styr den automatiska kreditbedömningen?  

 … nu har ju du egentligen svarat på det! 

Det gjorde jag där, ja. 

Ska se… 

Det är egentligen något som vi tänkt igenom innan vi satte upp dom här…  

Ja.  
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Det är väl vissa av dom som vi kommer att ta bort med tiden. Om vi anser att dom inte behövs, så kan 

vi lägga till med lite andra. Det vågar jag inte svara på, men…  

Nej. Vilket tror du påverkar valet av regler mest; önskat att få flera automatiska beslut eller önskan 

om högre precision? 

… Det är egentligen bara att hitta lite, precis som jag sa till dig med det här, de här att regelmotorn 

som stoppar klientens limit! Den skulle vi önska att den kunde va lite mer, lite smartare, lite mer 

flexibel. 

Ja.  

Dels per automatik, att den inte tar hänsyn till servicebeloppet.  

Nej. 

Och dels att… vi kan styra den lite. Till exempel om vi ska läsa in fakturor […] och det vi ser, liksom, 

att det är en klient, ja han har ju bara 5000 upp till limiten. Och, så att den inte stoppar alla fakturor 

som kommer in bara för att klientens limit är övertrasserad med… ett visst belopp. 

Nej, nej. 

Annars så tycker jag att dom parametrar vi har, det är dom vi behöver egentligen. Ja.  

A8. Och hur tänker ni vid prioritering av de olika reglerna? Dom 8 som du nämnde, finns det 

någon prioritering emellan dom? 

 Egentligen inte, alltså. Stoppar det på nån av dom, så … så är det inte bra!  

Nej. 

Då, då måste vi titta på det!  

Ja.  

Så oavsett vilken det är. 

A9. Kan det finnas motstridiga regler? 

Nja… Kan det det? […] Ska vi se om det kan det göra… Egentligen inte… 

Nej. 

Nej, nej. Inte om vi har gjort rätt från början! 

Nej, precis. 

Ja. Nej, det ska det inte finnas. 

A10. Hur resonerar ni när det gäller antal regler? 

i. Till exempel, anser ni att precisionen påverkas vid ett ökat antal regler? 

 […] Alltså det borde ju vara högre precision, men samtidigt så kan det ju stoppa på för mycket också! 

Så det… det är lite som jag sa till dig: Vi har ju 8 stycken i dagsläget och vissa av dom skulle man 

kanske kunna strunta i alltså, men… Men hellre att den stoppar för mycket än att den släpper för 

mycket, om man säger så.  

Ja.  

För att det kostar ju i andra ändan. Alltså det… om man får kreditförluster, så det…  

Ja, precis.  
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Ja. Då tar det egentligen väldigt lite tid att gå in och titta på varför den stoppa. 

Ja. 

Hellre det än att den släpper för mycket. 

Ja. Och nästa fråga har du egentligen svarat på också: 

A11. Vilket belopp, hur stora belopp ni är beredda att låta systemet fatta beslut om? 

Upp till 50 000. 

Ja. Då ska vi se här… Nummer 11: 

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

 En manuell. 

Varför då? 

Men det är ju lite i kombination alltså… Vi har ju egentligen styrt det här; regelmotorn. Och släpper 

den, så litar vi ju på den för det är ju dom parametrarna som vi har ställt in!  

Ja, precis. 

Så det… Ja, så det är en lite motstridig fråga… men… Men bakom alla dom här i regelmotorn, så 

finns det en manuell bedömning från början.  

Ja, just det.   

Ja. 

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

Ja, det gör vi ju. Det gör vi ju. … Vi har ju folk på deltid som jobbar med kreditförluster. Så… sp det görs 

uppföljningar och vi har ju egentligen budgeterat allting innan det nya året börjar. Alltså hur mycket vi får 

lov att ha i kreditförluster.  

Ja.  

Som, som styr det hela. Sen uppföljning på fattade kreditbeslut det är ju… […] … håller vi ju kreditförluster 

på en rimlig nivå. Ja, men… […] Så det är svårt att svara, men… Ja, det görs en uppföljning! Är det så att vi 

åker på en kreditförlust, så går vi så klart tillbaka och tittar varför det blir som det har blivit, då. 

Ja. 

Och vi försöker alltid … Månadsavstämningen där vi håller koll… på kreditförluster och på […], på hur 

mycket vi får tillbaka och liknande. Så, ja.  

Har ni märkt någon skillnad i precisionen vid användning av regelmotorn? 

Egentligen inte. Vi har jobbat med det sen dag 1! Så det är inte så att vi har jobbat utan regelmotorn och sen 

infört den i efterhand. 

Ja, okej. Nej, nej. Okej.  

Så det är nånting som vi har använt oss utav hela tiden. 

Ja, då är det svårt och uttala sig om det! 

Ja, alltså det finns inget före och efter så man kan jämföra. 

Nej. 
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Och samtidigt så, så växer vi ju väldigt mycket alltså! Vi är ju… fördubblat vår omsättning på 2 år. Så det… 

Och innan dess så hade vi väl tredubblat den, så det… Så det har varit väldigt stora ökningar också. Det är 

klart – det följer ju kreditförluster också i samma ända. Men sen hade vi ju också en finanskris där… 2009 

där och till och med en bit in i 2010... Då vi egentligen skruvade dom här mallarna rätt så hårt! Okej. Vi hade 

ju egentligen – vi pratade om dom här 50 000!? Innan finanskrisen slog till, alltså vi, vi kände ju redan att 

nånting var ju på gång… Så vi skruvade i våra mallar så vi sänkte – vi hade egentligen 100 000 från början!  

Okej. 

Innan den började stoppa. Och då, vi halverade den till 50 000. 

Ja. 

Och likadant vid dom här leveranskontrollerna var ju också på 100 000. Det sänkte vi ned till 50. Så… Så, ja. 

Lite tur och lite skicklighet kanske, som gjorde att vi kände att nånting var på gång! Som gjorde att vi inte 

fick så stora kreditförluster som vi skulle kunna haft!  

Nej, okej. 

Och även då när det har vänt åt andra hållet sen, så har vi inte släppt det här med 50 000. Vi har inte höjt till 

100 igen, utan…  

Nej, nej. 

Vi håller det på samma nivå.  

Sista frågan där: 

13. Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Det har ju egentligen att göra med: vad är det för sorts affärer vi gör. 

Ja. 

Och vilka belopp det handlar om. Pratar vi om e-handel; där kunderna gör ansökningar på webben. 

Då… då är det egentligen bara automatiska beslut som gäller. 

Ja.  

Inget annat. 

Nej. 

Men samtidigt, då får man räkna med att det blir många mindre affärer också. För har man en mall… 

Spelar ingen roll hur bra den är, för i slutändan är den väldigt kantig. Den tar ju ut… Ja, den tittar på 

vissa parametrar bara och säger ja eller nej ju, beroende på det. Är det så att nån tittar manuellt på det, 

så även om ett bolag ser dåligt så kan man kanske titta på ägarna och så ser man att dom har skött sig i 

alla år. Och då tar man kanske fakturan ändå fast mallen hade sagt nej! 

Ja. 

Så det är… Men handlar det om e-handel så går det ju inte att någon sitter där och gör manuella 

bedömningar. Det, det funkar ju inte. Utan det måste vara automatiska beslut som, som accepteras helt 

enkelt. 

Ja. 
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Men ett vanligt standardfactoringupplägg – om man säger så, med fakturaköp, så… då får man ju... 

hur ska man säga… Högre precision och fler affärer och mindre kreditförluster om, om man tittar på 

det manuellt.  

Okej. Dom 8 parametrarna som du pratade om i regelmotorn; är det dom, om… är det liksom samma 

mall ni använder för alla klienter, eller…?  

Nästan samma. Vi har ju egentligen… Vi har ju två olika mallar kan vi säga!  

Okej. 

… Den ena mallen använder vi på återköpsklienter. 

Ja. 

Dom gäller fakturaköp med regress. Där vi egentligen köper… allting som kommer upp till 50 000.  

Okej. 

Och sen använder vi den här… Så det finns egentligen bara en sak som stoppar och det är om fakturan 

är över 50 000. Den tar inte hänsyn till förfallna fakturor, till, inte till nånting utan bara till dom här 

50 000. 

Okej. Ja. 

Och så har vi ju… Ja, en mall till eller en regelmotor till för dom här som... . Som har ett köpeavtal 

och det är ju dom här 8 olika sakerna som… som vi kan stoppa på.  

Ja, men då förstår jag! Ja, jag tror att det var alla frågor som jag hade. Har du något och tillägga? 

Det har jag säkert, men inget jag kommer på just nu! 

[…] 
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Bilaga 11: Telefonintervju 13 april – Respondent RA3 

[…] 

Ja, men då dyker vi in direkt då, så att jag kan ta så lite tid från dig som möjligt! 

Ja, ja...  

1. Vad är era huvudklienter för typ av företag? Handlar det om stora, medelstora eller 

mindre företag? 

Det är mindre och medelstora bolag. 

Okej. 

Huvuddelen. 

Ja. 

Ja, vi håller ju på med... Vi håller ju på med både factoring, alltså fakturabelåning och 

fakturaköp.  

Ja. Är det lika stor del på båda två eller är det nån del som ni använder mest? 

Fakturabelåning står och ska stå för huvuddelen, så. 

Okej. 

Sen är vi relativt nystartade. Vi har hållt på med den här verksamheten i 2 år ungefär. 

Okej. 

… ett och ett halvt, två år. Så det är lite svårt att styra vilket val av klienter man ska göra, 

men… 

Ja, ja, det förstår jag. 

Det ska finnas… Huvuddelen ska vara fakturabelåning. 

Ja. 

2. Vad är era huvudsakliga slutkunder för kundtyper? Är det mest företag eller…? 

… bara företag.  

Bara företag. 

… Vår… Vi inriktar oss bara på factoring eller fakturaköp och då ska det va business till 

business – inga privatpersoner. 

Nej. 

o Och är det någon särskild storlek på företagen eller är det blandat? 

Ah, vi väljer ju inte... 

Nej, nej, det förstår jag att ni inte gör! Men… 

På klienter då – små eller medelstora är dom som vi tar in. Dom som nyttjar factoring, de kallar vi 

klienter, då.  

Ja, och deras slutkunder? 
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Där kan det skilja sig ganska mycket. Det kan va alltifrån små, enskilda firmer till stora byggbolag, typ 

Skanska, PM.  

Ja. Ja, jag förstår.  

All spridning. Stor spridning. 

3. Tillämpar ni olika kreditmallar vid era kreditbedömningar beroende på till exempel kundtyp 

eller företagstyp, alltså bransch eller…? 

Och när du säger kreditmallar, menar du… Är det den här regelmotorn i [Systemet] som du menar då? 

Nej, egentligen inte. Utan snarare om ni inte skulle använt regelmotorn. Tittar ni då på olika vis på 

olika sorters kunder eller har ni liksom…? 

Nej, det gör vi inte. 

… samma upplägg?  

Vi utgår ifrån kreditupplysningen. 

Okej. Så kommer vi till… 

Det finns inga andra kreditmalla satta då, utan … utöver den, regelmotorn som är uppsatt. 

Regelmotorn. Okej. Och har ni bra ett upp, en uppsättning i regelmotorn eller har ni flera? 

Jag tror, jag vet att vi har 2… 2 olika uppsättningar. Eventuellt har vi 3, men det är 2 som vi använder 

i alla fall. 

Okej. Vi kommer till regelmotorn lite senare. Externa informationen ifrån kreditupplysningsföretagen, 

då. 

4. Vilket eller vilka kreditupplysningsföretag använder ni? 

Vi använder Soliditet […?] leverantör och även Credit Safe. 

Okej. 

o Och vad är anledningen till att ni använder flera?  

Om vi tittar på den regelmotor som är byggd i, hos er i [Systemet], så har vi valt en koppling till 

[Systemet]. 

En koppling till, förlåt, [Systemet]?  

Förlåt, en koppling till Credit Safe.  

Credit Safe. Okej. 

… Bland annat för att ni hade ett samarbete med dom sedan tidigare. Så vi hade inte så mycket till val. 

Och skulle vi ha valt Soliditet där, så krävdes det en del utvecklingsarbete, både hos er och hos 

Soliditet. 

Okej. 

Så därför föll det på Credit Safe när vi byggde den här beslutsmotorn. 

5. Och hur ofta uppdaterar ni den externa informationen? Hämtar ni… 

 Den uppdateras vid varje ny prövning. 

Och ny prövning, menar du vid varje fakturabunt då eller? 

Ja, precis! För varje ny faktura eller fakturabunt då, så uppdateras informationen. 
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o Och ni sparar historiken då också i [Systemet], i [Systemet]? Alltså tidigare upplysningar ni 

har gjort. 

Ja, om det blir ett… ja, nej eller manuell attest, då. 

6. Använder ni kreditupplysningsföretagens föreslagna kreditlimit på något sätt? 

Inte mer än att det ger en riktlinje eller en indikation på… På vilken nivå på kredit som är lämplig för 

det bolaget. Men det är inget som vi går efter till punkt och pricka.  

Nej. Hur tar ni fram en limit? Är det manuell beräkning eller har ni nån särskild automatisk beräkning 

eller hur går ni tillväga? 

… Pratar du nu om limit på slutkund? 

Ja. 

Det, det får vi analysera beroende på vilken klient som ställer ut en faktura till det här bolaget. Det…  

Ja, jag förstår. 

Lite kort kan jag väl bara såga som exempel; Det kan ju vara helt olika typer av fakturor som en kund 

är kreditvärdig för eller inte. … Till exempel om det är ett enstaka inköp som dom ska göra. 

Eller om det är, fakturan avser nånting, löpande inköp som dom behöver i sin verksamhet. Vad kan 

man ta för exempel… En Ica-handlare måste alltid köpa in frukt och grönt och matvaror. Då får ju den 

kreditlimiten avseende den typen av varor vara större än om dom skulle göra ett enstaka inköp. Till 

exempel en bil eller en, en maskin eller nåt liknande. 

Ja. Ja, förstår. Då kommer vi till dom olika parametrarna och då gäller det en kreditbedömning av en 

fakturamottagare, alltså slutkunden. Och först ifrån interna reskontran; klientens finansieringslimit, 

hur viktig är den? 

Om man skulle rangordna dom där, så skulle jag nog sätta den som mindre viktig. Mindre viktig när 

man sätter upp en sån här regelmotor. 

Ja.  

Den tar man nog… mer i beaktande när man gör en… manuell kreditbedömning. 

Okej. Och fakturamottagarens kreditlimit? Hur viktig är den? 

Ja… Också mindre viktig skulle jag säga. 

Ja. Förfallna poster? 

Mycket viktig. 

Fakturabelopp. 

Också mycket viktig 

Fakturans förfallotid? 

Mycket viktig. 

Och från kreditupplysningsföretaget, då. Omsättning? 

… Dom är ju… mycket viktiga alla dom där posterna… som är listade där. 

Allihopa? 
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Ja, det ska jag nog säga. Vad var det; Omsättning. Resultat. Soliditet, i och för sig, är kanske inte 

mycket viktig. Den… kan man väl rangordna ner då till viktig i så fall. 

När det gäller betalningsanmärkningar; tittar ni bara på antal eller är det intressant med belopp och 

ålder också? 

Där kan vi sätta ett intervall. Mycket riktigt. För att inte få alltför många manuella attester. Den skulle 

man ju kunna rangordna ner till viktig. Och så får man väl… justera den parametern så att den inte slår 

ifrån på allt utan att man kan säga… belopp upp till en viss nivå kanske inte är så himla viktiga. Och 

sen då om man kan skilja på allmänna mål och enskilda mål. 

Ja.  

Skuldsaldo hos skattemyndigheten. Skuldsaldo hos kronofogden. Det ä ju egentligen samma sak, va!? 

Det är bara… Ja, där har ni gjort skillnaden. Skuldsaldo hos skattemyndigheten; det är så kallat 

allmänt mål, vill säga.  

Ja. 

Skuldsaldo hos kronofogden är ett enskilt mål.  

Jag har, jag har formulerat mig lite felaktigt där helt enkelt! 

Ja. Jag tycker att dom är lika viktiga båda två!  

Ja.  

Så mycket viktiga. 

Och styrelseförändringar? 

… Styrelseförändringar: mycket viktig!  

Ja. 

Rating: också mycket viktig! 

Är det nån parameter du tycker saknas? 

Ja. … Då tycker jag att man ska lägga till: Bransch/verksamhetsbeskrivning. 

Ja. Och hur viktig är den? 

Ja… Viktig eller mindre viktig, men den bör finnas med i alla fall.  

Ja. Någon mer? 

… Ska vi se, så att jag bara läser […] Det är vad vi tittar på när vi gör en kreditbedömning – inte i… 

själva regelmotorn?  

Nej, precis. Utan det är mer allmänt vad ni tycker är viktigt att titta på. 

Ja, okej. Men då tycker jag nog: Bransch/verksamhetsbeskrivning – det ska va en viktig parameter!  

Ja. 

Så tycker jag att man ska lägga till: Styrelse, övriga bolagsengagemang. … Den är en viktig 

parameter. 

Ja. 

Och självklart så är det här beroende på vilket fakturabelopp som man sitter och kreditbedömer! 

Ja. 
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Och sen… En till sak som är väldigt viktig; det är koncerninformation. … Ja, det har jag skrivit sist 

här: rating. Den låg ju redan med såg jag sen när jag hade skrivit. 

Ja.  

Ja, alltså koncerninformation sist då. 

Ja. Bra.  

 Parameter oviktig mindre viktig viktig mycket viktig vet ej används ej 

 Från interna reskontran       

7.1 Klients finansieringslimit       

7.2 Fakturamottagarens kreditlimit       

7.3 Förfallna poster       

7.4 Fakturabelopp       

7.5 Fakturans förfallotid       

 Från kreditupplysningsföretag       

7.8 Omsättning       

7.9 Resultat (senaste åren)       

7.10 Soliditet       

7.11 Betalningsanmärkningar       

7.12 Skuldkonto hos skattemyndigheten        

7.13 Skuldkonto hos kronofogden       

7.14 Styrelseförändringar       

7.15 Rating       

7.16  Bransch/verksamhetsbeskrivning       

7.17 
Styrelsens övriga 

bolagsengagemang 
      

7.18 Koncerninformation       

 

8. Och vilken information prioriterar ni högst, den från interna reskontran eller den externa från 

kreditupplysningsföretaget? 

Det är nog egentligen den interna reskontran.  

Ja. … 

9. Vad anser ni är det svåraste med att kreditbedöma en fakturamottagare korrekt? … Har det 

till exempel att göra med parametrarna vi pratade om eller är det andra faktorer som spelar 

in, såsom antalet fakturor som ska bedömas och tidsåtgången eller om det är ett nystartat 

bolag eller… eller något annat? Eller är det helheten? 

Du, den där är inte helt lätt att svara på, den där frågan, men… 

Nej. 
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… Det är… 3 parametrar. Dels ska man ta en hänsyn till den klienten man har!  

Ja. 

Man ska väga in dom här parametrarna som vi har pratat om nu då, från kreditupplysningsföretaget. 

Och man ska… ta in, ta hänsyn till vad det är för en faktura som ska köpas eller belånas. … Att 

kreditbedöma slutkunden är relativt enkelt! Det är nog dom andra två parametrarna som är svårare. Att 

ta hänsyn till samarbetet med den här klienten som man har och… om den här fakturan – utrustningen 

eller tjänster som är levererad – om den är… vad ska man säga, kreditvärdig. 

Ja. 

Eller inte. 

Ja. Då kommer vi mer till regelmotorn, då. 

10. Som jag har försåt det så använder ni regelmotorn idag? 

Det gör vi, ja.  

A1. Ja, och hur länge har ni gjort det? 

Den byggde vi när vi startade upp den här verksamheten. Och det var ju, som sagt var, för ungefär ett 

och ett halvt år sedan.  

Ja. Och på vilket sätt använder ni den? … Är det just vid fakturaköp ni använder den, eller? 

Nej, vi använder den bara på fakturabelåning. 

Okej. Okej. 

Så går alla fakturor som ligger i den här bunten som klienten skickar in genom… regelmotorn, då. 

A2. Och varför använder ni en automatisk kreditbedömning? 

Det är enbart för att minska manuell handläggning. 

Ja. 

A3. Vad är eran erfarenhet av den? 

 Våra erfarenheter är att den fungerar väl! Utan att ha gjort för stora analyser av den… Ska se… Vi 

kommer till dom frågorna sen, men om jag bara drar kort hur, hur vi jobbar med det. 

Ja, gärna. 

Vi har lagt en gräns upp till 100 000. Och med det menar jag att fakturabelopp eller engagemang över 

det beloppet genererar i en manuell attest. Ett fakturabelopp upp till, eller engagemang, upp till 

100 000 kan godkännas av den här regelmotorn, då. 

A4. Nästa fråga, A4, har du ju redan – eller är det lite svårt å svara på eftersom ni inte har, 

eftersom ni har använt regelmotorn hela tiden!  

Ja och vi har inte gjort… några analyser eller behövt göra några analyser av…  

Nej. 

… att vi skulle ha sett att regelmotorn har gjort någon felaktig kreditbedömning… Jag vet inte hur det 

[…]… factoring, men det är ju en… På factoring så har man ju en väldigt stor säkerhet i övriga 

reskontran! Så att om vi, om en klient till exempel skulle skicka in en bunt med hundra fakturor och så 

skulle en av dom fakturorna inte betalas utav slutkunden…  
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Ja. 

Så kvittar man ju hela tiden den mot belåningsunderlaget, alltså den övriga reskontran.  

Ja. 

Och skulle då, mot förmodan, den här regelmotorn ha gjort ett felaktigt kreditbeslut så är inte det 

avgörande för… för kreditarbetet! Om det är under, inom rimliga nivåer då! 

Nej, jag förstår vad du menar! 

Så att skulle det ha varit nånting som varit problem eller felaktigt beslut som den här regelmotorn 

skulle ha fattat, så är inte det nåt problem i det stora hela! Det är ju lite därför också som vi inte har 

gjort, suttit och kritiskt granskat dom här besluten som regelmotorn har tagit, då. Alltså, så vitt vi vet, 

så fungerar, så fungerar den bra då, den här regelmotorn som vi har satt upp. 

Vad bra! Du sa att ni använder den för belåning, men varför använder ni inte den för fakturaköp 

också? 

Därför att på fakturaköpt gör vi en noggrannare kreditprövning av fakturan och klienten.  

Och då tycker ni att… då litar ni inte på regelmotorn eller varför…? 

Nja, regelmotorn kreditbedömer ju kunden, enligt om parametrar som vi har satt. Och det ser vi som 

den enkla kreditbedömningen. Det svåra är att kreditbedöma klienten och själva fakturan. 

Okej. 

Fakturaköp är dessutom också lite högre belopp!  

Ja. 

Ja… över 100 000 då, vanligtvis. 

Ska vi se vart vi var nånstans. Vi hoppade lite här…  

A6. Om regelmotorn överlämnar en kreditbedömning till en manuell granskning, vilka 

parametrar använder handläggaren då? 

Då är det dom som vi diskuterade på förgående sida, där. Och tillsammans med bedömning av klienten 

och fakturan, då.  

A7. Och hur har ni resonerat kring valet av reglerna som styr den automatiska bedömningen? 

... Du sa att ni hade…  

Dom här, dom här frågorna A7 till A10… 

Ja. 

Kan jag faktiskt inte svara riktigt på. 

Okej. 

… idag. För den där regelmotorn satt jag upp då, som sagt var, för ett och ett halvt, två år sedan. Jag 

har inte det i huvudet – alla dom här parametrarna. 

Nej. Nej. Okej. 

Så att… Ska vi se… hur vi resonerade vid val av parametrar som styr den automatiska 

kreditbedömningen… Vi ställde ju upp en massa… om.  

Ja.  
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Om den har en anmärkning, så ska den göra det där!  

Ja, precis. 

A10. Kommer du ihåg hur ni tänkte vid antalet regler? Tror du att precisionen påverkas vid ett 

ökat antal regler? 

 … Ja, det som var helt klart var väl att vi inte skulle ha för många regler! … Målsättningen var att ha 

så få regler som möjligt. Just för att allting inte skulle handla på manuella attesten, då. 

Nej. … Jag hade en liten följdfråga där; vilket som påverkar valet av regler mest; önskan att få fler 

automatiska beslut eller önskan om högre precision? 

… Ja, högre precision? Är det, alltså, noggrannare kreditbedömning då? 

Ja, att den ska va så korrekt som möjligt helt enkelt. Att man ska, inte ska missa nåt. … Är det 

viktigare att det ska gå automatiskt eller, eller, och man missar nån enstaka eller ska man…? 

Jag skulle nog säga: fler automatiska beslut.  

Okej. 

… Skulle jag nog säga. Enligt vår erfarenhet så funkar ju den här regelmotorn uppenbarligen! 

Ja, ja.  

Högre precision känns inte nödvändigt då! Det är väl i så fall fler automatiska beslut som vore 

önskvärt. 

Ja.  

A11. Och beloppet svarade du egentligen på också; att det var hundra tusen kronor?! 

Mmm. … Som vi har satt som gräns i den normala regelmotorn, kan vi säga. Sen så har vi ju klienter 

som bara har småfakturor. Då har vi fått justera ner den där lite. 

Okej. 

… beloppen i regelmotorn. Men det där… Huvudregeln är väl 100 000 att det genererar en manuell 

kreditbedömning.  

Ja, du nämnde tidigare att ni har 2 olika. Vad är det för, är det det som är skillnaden? Eller är det nåt 

mer? 

Nja… Det är det som är skillnaden. Alltså, beloppsnivån för manuell attest. 

Och då handlar det om att klienten har lägre, mest lägre fakturabelopp och därför vill ni att det ska 

stoppas ibland. Eller hur…? Har jag förstått det hela rätt? 

Ja, i den… I den vanliga regelmotorn, då, så har man sagt att upp till en viss nivå, så behöver det inte 

ske någon kreditbedömning av fakturorna … Och mellan x tusen upp till hundra tusen ska regelmotorn 

jobba, då, och läsa av alla dom här parametrarna som jag har sagt. Men, som sagt, i och med att det är 

så stor säkerhet i en reskontra på factoring behöver man inte kreditbedöma varje faktura. Så då… säger 

man då att upp till en viss nivå så ska det inte ske nån kreditbedömning. 

Okej.  

Och nivån på vad vi inte kreditbedömer det kan, det kan jag faktiskt inte säga. 

Nej. 
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Eller det får jag faktiskt inte säga.  

Nej, nej. 

Och då... Om man har klienter som bara har såna här småfakturor, då får man ju justera ner den här 

nivån på vad man inte kreditbedömer. För om man inte skulle kreditbedöma dom här fakturorna alls, 

så har man ingen säkerhet i den totala reskontran, då. 

Okej. …  

11. Vad har ni störst tilltro till, en manuell kreditbedömning eller en automatisk kreditbedömning 

med hjälp av en regelmotor? 

 Det är en manuell kreditbedömning. 

Varför då? 

Därför att man tar hänsyn till 3 olika bedömningar, dom jag sa. 

Ja, just det.  

Klient, kreditupplysning och faktura. … Ja, och självklart då övriga reskontran. Så det blir ju 4 

stycken, då. Medans den här regelmotorn då tar hänsyn till… vissa poster i reskontran och endast 

kunden. 

Okej. 

12. Gör ert företag någon sorts uppföljning på fattade kreditbeslut och inträffade kreditförluster? 

Ja, det gör vi.  

Vet ni hur och på vad ni mäter precisionen? 

Om vi skulle ha en klient då säger vi eller en kund som går i konkurs, då, så plockar man fram det underlaget 

och så ser man: på vilka grunder fattade vi det här beslutet? Hur kunde vi… Då är det kanske lättare att ta 

som exempel vid fakturaköp, till exempel.  

Ja. 

Vi köper en faktura för 250 000 och så går kunden i konkurs innan eller när den ska betala den här fakturan, 

då går man tillbaka och så ser man: för vilka förutsättningar godkände jag det här fakturaköpet? Eller … Och 

så får man se hur resonemanget var. Om det var korrekt eller felaktigt eller om man skulle ha gjort det 

annorlunda.   

13. … Vilket värderar ni högst; fler automatiska beslut eller högre precision? 

Den… den frågan gick vi igenom alldeles nyss!  

Ja, vi gjorde det, va!? Jag tänkte det innan jag läste den att du egentligen svarat på det! 

Automatiska beslut sa vi där. 

Ja, precis. Det var alla frågorna jag hade! 

Vad bra! Hoppas att det gav nånting!  

Ja, absolut! Har du nånting som du känner att du vill tillägga? 

Nej, bara lite nyfiken om [företag A] kikar på att bygga, utveckla den här regelmotorn på nåt sätt? 

Ja, det vågar jag inte uttala mig om. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det är så att dom, att jag gör 

en liten analys av hur den används och vilka faktorer som ni som kunder anser är viktiga. Jag 
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intervjuar ju både, som ert företag som använder regelmotorn och andra företag som inte använder 

regelmotorn. 

Okej. Det enda som jag kan tillägga, i så fall, det var väl… att det var ganska knepigt att sätta upp den 

här regelmotorn 

Okej. 

Det var relativt komplicerat. Även om vi visste vad vi ville att den skulle göra, så upplevde, upplevde 

jag att det var väldigt svårt… att… jag vet inte hur, hur ni gör den, om man sätter upp en sån här… 

den blir väl en sorts programmering i [Systemet]. 

Ja? 

Det var ganska svårt å… få korrekt från början så att allt fungerade så som vi ville ha det. 

Okej. 

Så att det, det var inte helt lätt att sätta upp regelmotorn med de parametrar som vi ville ha med. 

Nu var ju det några år sedan, så jag vet inte om det har förändrats sig nånting. Jag har ju inte… Jag 

är inte så insatt i historiken. 

Nej, okej. Nej, för då fick vi sitta med… två programmerare, tror jag, från er då. 

Ja. 

Som satt och kliade sig i huvet när vi förklarade att vi…  

Hur ni ville ha det? 

Till exempel att vi ville ha en manuell attest om det fanns en konkurshistorik på en styrelsemedlem, på 

nån i styrelsen.  

Ja, just det.  

Det var ju där på sidan 1, punkten 7.17, va!? Där skrev jag styrelse, bolagsengagemang. 

Ja, precis. 

Där tittar man ju framför allt om man… kunden varit involverat i nån konkurs nyligen. 

Vet du om ni har ändrat på reglerna nånting efter att ni hade fått till det från början? 

Nae, det är väl bara att vi har anpassat den till, för mindre belopp i så fall då. 

Ja just det. Ja. Okej. 

Ja, men du, jag hoppas att det gav nånting! 

[…] 


