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Sammanfattning 

Titel: Kreditgivning till företag – En jämförelse mellan två svenska 

storbankers kreditbedömning för små och medelstora företag. 

Avdelning: Institutionen för handel och företagande, Högskolan i Skövde 

Författare: Oguz, Josef & Jaff, Kani 

Handledare: Ann-Christine Mjölnevik 

Sidor: 1-58 

Datum: 2015-06-16 

Ämnesord: Kreditbedömning, informationsasymmetri, förtroende, 

relationsutlåning, risk 

Bakgrund:  Kreditvärdighet är ett ämnesområde för bankerna att bedöma om en 

kund är kreditvärdig. Bankerna använder sig av olika 

bedömningsfaktorer för att bedöma huruvida företaget är en lämplig 

låntagare. Detta görs för att man skall få en uppfattande bild av 

företaget. 

Problemfråga: Hur går bankers kreditbedömning av små och medelstora företag till? 

Syfte: Syftet är att studera om bankerna skiljer sig åt vad det gäller 

kreditbedömningen för små och medelstora företag samt på vilket sätt 

de granskar informationen som de får av företagen. 

Metod: Syftet kommer att besvaras med en empirisk undersökning som grundar 

sig på teorin förtroende och principal-agentteorin. Vi har kompletterat 

teorierna med tidigare studier, vetenskapliga artiklar, litteraturer, 

årsredovisningar och intervjuer. 

Slutsats: Slutsatsen är att det inte finns några markanta skillnader i den här 

studien, därför att samtliga banker gör en allsidig bedömning av 

företaget för att bedöma kreditvärdigheten, genom att de tar hänsyn till 

både finansiella och icke-finansiella faktorer. En liten avvikelse som vi 

dock fann är att Handelsbanken betonar tron på verksamheten mer i 

jämförelse med Nordea, detta har göra med att frihet ges till 

Handelsbanken vid beviljande av krediten då banken är väldigt 

decentraliserad. 
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Background: Creditworthiness is a subject for banks to assess whether a customer is 

creditworthy or not. The banks use different assessment factors in order 

to assess whether the company is a suitable borrowers. This is done in 

order to get a perception picture of the companies.   

Problem issue: How does banks credit evaluate to small and medium-sized enterprises? 

Purpose: The purpose is to study whether the banks proves to be different in 

terms of credit assessment for small and medium-sized enterprises and 

in what way they review the information they receive from companies 

Method: The purpose will be answered by an empirical study based on the theory 

of trust and principal-agent theory. We have complemented the theories 

with previous studies, scientific articles, literatures, annual reports and 

interviews. 

Conclusion: The conclusion is that there are no significant differences in this study 

because all banks make a comprehensive assessment of the company to 

assess creditworthiness, by taking into account both financial and non-

financial factors. A small difference we found is that Handelsbanken 

underlines belief the business more in comparison with Nordea, this has 

to do with the liberty given to Handelsbanken in the granting of credit 

which the banks are highly decentralized.   
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1. Inledning 

Studien inleds med en presentation av problembakgrunden till undersökningen. Därefter 

kommer en problemdiskussion att föras kring valt ämne, som sedan mynnar ut i 

problemformulering. Efter detta följer studiens syfte samt avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 

Efter Kreugers stora krasch på 1930-talet blev bankerna och stora delar av kreditväsendet hårt 

reglerade vilket ledde till att möjligheterna för utlåning blev små. En stor del av lånen fick ges 

endast mot formella säkerheter som bankgarantier, fastighets- och företagsinteckning. Det var 

främst gamla medelstora och stora företag som kunde förete dessa säkerheter och följaktligen 

kom en betydande del av bankernas kunskapsutveckling att inriktas på dels formella 

bokslutsanalyser, dels på att bedöma säkerheters värde. Både i Sverige och utomlands har 

metodutvecklingen särskilt vad avser bedömning av små och medelstora företag varit 

eftersatt. Sedan 1980-talet har diskussioner förts kring premisserna om hur kreditgivningen 

skall ske på ett så trovärdigt sätt som möjligt (Green, 1997). På den svenska kreditmarknaden 

finns det olika kreditgivare som nystartade och även etablerade företag kan vända sig till när 

de är i behov av kredit som exempelvis finansieringsbolag, försäkringsbolag, banker, privata 

fonder, AP-fonder, mellanhandsinstitut, AMS, Almi Företagspartner AB och Staten (Broomé, 

et al., 1998). Det är många faktorer som påverkar bankernas beslut som till exempel att de 

ställer egna krav på kundens lönsamhet där bankerna analyserar och studerar kassaflödet, 

efterfrågan i marknaden, konkurrens och återbetalningsförmågan. Därför händer det att 

bankernas gamla kunder prioriteras framför nya eftersom de känner sig säkrare med befintliga 

kunder (Svensson & Ulvenblad, 1994; Green, 1997).  

 

Bankerna använder sig av olika bedömningsfaktorer för att bedöma huruvida företaget är en 

lämplig låntagare (Zambaldi, et al., 2011). Detta för att få en omfattande bild av företaget där 

både finansiella och icke finansiella aspekter beaktas. Icke-finansiella faktorer beskrivs som 

affärsidé, omvärldsanalys och resursanalys (Berger & Udell, 2006). De finansiella faktorerna 

består av den ekonomiska analysen, där en granskning görs av företagets finansiella rapporter, 

information om företagets resultat- och balansräkning, nyckeltal och revisionsberättelse. Till 

den icke-finansiella delen finns det en aspekt som hamnat allt mer i fokus och det är 

relationsutlåning, vilket handlar om att banken får tillgång till information genom långa och 

nära relationer med företagen. Detta resulterar i att banken får en uppfattning om 
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verksamheten och personerna bakom företaget och därmed erhåller en bättre förutsättning för 

att göra en kreditbedömning (Berger & Udell, 2006). Det finns en risk att bankerna inte får 

tillgång till all nödvändig information, även om bankerna gör en allsidig bedömning. Detta 

analyseras i teorin rörande informationsasymmetri (Ferrary, 2003). 

  

1.2 Problemdiskussion 

Förutsättningar för att driva bankrörelsen framgår i stor utsträckning av lagen (2004:297) om 

bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionen (Andersson & Malmberg, 2011). 

Bankerna har en stramt utformad kreditpolicy med tanke på det ansvar de har inför sina 

kunder, där bland annat osäkerheten i att förlora spararnas insatta kapital då bankerna lånar ut 

deras pengar. Detta leder till att bankerna inte kan ta samma risker som andra finansiärer. 

Bankkunderna måste känna att deras pengar är säkra och att de kan lita på banken. Låntagaren 

måste kunna betala tillbaka det aktuella lånet enligt de villkor som har avtalats som 

exempelvis ränta, amortering och återbetalningsplan. Därför gör banken en nödvändig 

kreditbedömning av låntagarens återbetalningsförmåga och säkerheter innan de beslutar om 

kreditgivning (Garmer & Kyllenius, 2004).  

 

Kreditbedömningen är ett viktigt moment vid finansiering av företag. När banken gör en 

kreditbedömning fastställs det kreditsökande företagets kreditvärdighet, det vill säga 

företagets förmåga att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt samt förmågan att betala 

tillbaka ett lån (Garmer & Kyllenius, 2004). Banken bedömer även utifrån projektets 

företagsekonomiska förutsättningar. Banken går igenom planer, kapitalbehovsberäkningar och 

investeringskalkyler för det aktuella projektet. Till slut kontrollerar banken att kraven på 

säkerheter går att uppfylla (Garmer & Kyllenius, 2004).  

 

I studien blir agentteorin relevant eftersom informationsasymmetri uppstår mellan långivaren 

och låntagaren. I agentteorin särskiljs agent och principal. Principalen beskrivs som ägaren 

som anställer agenten för att utföra arbete åt principalen, i principalens intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Mellan dessa två parter är det vanligt att det uppstår informationsasymmetri 

där agenten oftast sitter på mer information än principalen (Deegan & Unerman, 2011). I vårt 

fall kan banken ses som principalen och kunden som agenten eftersom det är banken som 

beviljar kredit till kunden där kunden sitter på mer information om sitt företag mer än banken 

(Deegan & Unerman, 2011). Detta innebär att banken avgör krediten som kunden ansöker 
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om. Om inte banken vill bevilja kredit till kunden blir det inget lån (Jensen & Meckling, 

1976).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Principal agentteorin, egen bearbetning, 2015. 

 

Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver och analyserar bankmäns hantering av krediter till 

små företag. De hävdar att det i förhållande till stora företag är svårare för små företag att få 

sina lån beviljade. Katarina Svensson & Per-Ola Ulvenblad (1994) refererar till Fertuck 

(1986) där han har undersökt om icke beviljade kreditansökningar har ett samband med 

företagets storlek. Han fann att sannolikheten för att en kredit skall beviljas minskar ju mindre 

företaget är. Anledningen till detta var att bankmännen upplevde att risken var alltför stor på 

grund av asymmetrisk information. Detta är ett problem för bankerna eftersom det finns vissa 

företag som bör respektive inte bör beviljas krediter. Vissa företag som bör beviljas krediter 
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det vill säga de har en bra överlevnads- och återbetalningsförmåga, beviljas inte krediter 

medan andra företag som har en dålig överlevnads- och återbetalningsförmåga  beviljas 

krediter. Här uppstår kreditransonering som innebär att det på en fungerande marknad utan 

regleringar inte kommer att råda en teoretisk jämvikt utan istället en operativ jämvikt (Arnold 

& Riley, 2009). Den operativa jämvikten innebär att banker samt andra finansiärer inte 

beviljar lån till företag som bör beviljas kredit.  

Tidigare forskning har kommit fram till att fenomenet förtroende utgör en viktig aspekt i 

bankernas utlåningsprocess (Moro & Fink, 2013). Förtroendet grundar sig i tidigare beteende 

samt den information som samlas individuellt i en relation mellan bank och kund (Moro & 

Fink, 2013). Forskarna Moro & Fink (2013) studie förklarar att tillit utgör en viktig roll inom 

kreditgivning, vilket innebär att tillit leder till lånerelationer. De visar att kreditchefer som 

samlar in information av sina kunder genom förtroendet och dess komponenter (förmåga, 

välvilja och integritet), förbättrar tillgången till kredit.  Enligt Moro och Fink (2013) kan små 

företag dra nytta av förtroende och de tre komponenterna (förmåga, välvilja och integritet), 

vilket gör det lättare för små företagare att få tillgång till krediter. Bankerna vill bygga 

långvariga relationer, skapa förtroende och ha regelbunden uppföljning av företagen, vilket 

stämmer överens med Ferrary (2003) definition av relationsutlåning. Eftersom det alltid finns 

risker vid utlåning till företag har banker börjat införa en social kreditbedömningsprocess. 

Enligt Ferrarys (2003) innebär den sociala bedömningen en form av relationsutlåning, vilket 

bygger på relationen mellan långivaren och låntagaren. 

 

En intressant aspekt är att studera en jämförelse av två svenska storbankers, Nordea och 

Handelsbanken, kreditbedömning av små och medelstora företag för att se om det skiljer sig 

åt mellan bankerna beroende på bolagsform. I det här sammanhanget är det dessutom 

intressant att studera vilka faktorer som väger tyngst vid kreditbedömningen av små och 

medelstora företag. Detta för att se vad som är viktigt när en företagskund söker kredit och 

hur det går till.   
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1.3 Problemformulering: 

 Hur går bankers kreditbedömning av små och medelstora företag till? 

 

Delfråga 1: Vilka problem kan påverka kreditbedömningen i form av informationsasymmetri 

och förtroende? 

Delfråga 2: Vilka specifika risker är aktuella i samband med utlåning till små och medelstora 

företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om svenska storbanker skiljer sig åt när det gäller 

kreditbedömning för små och medelstora företag. Vi vill även att läsaren skall få en förståelse 

över hur storbankerna granskar informationen som de får av företagen, samt vilken 

information som kreditbedömaren använder vid beslutsunderlag när det gäller små och 

medelstora företag.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien är avgränsad till två svenska storbanker: Nordea och Handelsbanken där en 

jämförelse för kreditbedömning till företag kommer att beaktas. Företagen som studien 

avgränsar till är enligt årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) som klassificerar små och stora 

företag. Enligt 1 kap 3 § ÅRL så definieras mindre och större företag. En egen definition av 

medelstora företag finns inte i årsredovisningslagen, därför ingår medelstora företag i 

kategorin större företag och små företag ingår i kategorin mindre företag enligt 1 kap 3 § 

ÅRL. Vi kommer att betrakta medelstora bolag som större bolag enligt 1 kap. 3 § ÅRL och 

små bolag som mindre bolag enligt 1 kap. 3 § 3st.  ÅRL. Enligt Årsredovisningslagen innebär 

det att små företag har färre än 50 stycken anställda, har en nettoomsättning på mindre än 50 

miljoner kronor och en balansomslutning på mindre än 25 miljoner kronor. Medelstora 

företag har fler än 50 stycken anställda, har en nettoomsättning på mer än 50 miljoner kronor 

och en balansomslutning på över 25 miljoner kronor. Således drar vi gränsen som fokuserar 

på kreditbedömning av små och medelstora företag efter årsredovisningslagen. 
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen, det vill säga hur studien förhåller 

sig till tidigare forskning och teoribildning. Inledningsvis kommer en redogörelse att göras 

över vilka tidigare studier som gjorts inom ämnet som valts. Avslutningsvis redogörs en 

sammanfattning och en förklaring över de teorier som vi har valt att tillämpa.  

 

2.1 Tidigare forskning  

Kreditbedömning innebär att långivaren gör en omfattande granskning av låntagarens 

kreditvärdighet för att kunna fastställa återbetalningsförmågan (Bläckberg, 2015). För att 

kunna göra en korrekt kreditbedömning av låntagarens kreditvärdighet är det viktigt att 

långivaren gör en allsidig bedömning som innefattar såväl finansiella som icke-finansiella 

faktorer av det låntagande företaget (Zambaldi et al., 2011; Berger & Udell 2006).  

Bankerna står inför ett flertal olika risker då de tillhandahåller finansieringslösningar till 

bolagen. Kreditrisken är en av de risker som är mest betydelsefulla ur 

kreditbedömningssynpunkt. Kreditrisken handlar om att låntagaren inte klarar av att betala 

tillbaka det lånade beloppet enligt avtalat kontrakt (Jin et al., 2012). Detta innebär alltså att 

banken inte får tillbaka det utlånade beloppet av låntagaren och banken går med förlust. 

Således måste banken innan de beviljar kredit till bolagen, noga granska riskerna. Tidigare 

studier gjorda av (Jin et al., 2012) har visat att flertal banker har beviljat kredit till ovärdiga 

låntagare och därmed riskerat stora krediter.  

Berger och Udell (2006) förklarar att de finansiella samt icke-finansiella faktorerna av det 

låntagande företaget ligger till grund för kreditbedömningen. Beroende på hur mycket 

kunskap banken har om företaget har faktorerna olika stor betydelse för kreditbedömningen 

(Berger & Udell, 2006). Den finansiella faktorn innebär utlåning som är baserad på 

ekonomiska faktorer även kallad ”hård information” som är lämplig för transparanta företag.  

Med transparant företag innebär det att det finns gott om befintlig information och insynen i 

företaget är stor (Berger & Udell, 2006). Denna hårda information innefattar exempelvis 

finansiella nyckeltal beräknade från reviderade årsredovisningar, information om företagets 

resultat- och balansräkning, nyckeltal och revisionsberättelse. Denna information fokuserar på 

företagets finansiella position, resultat och därmed företagets återbetalningsförmåga. Vid en 

utlåning till ett företag tittar banken främst på företagets finansiella information samt 
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företagets årsredovisning för att ta ett beslut om företaget ska beviljas kredit eller inte. I vissa 

fall brukar inte den finansiella rapporten vara tillräckligt informativ eller trovärdig (ej 

reviderade) då insamlas det även annan finansiell information så som framtida kassaflöden 

(Berger & Udell, 2006). Genom att banken utför en ekonomisk analys får de en uppfattning 

om det lånsökande företagets ekonomiska förhållande, detta visar om det lånsökande företaget 

har en återbetalningsförmåga. 

Berger och Udell (2006) förklarar att de icke-finansiella faktorerna beskrivs som ”mjuk 

information” som omfattar ledarförmåga och karaktär. Denna mjuka information innefattar 

information som personlig kunskap, omständigheter kring företaget och dess ägare/ledning. I 

den mjuka informationen har även förtroendet viktig roll (Moro & Fink, 2013). Förtroende 

benämns som förmåga, välvilja samt integritet som är viktiga faktorer för att öka 

trovärdigheten i den mjuka informationen. De banker som endast är trygga med den hårda 

informationen missar möjligheten att utvärdera bolagets ledning. Den hårda informationen ger 

banken möjlighet till att få insyn i bolagets förmåga att betala tillbaka. Dock missar banken 

kunskap om bolagets ägare/ledning. Det finns företag vars ledning lämnar falsk information 

eller felaktigt intryck vilket gör den mjuka informationen betydelselös. Detta eftersom 

kunskapen om kunden inte överensstämmer med vad man tidigare trott. Ett för högt 

förtroende kan göra banken blind för företagets svagheter och brister. Enligt tidigare 

forskning visar det sig att ett för högt förtroende hos banken kan leda till att företaget erhåller 

krediter, dock kan inte banken förlita sig på det fullt ut. Därför har fakta, siffror och figurer i 

form av hård information en viktig roll (Moro & Fink, 2013).  

I Trönnbergs (2012) studie har 88 kreditbedömare intervjuats på de fyra stora svenska 

bankerna. Syftet med studien var att få reda på hur de fattar beslut huruvida de ska bevilja lån 

till små och medelstora företag. Det visade sig att bankerna antingen använder sig av 

medvetna beslut eller intuitivt beslutfattande. Medvetna beslut innebär att kreditbedömaren 

strikt följer protokollet och riktlinjerna som bankerna har. Intuitivt beslutfattande bygger på 

personliga möten med kunder och inkluderar ”mjuk information” som används i 

kreditgivningen. Större banker bygger till stor del sin utlåning på strikt finansiella data och 

kvantitativ information. Med den kvantitativa informationen menas det att de större bankerna 

kan hantera en större mängd information. Banker med färre kunder alltså mindre banker 

hanterar till viss del sina kunder genom att skapa personliga relationer (Trönnberg, 2012). 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Då studien handlar om kreditbedömning beträffande små och medelstora företag kommer 

kreditbedömning och dess risker vid kreditgivningen i form av informationsasymmetri och 

förtroende att analyseras. En studie av Trönnberg (2012) kommer att tillämpas i vår studie för 

att få reda på hur kreditbedömarna fattar beslut gällande kredit till små och medelstora 

företag. Vidare bygger studien på teorin förtroende som är en viktig faktor vid 

kreditgivningen. Detta kommer att kompletteras med bland annat Berger och Udells (2006) 

teori beträffande finansiella och icke-finansiella faktorer som en beslutsgrund vid 

kreditbedömning för att få en mer allsidig bild av bolagen (Berger & Udell, 1995). 

Andra teorier som är lämpliga för vår studie är informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 

1976), förtroende och relationsutlåning. Teorin rörande informationsasymmetri kommer även 

diskuteras för att ge oss en förståelse för de aspekter som kan försvåra 

kreditbedömningsprocessen (Ferrary, 2003). I vår studie kan vi använda 

informationsasymmetri genom att undersöka om bankerna ser detta som ett problem och en 

faktor som kan leda till att långivaren (bankerna) inte får en korrekt och sanningsenlig bild av 

det låntagande företagets verksamhet. Studie om förtroende förklarar att tillit utgör en viktig 

roll inom kreditgivning, vilket innebär att tillit leder till lånerelationer (Moro & Fink, 2013). 

Forskningen visar att lånechefer samlar in information om sina kunder för att få ett förtroende 

(Moro & Fink, 2013). Förtroendet bygger på tre komponenter: förmåga, välvilja och integritet 

vilket förbättrar möjligheten till krediterna (Moro & Fink, 2013). Enligt Moro och Fink 

(2013) kan små företag dra nytta av denna situation som gör det lättare för dem att få tillgång 

till krediter. 

Bankerna vill bygga långvariga relationer, skapa förtroende och ha regelbunden uppföljning 

av företagen, vilket stämmer överens med hur Ferrary (2003) definierar relationsutlåning. 

Eftersom det alltid finns risker vid utlåning till företag har banker börjat införa en social 

kreditbedömningsprocess. Enligt Ferrary (2003) innebär den sociala bedömningen en form av 

relationsutlåning, vilket bygger på relationen mellan långivaren och låntagaren. Detta är en 

orsak till varför vi har valt att kombinera informationsasymmetri med förtroende vid utlåning 

eftersom teorierna bygger på varandra och bidrar till att minska problemen vid kreditgivning 

från bankerna till kunderna.   
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2.2.1 Förtroende som en viktig faktor vid kreditgivningen 

Ett låneavtal grundar sig i att banken känner ett förtroende för bolaget och kan förlita sig på 

att bolaget kan betala tillbaka lånet (Moro & Fink, 2013). Vid ett starkt förtroende mellan 

bolag och bank ges bolagen bättre villkor (St-Pierre & Bahri, 2011). Ett starkt förtroende från 

en bank gentemot ett bolag visas genom att banken beviljat ett lån. Detta höga förtroende 

uppmuntrar trovärdigt beteende hos kredittagaren (Moro & Fink, 2013). Förtroende har en 

inverkan på individens beteende i samspel med andra (Moro & Fink, 2013). 

Förtroende definieras som tillit som en part har angående en annan parts egenskaper (Moro & 

Fink, 2013). Enligt Moro och Fink (2013) klargör de att förtroende baseras på både tidigare 

beteenden och på information som samlas individuellt i en relation. Ett gott förtroende skiljer 

sig från information och kan kompensera informationsasymmetri vid bedömningen av ett 

företags kreditvärdighet. Förtroende bygger enligt Moro och Fink (2013) på tre faktorer: 

skicklighet, välvilja och integritet. Skicklighet rör aspekter som kunskap och kompetens. 

Godhet är låntagarens vilja att göra bra ifrån sig gentemot långivaren och att denna värnar om 

förhållandet. Integritet handlar om att låntagaren följer en uppsättning av principer som 

långivaren anser acceptabelt. Integritet handlar också om att låntagaren ser till att uppfylla 

sina skyldigheter. Förtroendets tre grundfaktorer är viktiga för att öka trovärdigheten i 

informationen mellan långivaren och låntagaren. 

Moro och Finks (2013) studie förklarar att tillit utgör en viktig roll inom kreditgivning, vilket 

innebär att tillit leder till relationsutlåning. Eftersom det alltid finns risker vid utlåning till 

företag har banker börjat införa en social kreditbedömningsprocess. Enligt Elsas och Krahnen 

(1998) innebär den sociala bedömningen en form av relationsutlåning, vilket bygger på 

relationen mellan långivaren och låntagaren. Termen relationsutlåning användes från början 

som en beskrivning av de tjänster som banken erbjöd till sina kunder eftersom bankerna ansåg 

att man hade skapat en relation med kunderna då de tog emot bankernas erbjudanden. Idag 

betecknas relationsutlåning som den information som har samlats in under en längre tid 

genom regelbundna möten, kommunikation och personliga reflektioner av verksamheten 

(Udell, 2008). Genom att kreditbedömningen sker utifrån ett mer personligt plan skapar detta 

ett starkt förtroende mellan banken och låntagaren. Relationsutlåning rör därmed ömsesidig 

påverkan mellan människor (Elsas & Krahnen, 1998). Förespråkarna förklarar att 

grundtanken med relationsutlåning är att det genererar ekonomiska fördelar för både banken 

och låntagaren (Elsas & Krahnen, 1998). En fördel med relationsutlåning är att det kan 
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minska exempelvis informationsasymmetri mellan bank och kund. Detta innebär säkerhet och 

effektivitet för bankerna samt att de därigenom får mer åtkomst till information. En annan 

fördel med relationsutlåning är att relationen som skapas mellan bank och låntagare ökar 

sannolikheten för framtida affärer mellan dem (Elsas & Krahnen, 1998). Ur bankens 

synvinkel finns det en negativ risk med relationsutlåning en så kallad ”nära vän - utlåning”, 

vilket innebär att banken och låntagarens relation blir så stark att utlåningen gynnar låntagaren 

mer än själva banken (Elsas & Krahnen, 1998). En annan risk är om den finansiella 

rådgivaren slutar inom sin bankverksamhet och istället startar eget och därmed tar med sig 

”sina” kunder som denne har skapat sociala kontakter med (Ferrary, 2003). 

2.2.2 Informationsasymmetri (Principal-Agentteori) 

Teorin Informationsasymmetri innebär att låntagaren sitter på mer information och kunskap 

om sin verksamhet, dess finansiella position och den bransch de verkar i än långivaren 

(Jensen & Meckling, 1976; Ferrary, 2003). Här uppstår det informationsklyftor mellan 

långivaren och låntagaren som kan leda till att kreditbedömningen blir utdragen och felaktig.   

Kreditbedömning av företag är ingen friktionsfri process och för att bedömningen skall bli så 

korrekt som möjligt är det viktigt att banken har tillgång till tillräckligt mycket information 

(Svensson & Ulvenblad, 1994). Viktigt är alltså att både långivaren och låntagaren har 

tillgång till samma information samt att informationen långivaren får är korrekt. Det är dock 

vanligt att informationsasymmetri uppstår mellan parterna vilket innebär att låntagaren sitter 

på mer information än långivaren om sin verksamhet (Jensen & Meckling, 1976; Ferrary, 

2003). Informationsasymmetri har sitt ursprung från principal-agentteori där agenten i första 

hand vill maximera sin egen vinst på bekostnad av principalen även kallat opportunism 

(principlöshet). Därmed finns en informationsasymmetri mellan agenten och principalen 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Det här är ett större problem och en faktor som kan leda till att långivaren inte får en 

sanningsenlig bild av låntagarens verksamhet. Detta kan leda till att banken i vissa fall 

beviljar en kredit till en olämplig låntagare som i sin tur kan leda till framtida förluster. Oftast 

har kreditbedömaren, rent teoretiskt ett underläge gentemot det kreditsökande företagets 

finansiella förmåga och sin avsikt att fullgöra avtalade åtaganden (Arnold & Riley, 2009). 

Informationsgapet mellan parterna kan exempelvis uppstå genom att låntagaren avsiktligen 

undanhåller viktig information om verksamheten vilket i sin tur kan leda till att de minst 

kreditvärdiga företagen beviljas kredit. Detta minskar effektiviteten i 
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kreditbedömningsprocessen vilket blir kostsamt för långivaren (Gustafson et al., 2005). 

Informationsasymmetri kan reduceras genom relation mellan bankmannen och företagaren 

eftersom banken över en längre tid samlar in information och därmed fördjupar sin förståelse 

för företagets verksamhet, vilket underlättar och effektiviserar kreditbedömningen (Berger & 

Udell, 2006). Detta gör att bankerna förebygger kreditförluster och därmed kan upptäcka 

varningssignaler och agera därefter (Holland, 1994). 

 

2.3 Teori sammanfattning 

Bankers kreditbedömning av små och medelstora bolag är relativt omfattande och flera 

studier har gjorts kring vilka faktorer som ligger till grund för bankers utlåning (Berger & 

Udell, 2006; Ferrary, 2003; Moro & Fink, 2013;Trönnberg, 2012). Figur 2 visar Berger och 

Udells (2006) teori om bankens bedömningsfaktorer där både finansiella och icke finansiella 

aspekter måste beaktas. Berger och Udells (2006) teori hjälper oss att belysa vad banken 

väljer att fokusera på vid en utlåning till små och medelstora bolag såsom nyckeltal, företagets 

resultat- och balansräkning, omständigheter kring företaget och dess ägare/ledning. 

Förtroende utgör också en viktig aspekt i bankernas utlåningsprocess. Förtroendet grundar sig 

på både tidigare beteende samt information som samlas individuellt (Moro & Fink, 2013). 

Denna studie förklarar att tillit utgör en viktig roll inom kreditgivning, vilket innebär att tillit 

leder till lånerelationer. Eftersom det alltid finns risker vid utlåning till företag har banker 

börjat införa en social kreditbedömningsprocess. Agent-principal teorin nämner 

informationsasymmetri som är en risk och innebär att låntagaren sitter på mer information och 

kunskap om sin verksamhet, dess finansiella position och den bransch de verkar i än 

långivaren (Ferrary, 2003). 

Enligt Trönnberg (2012) visade det sig att bankerna antingen använder sig av medvetna beslut 

eller intuitivt beslutfattande. Medvetna beslut inträffar när kreditbedömaren strikt följer 

protokollet och riktlinjerna som bankerna har. Intuitivt beslutfattande bygger på personliga 

möten med kunder och inkluderar ”mjuk information” som används i kreditgivningen. Detta 

hjälper oss att förstå varför bankers kreditbedömning ser ut på ett visst sätt.  

Nedan i figur 2 visas en sammanfattning på våra teoretiska begrepp som sedan kommer att 

diskuteras och analyseras i studien. 
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Figur 2. Teoretisk modell, egen bearbetning, 2015. 
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3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs det tillvägagångssätt som använts i syfte till att besvara 

problemformuleringen. Avsnittet beskriver dessutom vilket tillvägagångsätt som tillämpats vid 

insamling av det empiriska materialet. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens 

trovärdighet, källkritik, etisk reflektion och analysmetod.  

 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur bankers kreditbedömning av små och medelstora 

bolag går till och om bankerna skiljer sig åt vid kreditbedömningen. Dessutom skall läsaren få 

en förståelse kring hur bankerna skiljer sig åt och hur de granskar informationen de får av 

företagen. Detta kommer att göras genom semi-strukturerade intervjuer. Studien kommer 

även undersöka vilken roll förtroende har i bedömningen av kreditvärdighet. Därefter kommer 

informationsasymmetri diskuteras i studien. För att nå det önskade resultatet i studien krävs 

det att studien använder en eller flera metoder. I avsnittet Forskningsstrategi och 

Forskningsprocess finns det beskrivning över de motiven som ligger till grund för valet av 

metod. 

Uppsatsen bygger till viss del på en komparativ fallstudie. Den komparativa metoden innebär 

att det finns ett resultat, fall eller perspektiv som genom upprepning, flera gånger, möjliggör 

en jämförelse med alternativa resultat, fall eller perspektiv (Backman, 2008). I vårt fall 

kommer vi att jämföra två banker med varandra för att se hur de skiljer sig åt. Avsikten är att 

studera hur kreditbedömning av små och medelstora bolag går till i svenska banker och hur 

skillnaden ser ut beträffande kreditbedömningen i relation till två svenska storbanker. Studien 

kommer även att omfatta en undersökning huruvida informationsasymmetri, förtroende och 

relationsutlåning i samband med risker som har betydelse i kreditbedömningsprocessen av 

små och medelstora företag. 

3.2 Forskningsstrategi 

Med detta som grund har en kvalitativ metod i form av intervjuer valts att användas.  I den 

kvalitativa forskningen ligger koncentrationen på hur individerna förstår och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). I denna studie är vi inte intresserade av att förkasta eller 

bekräfta. Vi vill istället skapa en djupare förståelse för det problem vi undersöker. Forskare 

menar att den komparativa fallstudien således kan vara ett verktyg för att hitta mönster i data 

och en kombination mellan en kvalitativ och att en komparativ ansats höjer analysnivån 



 14 

(Rihoux et al., 2011). Således har vi valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi i det här 

arbetet. Vi kommer att genomföra intervjuer med åtta olika kreditbedömare, därför att vi vill 

förstå och fördjupa oss i kreditbedömarens situation när de tar ett beslut för små och 

medelstora bolag. 

3.3 Forskningsprocess 

Många forskare uppfattar ofta sambandet mellan teori och forskning som induktivt, vilket 

innebär att teorin är resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2013). Den här 

uppsatsen bygger på en induktiv metod eftersom en undersökning kommer att göras av hur 

verkligheten ser ut när det gäller kreditgivning till små och medelstora bolag. Vi kommer att 

dra slutsatser utifrån vår teoretiska referensram och vår samlade empiri i form av en 

kvalitativ- och komparativ ansats. En kvalitativ studie kan ibland uppfattas som utveckling av 

teorier och där relationen mellan teori och forskning ses som induktiv. Däremot kan den 

induktiva processen visa inslag av deduktion, det vill säga en förutsägelse om hur resultatet 

kommer att bli (Bryman & Bell, 2013). 

3.4 Urval 

Vi har valt att tillämpa ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är ett icke-randomiserat urval 

som lämpar sig väl i en kvalitativ studie med ett relativt litet urval (Jacobsen, 2002). Vi har 

valt att intervjua fyra informanter från respektive bank. Således kommer fyra informanter att 

intervjuas som arbetar med kreditbedömning från Handelsbanken och fyra från Nordea. Vi 

kommer att välja ut två kontor i centrala Göteborg och två kontor lokalt i Göteborg från 

Nordea och Handelsbanken. Således blir det fyra intervjuer i Göteborg där vi intervjuar fyra 

olika kreditbedömare från olika kontor. Därefter kommer vi att göra fyra andra intervjuer i 

Skövde där vi gör två intervjuer från respektive bank då det inte finns tillräckligt många 

kontor i Skövde. Allt som allt blir det åtta intervjuer. Då Handelsbanken är starkt 

decentraliserad kan det vara intressant att jämföra banken med Nordea som är centraliserad 

samt att göra studien från Göteborg och Skövde. Detta för att i sin tur jämföra två 

regionkontor med varandra för att se om det finns skillnader med tanke på att Nordea beslutar 

enbart kredit från regionkontoret (Nordea, 2014).  

Detta anses vara tillräckligt många för att ge oss ett gott underlag för denna typ av studie, 

både när det gäller omfattning och innehåll, eftersom mättnaden är eftersträvansvärd, då vet vi 

att vi fått den data som krävs för att få fram ett trovärdigt empiriskt resultat. Få in ormanter 

kan leda till att studien blir för specificerad och tunn. Samtidigt vill vi undvika ett 
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återkommande mönster som leder till att resultatet kan anses vara upprepad och att det inte 

bidrar med något nytt till vår studie. Därför anser vi att åtta intervjuer är tillräckligt. 

Intervjuerna kommer gå till på så sätt att fyra informanter från respektive bank intervjuas. Då 

kritik kan riktas mot att endast en informant inom respektive företag intervjuas (Bryman & 

Bell, 2013). Däremot finns risken att svaren speglar deras individuella sätt att göra en 

kreditbedömning och inte bankens som helhet sätt att arbeta.  

3.4.1 Val av banker 

Att vi har valt att undersöka Handelsbanken och Nordea beror på att de fokuserar mycket på 

sina företagskunder och har en ledande roll inom företagsutlåning. Handelsbanken i Sverige 

har under lång tid tillbaka varit den ledande banken för medelstora och ägarledda företag. För 

tredje året i rad har Handelsbanken utsetts till ”årets affärsbank” av finansbarometern, en 

utmärkelse som bygger på omdömen från personer i företagsledande befattningar 

(Handelsbanken, 2014). För tredje året i rad blev Handelsbanken utsedd till Sveriges 

småföretagsbank 2014 av finansbarometern, vilket gav oss ytterligare en anledning till att 

välja Handelsbanken till vår studie (Eastbrook Information Lab AB, 2014). Betyget som 

Handelsbanken fick av finansbarometern är det högsta betyget som delats ut till någon bank 

sedan undersökningen startade, vilket innebär att småföretagare har ett bra förtroende för 

Handelsbanken (Handelsbanken, 2014).  

Orsaken till att vi valt Nordea är för att banken har en ledande roll inom företagsutlåning 

(Nordea, 2014). I Sverige har Nordea (2014) delat upp företagskunderna i segment utifrån 

affärspotential och hur komplexa deras behov är. I denna segmentering har Nordea (2014) 

460 000 små företagskunder och 80 000 medelstora företagskunder. Eftersom Nordea är den 

främsta bankkoncernen i Norden, utnyttjar de sin storlek och styrka till att erbjuda bästa 

lösningarna till nytta för deras företagskunder (Nordea, 2014). 

Bankerna skiljer sig åt då Handelsbanken har en decentraliserad organisation som innebär att 

lokalkontorets chef får ta ansvar för de krediter de ger (Handelsbanken, 2014). Det betyder att 

Nordea i en jämförelse med Handelsbanken är en centraliserad organisation (Nordea, 2014), 

vilket gör det till en intressant jämförelse mellan bankerna.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen baseras på två informationskällor; årsredovisningar och intervjuer. 

Bankernas årsredovisningar hämtades genom bankernas officiella hemsidor från år 2014. Det 



 16 

finns två olika typer av datainsamling, det ena är primärdata och det andra är sekundärdata 

(Backman, 2008). Primärdata är den information och de observationer som forskaren själv 

inhämtat till forskningsarbetet. Fakta som är insamlad av andra författare och forskare, eller 

referenser som en vetenskaplig artikel refererar till, det kan exemplifieras av vetenskapliga 

artiklar, tryckta källor och andra tidskrifter (Backman, 2008). I vår studie används både 

primär- och sekundärdata. Primärdata kommer att inhämtas från intervjuer med bankernas 

ansvariga för kreditbedömning och sekundärdata via information som samlats in av någon 

annan. Vi kommer därmed att använda oss utav en kombination av primärdata och 

sekundärdata under studiens gång.   

3.5.1 Intervjupersonerna 

Ovanstående val av företag resulterade till sex intervjuer istället för åtta intervjuer på grund av 

tidsbrist från bankernas sida. Däremot räckte det med sex intervjuer för att ge studien det 

underlag som behövdes vad gäller en bred omfattning och ett djupgående innehåll. 

Intervjuerna visade ett gott underlag för en mättad undersökning eftersom fler intervjuer inte 

hade lett till något mer bidragande för studien. Detta berodde på att alla intervjuer 

genomfördes enbart i Göteborg.   

En undersökning mellan två regioner blev inte mjöligt på grund av tidsbrist dock blev det en 

intressant och lärorik undersökning. Det blev två intervjuer i centrala Göteborg från 

respektive bank samt två i lokala områden i Göteborg enbart från Handelsbanken. Storleken 

på kontoren varierade från små med enbart några få anställda till stora med flertal anställda. 

Kontoren från Handelsbanken var 24 anställda på Första Långgatan, 18 på Östra Hamngatan, 

17 på Sisjön samt ett litet kontor på Almedal där de endast var 5 anställda. Från Nordea var 

det över 20 anställda på kontoret i Östra Hamngatan där två intervjuer genomfördes. Samtliga 

informanter som intervjuades har olika befattningar varav tre företagsrådgivare, två 

kreditanalytiker och en kontorschef. På nästa sida presenteras en tabell över informanterna 

som intervjuades samt intervjuprocessen för vilken metod som används. 
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Banker Ort Informant Befattning Datum 

Handelsbanken Göteborg Första 

Långgatan 

Informant 1 

Anonym 

Företagsrådgivare 2015-04-08 

Handelsbanken Göteborg 

Sisjön 

Informant 2 

Fredrik Sköld 

Företagsrådgivare 2015-04-09 

Handelsbanken Göteborg Östra 

Hamngatan 

Informant 3 

Anonym 

Företagsrådgivare 2015-05-06 

Handelsbanken Göteborg 

Almedal 

Informant 4  

Jan Gottberg 

Kontorschef 2015-05-07 

Nordea Göteborg Östra 

Hamngatan 

Informant 5 

Filippa Backman 

Kreditanalytiker 2015-04-07 

Nordea Göteborg Östra 

Hamngatan 

Informant 6 

Marcus Svensson 

Kreditanalytiker 2015-05-07 

Figur 3. Sammanfattande modell över informanterna, egen bearbetning, 2015. 

3.5.2 Intervjuprocess 

Våra intervjuer kommer att bestå av personliga intervjuer där vi intervjuar informanten. Detta 

passar vårt arbete eftersom meningen är att beskriva och utveckla förståelsen för hur 

kreditbedömarna arbetar vid kreditbedömning av små och medelstora företag. En av oss 

kommer att sköta hela intervjun samtidigt som den andra kommer att föra anteckningar. 

Intervjun kommer att spelas in på band eftersom detta anses vara  lättare för insamlingen av 

vår empiri men skulle informanten inte vilja det så har den ena av oss hela intervjun 

antecknad.   

Metoden anses vara bättre och lättare för att få en helhetsbedömning av bolaget till skillnad 

från exempelvis telefonintervjuer. De personer som genomför intervjuer med hjälp av telefon 

kan inte se den person de intervjuar. Det betyder att de inte kan reagera på informanternas 

ansiktsuttryck som rör exempelvis undran eller osäkerheten då de får en fråga. Vid en 

personlig intervju kan intervjuaren reagera på sådana tecken genom att upprepa eller försöka 

klargöra innebörden av frågan, även om detta borde ske på ett högt standardiserat sätt 

(Bryman & Bell, 2013).  
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3.5.3 Intervjuerna 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade, på så sätt att vi har haft ett bestämt tema som har 

berörts, men att informanterna i respektive företag fått stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt därtill att följdfrågor förekom under intervjuprocessen. 

Insamlingen av empirisk data genomfördes via personliga intervjuer som vi nämnde tidigare 

förutom en intervju som skedde via telefon. Telefonintervjun berodde på tidsbrist från 

informantens sida där informanten inte hade möjlighet att boka in en personlig intervju på 

kontoret, därmed fick intervjun äga rum efter arbetstid. Kontakten med bankerna skedde 

genom e-postmeddelande och per telefon där vi bestämde tidpunkt, datum och plats för 

intervjun. De personliga intervjuerna genomfördes i konferensrummen på respektive 

bankkontor där intervjuerna tog ungefär mellan 40-50 minuter. Telefonintervjun genomfördes 

efter arbetstid där intervjun tog ca 80-90 minuter vilket är bra eftersom informanten hade tid 

att besvara frågorna extra tydligt och utförligt. Dessvärre accepterades inte inspelning av 

intervjuerna vilket ledde till att anteckningar fördes. Efteråt hade vi en ständig kontakt med 

informanterna för avstämning av anteckningarna vilket gav oss det material vi undersökte. 

3.6 Källkritik 

Källkritik är en metod för att bedöma sanningshalten i referenser och påståenden om 

vekligheten. Källkritiken handlar alltså om att bedöma vilka artiklar, publikationer och andra 

källor som är oanvändbara och mindre trovärdiga (Thurén, 2003). Vetenskapliga 

publikationer har oftast en hög trovärdighet då forskare och experter utvecklat sig inom ett 

visst område under många år och deras publikationer är vanligtvis kontrollerade av andra 

auktoriteter inom området (Thurén, 2003). Härmed är det frågan om att göra en samlad 

bedömning över huruvida källorna är trovärdiga eller inte. Majoriteten av källorna i vårt 

arbete avser vetenskapliga artiklar och litteratur.  

Vår studie baseras på en kvalitativ- och komparativ ansats. Uppsatsens trovärdighet stärks 

genom våra semi-strukturerade intervjuer som görs med huvudpersoner som har relevant 

kompetens och som arbetar med kreditbedömning inom banken. Under studiens gång gjordes 

en komparativ analys har gjorts av empirin. Enligt tidigare forskning påpekas det att en 

kombination mellan en kvalitativ och komparativ metod höjer analysnivån vilket leder till att 

studien får ett större djup samt att granskning och värdering av informationsunderlaget blir 

pålitligare (Rihoux et al., 2011). 
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3.7 Metodkritik 

Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden är mycket resurskrävande på det sättet 

genom att de får in mycket information som kan vara mångtydig vilket gör att det finns en 

tendens att undersökningen kan ta lång tid att genomföra.  

De sex informanterna vi har valt att intervjua har intervjuats via en kanal; genom en personlig 

intervju. Alla intervjuer förutom telefonintervjun har intervjuats personligen på respektive 

bankkontor. Telefonintervjun skedde via ett telefonsamtal där tillsammans samtalade med 

informanten. För vår del tog alla intervjuer som tog plats på kontoren ungefär lika lång tid. 

Det var endast telefonintervjun som tog längre tid än de andra intervjuerna. Vi anser inte att 

tidsfaktorn har haft en negativ påverkan på intervjuprocessen. Våra personliga intervjuer har 

varit enkla att genomföra, därför att vi fick en klar bild över bankernas 

kreditbedömningsprocess från respektive informant. Transkriberingen har varit enkelt att 

utföra, då vi transkriberade direkt efter intervjuerna. Kritik mot telefonintervjuer enligt 

Bryman och Bell (2013) är att informanten inte kan klargöra en frågeställning via visuella 

hjälpmedel som till exempel bilder eller diagram. Kvalitén på de data man samlar genom 

telefonintervjuer blir oftast sämre än personliga intervjuer. Kritiken riktar sig i första hand till 

att telefonintervjuer tenderar att vara kortare än personliga intervjuer, därmed kan det leda till 

att studien blir tunn (Bryman & Bell, 2013). Detta visade sig inte stämma överens med 

telefonintervjun som vi genomförde då den tog längre tid att utföra i jämförelse med de 

personliga intervjuerna. I den här undersökningen kan kritik föras mot telefonintervjun då den 

tog lång tid att genomföra. Detta eftersom noggrannheten och tydligheten tog längre tid att 

förklara via telefon. Däremot insamlades det önskade resultatet och stämde bra överens med 

de övriga informanternas svar som ökade trovärdigheten i intervjun trots att det genomfördes 

via telefon.  

Samtliga informanter tog fram egna mallar med ett antal punkter som ska följas under 

kreditbedömningen. Detta ökar trovärdigheten till viss del, då informanterna från respektive 

bank måste följa dessa internt uppsatta kreditbedömningsmallar. Således kan inte en persons 

bedömning skilja sig betydande från en annan person inom samma bank.  

I och med att samtliga intervjuer skedde på respektive informants bankkontor förutom en utav 

intervjuerna som skedde via telefon, kan det även ha haft en påverkan på svaren. Därmed 

minskar anonymiteten vid personliga intervjuer. Det kan ha lett till att informanterna velat 

vara affärsmässigt korrekta på bankkontoret och därigenom inte gett en öppen bild av hur de 
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faktiskt går tillväga vid kreditbedömningen. Risken finns att informanten inte pratar och 

förklarar fritt hur det ser ut i verkligheten.  

3.8 Etisk reflektion 

I den här studien har vi fått tillstånd av informanterna att namnge dem förutom två i den 

empiriska intervjuundersökningen. Det kan också antas att informanterna, i och med sin 

ställning inom bankerna, har den befogenhet till att besvara frågorna gällande kreditvärdighet 

utan att det skadar bankerna eller dem själva. Studien har även mailats till respektive 

informant för att ge de en möjlighet att rätta till oriktiga påståenden eller möjliga 

missförstånd. Detta gjordes för att ge samtliga banker och informanterna en trygghet att rätt 

information presenteras som inte kan bidra till någon skada för bankerna eller informanterna.  

3.8.1 Etiska principer 

Innan vi genomförde våra intervjuer tittade vi på de etiska aspekterna som var relevanta för 

denna undersökning. Bryman & Bell (2013) menar att innan en undersökning genomförs skall 

det analyseras om det är möjligt att genomföra undersökningen utifrån individskyddskrav. 

Bryman & Bell (2013) tar upp fyra riktlinjer som bör beaktas vid en vetenskaplig 

undersökning och som vi utgick ifrån vid intervjuerna. Den första riktlinjen var 

Informationskravet som förklarar att de personer som deltar i undersökningen skall informeras 

om undersökningens syfte och att informanternas deltagande i undersökningen är frivilligt. 

Informanterna skall även informeras om att de även kan avbryta sin medverkan när de känner 

för det. Efter detta är det även viktigt att informera informanterna om hur resultatet kommer 

att användas och presenteras. Den andra riktlinjen var Samtyckeskravet som innebar att de 

som deltar i undersökningen avgör själva om de vill delta eller ej. Sedan har de rätt att avgöra 

själva på vilka villkor och hur länge de vill delta. I vårt fall var tiden inte så viktig utan 

villkoren där informanterna ville ha intervjufrågorna i förväg så att de kunde avgöra om det 

var möjligt för dem att besvara frågorna. Detta för att inte strida mot bankens principer och 

riktlinjer. Den tredje riktlinjen var Konfidentialkravet som upplyste att informanterna har 

rättigheter att vara anonyma  där två informanter i vår undersökning begärde att vara det. Den 

sista riktlinjen var Nyttjandekravet där informationen som vi samlar in skall endast användas 

till forksningens syfte och inget annat.   
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3.9 Analysmetod 

De semi-strukturerade intervjuerna som genomfördes med bankrepresentanterna med hög 

kompetens och bra befattning om kreditgivning till företag har berikat intervjuerna med 

omfattande och djupa diskussioner kring ämnet. Eftersom att intervjuerna med bankerna 

varade i cirka 40 minuter och  cirka 80 minuter för telefonintervjun, blev intervjuerna givande 

för studien. Under intervjuerna antecknade en av oss svaren samtidigt som den andra förde 

diskussionen med informanten, där informanterna var väldigt tydliga i sina svar och 

förklarade långsamt för att allt skulle antecknas noggrant. Informanterna gick även med på att 

behålla kontakten så att anteckningarna kunde skickas in till dom för att se om allt stämde av 

efter transkriberingen. Efter att intervjuundersökningen var klar skickades svaren till varje 

informant för att säkerställa att inga missförstånd uppkommit under respektive intervju. 

Sammanställningen av intervjuundersökningen kopplades sedan till våra valda teorier för att 

se om informanternas svar kunde appliceras på respektive teori. Vår komparativ analys 

kompletterar vår intervjuundersökning och bidrar till att vi förstår vad bankerna fokuserar på 

samt ökar förståelsen kring vilka likheter och olikheter som kan förekomma mellan respektive 

bank.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet sammanställs den empiriska informationen. Kapitlet inleds med en 

presentation av våra intervjuer.  Presentationen är strukturerad så att varje banks syn på 

kreditbedömning presenteras var för sig. Kapitlet avslutas med en komparativ analys och en 

sammanfattande tabell över informanternas svar.   

 

 

Figur 4. Sammanfattande modell över samtliga banker, egen bearbetning, 2015.  

4.1 Nordea   

På Nordea intervjuades Filippa Backman som är kreditanalytiker i Västra Götaland sedan år 

2004 och har flera års erfarenhet inom banken. Hennes främsta uppgifter är att arbeta med 

företag och bostadsrättsföreningar. Vidare intervjuades Marcus Svensson som är 

kreditanalytiker i Västra Götaland sedan år 2006 och har lång erfarenhet inom bankväsendet. 

Hans främsta uppgifter är att arbeta med olika sorters företag, från små bolag till börsnoterade 

bolag. 

 

Backman och Svensson förklarar att på den avdelningen de jobbar på så är den centraliserad. 

Genom att de sitter bara på ett ställe i Göteborg och i Göteborgs region. Själva 

Handelsbanken, Göteborg Första Långgatan 

Handelsbanken, Göteborg Sisjön 

Handelsbanken, Göteborg Almedal 

Handelsbanken, Göteborg Östra Hamngatan 

Nordea, Göteborg Östra Hamngatan 

Nordea, Göteborg Östra Hamngatan 
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beslutsfattandet som tas av beslutsfattarna är inte centraliserad utan det tas lokalt på själva 

kontoren.  

 

Svensson redogör för Nordeas kreditgivningspolicys: 

- God kredit sed – Om inte kunden kan det här att betala tillbaka, då ska man avråda 

kunden från att göra den här investeringen.  

- Etik och moral – Vi har i PM:et att vi ska gå igenom när det är vissa nivåer vi måste 

göra en bedömning om det kan finnas risk för barnarbete och liknande.  

- Miljöpolicy – Vissa verksamheter kan släppa ut vissa grejer, där krävs tillstånd som 

man måste ha och beakta. Finns förorenade industrier och då ställer man sig frågan; 

kan detta falla tillbaka på ägaren?  

- Legala bitar – Omfattar både externa och interna jurister. Penningtvättslag som är 

extremt omfattande och. Bankerna granskas dessutom av Finansinspektionen, som ser 

till att bankerna uppfyller uppsatt regelverk. 

 

Som kreditanalytiker genomför de kreditanalyser och tar fram ett beslutsunderlag i enlighet 

med Nordeas kreditpolicy och strategi för företagskunder (Backman, 2015; Svensson, 2015). 

Sedan sammanställer de allt i ett pm-mall och skickar detta vidare till beslutfattarna.  

 

Nordea har en fastställd beslutsordning eller beslutshierarki som de alltid följer. Backman och 

Svensson förklarar att de alltid diskuterar inom organisationen och har en fastställd 

beslutsordning som de alltid går efter. Inom Nordea finns det alltså fastställt på vilken instans 

vilka beslut ska tas beroende på storleken på företagets (kundens) kredit. Backman och 

Svensson redogör att de har flera olika steg i beslutsordningen beroende på storleken på 

företagets (kundens) totala lån.   

De olika beslutsnivåerna ser ut på följande sätt; först tar kreditanalytikerna fram 

kreditanalyser och ett beslutsunderlag som Backman och Svensson. Därefter skickas detta 

vidare till beslutsfattarna för att de skall ta ett beslut. Små krediter beslutas lokalt och större 

krediterna vidarebefordras till den högre regionen eller till huvudkontoret i Stockholm och i 

sista led till instansen som kallas för Sveriges Kredit Kommitté. Svensson påpekar om det går 

över de nivåerna så finns det Nordisk Kommitté, dock är det väldigt sällan det passerar den 

Svenska kredit kommittén.  
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Figur 5. Sammanfattande modell över beslutsnivåerna, egen bearbetning, 2015. 
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Nordea har riktlinjer och faktorer som måste tas i beaktning under kreditgivningsprocessen. 

Kärnan i Nordea är att bevisa kundens återbetalningsförmåga samt att säkerheter beaktas. 

Kredit får endast beviljas på goda grunder. Backman påpekar att områden som ska undersökas 

är branschrisk, ägarrisk, företagsrisk, säkerhetsrisk och finansiella aspekter. När man granskar 

de finansiella aspekterna kontrolleras informationen de får genom Upplysningscentralen. 

Utöver detta analyseras kundens balansräkning, budget, resultatrapporter, kassaflöden, eget 

kapital och skulder. Även bolagsverket skickar information till Nordea och företaget skickar 

in ändamålet med lånet. Nordea analyserar även deras företagskunder och dess leverantörer 

samt att de söker på nätet. Den viktigaste aspekten enligt Backman är ett framåtriktat 

kassaflöde. Det är ytterst viktigt för att klara av negativa åtaganden som exempelvis 

räntehöjningar eller likviditetssvacka. Då det kan vara svårare för små företag att få beviljat 

lån är när exempelvis små företag inte har tillgångar som man kan ställa som pant. Vidare är 

de viktigaste aspekterna enligt Svensson ”förtroendet och återbetalningsförmågan”. Svensson 

påpekar att det är viktigt med förtroende för ledningen och ägarna samt att företaget ska visa 

ha en återbetalningsförmåga.  

Backman förklarar att de använder sig av segmentering av krediter.  Vid kreditbedömning av 

små företag använder Nordea sig av ”Credit scoring”. Credit Scoring är ett hjälpmedel som 

tillhandahålls av kreditupplysningsföretag. Det används oftast som hjälpmedel vid 

kreditgivning till mindre bolag. Baserat på tillgänglig information (både finansiell och annan 

information) hos kreditupplysningsföretaget ges en riskprognos för det aktuella bolaget. 

För de större och medelstora bolagen läser de och analyserar kundens branschrisk, ägarrisk, 

företagsrisk, säkerhetsrisk och finansiella aspekter, som sammanställs i en ”rating” modell. 

Svensson poängterar att en kombination av både finansiella och icke finansiella faktorer har 

inverkan på kreditbeslutet. Efter att de analyserat dessa aspekter utvärderar de och lägger in 

denna information i sin kredit pm-mall. Backman kunde inte skicka över deras pm-mall på 

grund av banksekretess, men här kommer en uppställning över de avsnitt som i huvudsak 

finns i ett pm: 

- Propå 

- Beskrivning av kunden 

- Ägare, ledning, organisation 

- Historik, affärsidé, strategi 

- Branschrisk 
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- Företagsrisk 

- Finansiell risk 

- Säkerheter 

- Slutsats kreditrisk 

Kreditanalytikerna gör en bedömning i PM:et, detta innebär att det är en del av Backmans 

jobb att göra en bedömning på sakliga grunder. Det förväntas att de gör en bedömning av 

kunden och där ingår frihet att uttrycka deras åsikt att ta ställning, utifrån genomförd 

kreditbedömning på sakliga grunder självfallet, som sedan vidarebefordras till beslutfattarna. 

Sedan görs det en djupare analys av företaget beroende på lånets storlek samt lånets ändamål. 

Sedan är det upp till beslutfattarna att fatta beslut om krediten. Backman förklarar att företag 

kan ta lån för olika ändamål som exempelvis investeringsslån eller vid likviditetssvacka. 

Backman påpekar att bristande information från företaget samt kort tid att fatta 

beslutsunderlag kan försvåra kreditbedömningen. Med bristande information kan det 

exempelvis handla om att banken inte får all information om kunden eller att kunden inte 

förstår vad banken menar. För att avhjälpa det här problemet för Nordea tydliga samtal och 

ställer följdfrågor tills de är helt försäkrade om att båda parter förstår varandra. Svensson 

påpekar att om de inte har ett förtroende för företaget så kan det försvåra kreditbedömningen. 

Enligt Svensson finns det även bitar som penningtvätt som kan försvåra 

kreditbedömningsprocessen. 

Svensson poängterade ”har man inte förtroende för kunden då går det inte att låna ut.” 

Svensson menar att förtroende bygger på flera saker – kvalitativa och finansiella faktorer. Det 

är första checken sen måste bolaget fungera, generera resultat, ha eget kapital så att kunden 

kan klara av och hantera svängningar och förluster. Backman påpekar att inom Nordea 

använder de inte begreppet ”förtroende” lika mycket som vi gör i arbetet utan Backman vill 

använda ”erfarenhet av kunden sedan tidigare”. Backman fortsätter att påpeka att erfarenhet 

av kunden sens tidigare kan påverka om företaget ska beviljas kredit. Detta genom 

exempelvis att det har en speciell påverkan om man har en ”dålig erfarenhet” av kunden eller 

entreprenadföretag som räknar fel i sin budget. Företaget måste ha en faktisk 

återbetalningsförmåga och faktiska resultatbudgetar där kreditanalytikerna läser av och 

prognostiserar. Historiken från kunden kan komma att avgöra men till största del är det 

finansiella aspekter som avgör (Backman, 2015; Svensson, 2015). Man kan uttrycka det som 

att Nordea har förtroende för alla kunder som de beviljar kredit till, men ett kreditbeslut vilar 
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inte på förtroende endast utan på en saklig analys av kunden. Det fall när förtroende har en 

inverkan på kreditbeslutet är när de har bristande förtroende för att kunden ska kunna fullgöra 

sitt åtagande mot banken. Enligt Svensson kan förtroendet ibland ställa till med problem, ett 

exempel är om en förmögen person vill ha en liten bisyssla som handlar om att öppna en egen 

restaurang Då vill de att kunden ska kunna betala tillbaka det här och råd giver kunden att inte 

göra det, vilket är svårt när den kunden insisterar. Då handlar det om ”God kredit sed” och det 

gäller att ha koll på detta för kundens skull.  

Backman och Svensson förklarar att ”relationsutlåning” inte förekommer hos de, utan att på 

Nordea gör de sina bedömningar på sakliga grunder. Ekonomiska svårigheter hos företag har 

de extra koll på för att undvika informationsasymmetri. Övriga risker kan vara när företagen 

inte kan fullgöra sina åtaganden. För att eliminera dessa risker bevakar och kontrollerar 

Nordea bolaget kontinuerligt. För bolag som har det svårare gör banken nya analyser oftare, 

genom att göra månadskontroll av företaget. Backman påpekar att i huvudsak är det enklare 

att kontrollera små företag. Därför att i små företag är det inte särskilt komplicerat. Däremot 

kan tillgången på information vara sämre.  Banken vill helst inte infria borgen utan de vill 

försöka få kunden att betala tillbaka krediten därför säkerställer banken i form av fastighet 

samt pant för att banken inte ska förlora sina pengar. Detta är oftast svårare för mindre och 

nystartade företag eftersom de saknar säkerhet i form av tillgångar.
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4.2 Handelsbanken 

På Handelsbanken Almedal intervjuades Jan Gottberg som är kontorschef sedan fem år 

tillbaka och har arbetat inom Handelsbanken sedan år 1984. Eftersom han är kontorschef och 

har arbetat länge inom Handelsbanken är hans kompetens väldigt hög och bidragande för 

studien. Med den höga ställningen han har arbetar han med alla bolagsformer och tar det sista 

beslutet på kontoret. På kontoret i Första Långgatan intervjuades en företagsrådgivare som 

arbetar inom företagsmarknaden sedan år 2010 och har arbetat inom branschen sedan år 1986. 

Informantens främsta uppgifter är att arbeta med företag i stor utsträckning från små bolag till 

stora koncerner samt med företagsledare, ägare och anställda. På kontoret finns det ingen 

avgränsning för vilka företag de arbetar med utan alla arbetar med olika former av bolag och 

storlek med undantag från nyanställda som börjar med små och enkla bolag. I informantens 

tjänst som företagsmarknadsanalytiker så genomför denne kreditanalyser där en bedömning 

görs om kunden är kreditvärdig och tar beslut om krediten. Vidare intervjuades Fredrik Sköld 

som är företagsrådgivare på Handelsbanken sedan år 2008 i Sisjön och sysslar med både 

privatkunder och företagskunder, men mestadels företag. Han har arbetat i bankväsendet 

sedan år 2004. De företag Fredrik arbetar med är varierande från stora börsnoterade företag 

till små och enkla företag. Mestadels sysslar han med medelstora och små företag med tanke 

på hans anställningstid och har endast ett stort börsnoterat företag. Vår sista informant från 

Handelsbanken är informant 3 som genomfördes via en telefonintervju. Informant 3 är 

företagsrådgivare och har jobbat på kontoret i Göteborg sedan 2011 och har 11 års erfarenhet 

inom bankväsendet. Informant 3 arbetar främst med små och medelstora bolag.  

Samtliga informanter har arbetat i branschen i minst 11 år som vi anser är tillräckligt länge för 

att deras kompetens skall bidra med djup och trovärdighet till studien. Att alla informanter är 

företagsrådgivare utom en som är kontorschef ökar studiens trovärdighet ännu mer eftersom 

informantens ställning innefattar en chefsposition. 

Sköld påpekar att på kontoret tillämpar de kyrktornsprincipen som innebär att de verkar på 

den marknad de känner till. Här menar Sköld exempelvis: om man tänker sig att banken står 

på toppen av ett kyrktorn så har banken en bra vy över marken framför sig. I det här fallet, 

den mark du ser avses vara de marknader banken befinner sig i.  

Samtliga informanter upplyser även att det i Handelsbanken finns en skriftlig manual för 

kreditbedömningsprocessen där det står beskrivet vilka nyckeltal som ska tas i beaktning. För 

den finansiella delen finns en tydlig mall som ska följas, men all bedömning sker på kontoren 
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av individuella personer som har stor handlingsfrihet i sitt arbete. Vidare förklarar Gottberg 

(2015) om organisationsstrukturen i Handelsbanken som bekräftar det som de andra 

informanterna upplyste, om att det är en väldigt decentraliserad organisation och ser man 

strikt uppåt så är kontoret och kontorschefen de som står för majoriteten av besluten. Men 

varje anställd har en form av beviljanderätt där de går efter erfarenhet angående hur stor 

beviljanderätt de har samt en ram som de anställda måste följa. Beslutsnivåerna är till och 

börja med företagsrådgivarna som fattar många beslut på egen hand beroende på vilken 

marknad/stad man agerar inom och dessutom har man en beviljande limit ”gräns” som gäller 

för denne, alltså fattar företagsrådgivarna besluten själva upp till en viss nivå beroende på hur 

deras beviljande ”limit” ser ut. Informant 3 tar exempelvis att denne har fem miljoner i sin 

beviljande ”limit”, alltså kan denne bevilja en kredit upp till fem miljoner på egen hand. 

Sedan om beslutet skulle överskrida företagsrådgivarnas beviljanderätt tar de beslutet 

tillsammans med företagsmarknadschefen som i sin tur kan ta beslutet med kontorschefen i 

fråga när det rör sig om större krediter.  

Efter kontoret är det kreditkommittén i regionkontoret där regionbankchefen rent formellt tar 

de flesta beslut annars kan det gå upp till Vd:n efter regionkontoret som tar alla beslut vilket 

händer väldigt sällan men det förekommer enligt Gottbers. Men i första hand måste det alltid 

gå via kontoret och det är kontorschefen som bestämmer om de vill tillstyrka en kredit vidare 

i den mån beslutet överskrider ens befogenhet. Den här formen förklarar Gottberg (2015) har 

funnits ända sen 1972 om att varje kontor har i princip lite fria tyglar vilket har fungerat 

väldigt bra (Gottberg 2015). 

Det betyder att varje kontor får fatta sina egna beslut när det kommer till vissa frågor som 

kreditvärdigheten. Sen har storleken på kontoret en avgörande roll angående vilka beslut de 

får ta, ju större kontor desto mer och större beslut får de ta och detta ger de större 

kreditgivningsrätt. Enligt informant 1från första långgatan så tas de flesta besluten på kontoret 

eftersom det är ett så pass stort kontor. De olika beslutsnivåerna ser ut på följande sätt: 
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Figur 6. Sammanfattande modell över beslutsnivåerna, egen bearbetning, 2015. 

Sedan om man har mycket pengar som ska lånas ut till ett stort företag som överskrider alla i 

kreditkommitténs beviljanderätt tas kreditförfrågningen vidare till centralstyrelsen i 

Stockholm som är den högsta instansen. Centralstyrelsen i Stockholm tar beslut för hela 

omfattningen av kreditförfrågan och ger utdelning till bankens aktiebolag, vilket går via 

bankens egna kreditkommitté. Här nedanför ser vi denna tvåstegs-modell för besluten efter 

kontorschefens beviljanderätt.  

 

Figur 7. Sammanfattande tvåstegs modell över de högre beslutsnivåerna, egen bearbetning, 

2015. 
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Informanterna redogör även för att det oftast är enklare och bättre att komma som befintlig 

kund där tidigare erfarenheter med kunden underlättar kreditanalysen. Förtroendet för en kund 

kan avgöra ett beslut om kreditbeviljande eftersom kunskap om tidigare erfarenheter förklarar 

om kunden är pålitlig och skötsam. Hela konversationen mellan de två parterna blir smidigare 

och risken för att banken skall ta ett felaktigt beslut minskas.  

När det kommer till kreditgivningspolicy så skiljer det sig åt lite från kontor till kontor, men 

Handelsbanken har en enhetlig kreditpolicy som först skall beaktas. Informant 1 från första 

långgatan menar att de viktigaste aspekterna är att förstå verksamheten och tro på den. Det 

handlar mycket om intresset för verksamheten som till exempel om företaget efterfrågas på 

marknaden. Sedan ger banken ut en checkkredit för de som har en löpande verksamhet och en 

finansiering till rätt produkter. Säljföretag måste exempelvis redogöra för vad det är för 

produkter de ska sälja så att banken kan göra en bedömning om de vill satsa på den och gå i 

borgen för företaget för att skydda dem. Skulle banken misstänka något brottsligt eller någon 

brist på information så tar de inga risker utan avböjer förfrågan. 

Gottberg (2015) upplyser om att det han anser vara viktigast vid en kreditbedömning är 

magkänslan man får om kunden efter att man har all fakta framför sig. Med tanke på hans 

position och hans erfarenhet så grundar hans magkänsla på mycket kunskaper som gör att han 

redan vet vad han skall göra när han ser kundens uppgifter och det har fungerat väldigt bra för 

honom. En bra känsla får honom att vilja satsa på kunden i det långa loppet. 

Vidare förklarar Sköld att det viktigaste han anser vara vid en kreditbedömning är relationen 

med kunden. Han anser att det är ytterst viktigt att veta vem det är som söker kredit och om 

idén är bra. Sen när det kommer till analysen upplyser Sköld att 9/10 fall är det inga 

överraskningar. Sedan gör banken en egen bedömning av det lånsökande företagets budgetar 

och ser hur utvecklingen för företaget har varit. Till sist upplyser Sköld att förtroendet för VD 

och styrelse är viktigt för att avgöra om de är pålitliga eller ej.  

Informant 3 från östra hamngatan anser att de viktigaste faktorerna vid 

kreditbedömningsprocessen är att få grepp om hela affären, att bedöma risken både för 

bolaget och banken, säkerhetsställa riskerna och att tro på affären.  

Vidare förklarar informanterna om bankens kreditgivningspolicys att de först och främst följer 

Lag om bank och finansrörelse, goda grunder att fullgöra förbindelsen, framåtriktat 

kassaflöde, säkerheter, återbetalningsförmåga, kreditupplysning samt att föra en dialog och 
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försöka motverka ett problem för kunden då det börjar gå sämre.  Informant 3 menar även att 

skulle man bevilja en kredit och sen få ett obestånd, alltså att kunden inte längre betalar sina 

lån eller kostnader eller något liknande så är det inte så att denne flyttar över kunden till 

någon annan avdelning utan man måste följa kunden i alla moment inom Handelsbanken. 

Informanten menar att de gör allting för att se till att kunden har en bra omsättning för att 

kunna betala av krediten. De följer kundens verksamhet och kontrollerar att allting går som 

det skall.  

Informanterna fortsätter att påpeka att Handelsbankens kreditgivning ställer höga krav på god 

etik och moral. Verksamheten måste undersökas för att upprätthålla mänskliga rättigheter, 

grundläggande principer om arbetsvillkor, kollektiv avtal, underbetalda arbetare samt 

miljöhänsyn, alla dessa förhållningssätten måste tas till hänsyn. Naturligtvis ska det vara 

lagligt och alla myndighetskrav som finns ska stämma väl överens. Företag som är etablerade 

i utlandet måste kontrolleras så att det inte strider mot skydd för människors hälsa, miljö och 

korruption. Informant 3 från östra hamngatan redogör att i Sverige och de normerna de lever 

efter skall beaktas i kreditgivningen. 

Informant 3 förklarar att om denne kommit så långt att denne kollar en propå alltså en 

låneförfrågan, då tittar denne främst på återbetalningsförmågan och kollar hur bolaget mår 

genom att titta på siffrorna. Vidare bedömer informanten hur mycket det är kvar i kassaflödet. 

Bolaget kan ha stora tillgångar i form av fastigheter men banken är mest intresserad av likvida 

medel eftersom det är siffrorna som avgör kassaflödet och återbetalningsförmågan. Först tittar 

informanten på om det finns en återbetalningsförmåga innan de börjar titta på hur dom skall 

säkerhetsställa det som ska lånas ut, i form av fastighet. Då tar banken pantbrev i fastigheten 

eller kanske tar ut företagsinteckningar exempelvis att de pantsätter hela verksamheten. Ett 

citat som informant 3 tog upp: ”Jag ärver ett slott och jag får slottet som en gåva eller som 

ett arv men för att upprätthålla det här slottet kostar det 10 000 kronor i månaden och jag 

tjänar bara 5000 kronor i månaden, då blir det svårt att förvärva något som kostar noll 

kronor”. Informanten fortsätter att påpeka att Handelsbanken brukar tala till kunderna att de 

inte är en pantbank. I ett företag måste man kunna driva sin verksamhet och om det då 

fungerar, då kan man säkerhetsställa det kunden vill låna. Informanten menar att alltså att man 

kan sätta en privatpersons ekonomi i en balansräkning och en resultaträkning. Kunden måste 

tänka på att det skall vara lönsamt för banken att pantsätta det kunden har, därför gör 

informanten alltid jämförelsen med ”slottet”.   
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Figur 8. Följande faktorer för kreditgivningspolicy, egen bearbetning, 2015. 

 

Samtliga informanter upplyser om att Handelsbanken har ett bedömningssystem när det 

kommer till att bevilja kredit till både små och medelstora bolag där de analyserar 

årsredovisningar, budgetar och nyckeltal. De har även en kreditmall där de lägger in olika 

parametrar. Parametrarna kan bestå av hur företaget ser ut idag och hur kommer denna 

investering påverka företagets kassaflöde och resultat. Detta bygger på förtroende som vi 

tidigare nämnde, att banken måste lita och tro på företaget. Faktorerna som de grundar sig på 
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företaget och tar reda på vem som är ägaren samt ledning och ser om de har förtroende för 
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dom. 

Lag om bank 
& 

finansierin-
gsrörelse 

Kassaflöde 

Säkerheter 

Betalning 

Kreditupplysning 

Dialog 

Etik & 
Moral 



 34 

 

Figur 9. Kreditbedömningsfaktorer, egen bearbetning, 2015.  

Sedan gör de en bedömning på alla bolag om vad som kan tänkas hända om de har 

betalningssvårigheter, svagt resultat, om de befinner sig i en vikande marknad och om de 

klarar av ränteförhöjningar. De bedömer om företaget kan klara av dessa påfrestningar och ser 

hur lättpåverkade de är. Allt det här mynnar ut i en två-rating som vi ser nedan: 

  

Figur 10. 2-rating modell för framtida bedömningar, egen bearbetning, 2015. 
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Faktorerna som de grundar sig på är till mycket stor del finansiella faktorer men även icke 

finansiella faktorer beaktas, så de kombinerar båda faktorerna. De analyserar vad företagets 

säkerheter kan tänkas ha för värde vid till exempel en eventuell konkurs. Ett café som ett 

exempel kan inte pantsätta sitt lager eftersom deras lager består mycket utav färskvaror som 

har kort datum och kan bli värdelöst efter en månad. Istället riktar banken in sig på deras 

inventarier som maskiner och utrustning som har ett högre värde och längre livslängd. Sedan 

har de på kontoret ett så kallat kreditärende där all information sparas i datorn som inskannade 

dokument, siffror och nyckeltal där de alltid kan kontrollera tidigare händelser. Angående 

kreditbedömningsprocessen så samlar de information om kunden från olika platser där de 

kontrollerar kontoutdrag, omsättning, upplysningscentralen, årsredovisningar, internet, 

pressbevakning, rapporter och prognoser för framtiden. 

Sköld upplyser om att relationer med kunderna är viktigt och att de vill bygga långsiktiga 

relationer genom förtroende och öppenhet. Viktigt att föra bra dialoger med kunden så att 

banken får in rätt information och rätt siffror från kunden. Vid dåliga tider för företaget kan 

förtroendet komma att spela roll då banken vet att kunden är pålitlig. Dock skall affären vara 

lönsam för båda parterna och kunden måste visa sig vara pålitlig.  

Något som kan försvåra kreditbedömningsprocessen enligt informant 1 och 4 är att de inte får 

in det underlaget de vill ha. Det kan vara från tidigare historik inom verksamheten till 

framtida projekt. Om banken misstänker att företaget undanhåller någon sorts information tar 

de inga risker och avslår begäran om kredit.  Bankerna är väldigt strikta med att kunderna 

skall förklara tydligt och klart angående varför de vill ha eller behöver krediten. Om kunden 

inte kan besvara frågorna om verksamheten så uppfattar samtliga informanter att kunden inte 

har tänkt igenom ordentligt om sitt projekt. Samtidigt är det viktigt att banken ställer rätt och 

begripliga frågor så att kunden förstår vad banken menar. Här menar Gottberg (2015) att det 

är en av anledningarna till att informationsasymmetri uppstår då kunden inte riktigt förstår, 

vilket kan leda till de inte svarar utförligt eller inte svarar alls. Därför är det viktigt med att 

föra bra dialoger med kunden och att banken förklarar sina frågor utförligt.  

Ett undantag kan vara om de har en relation med kunden där banken vet att kunden har skött 

sig och genomfört sina åtaganden. Sådana bedömningar kan spela en roll om de är osäkra vid 

ett beslut men vill bevilja lånet upp till 90%. Det är emellertid utan någon bra 

återbetalningsförmåga och inget förtroende för verksamheten näst intill omöjligt för banken 

att bevilja ett lån.  
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Det som informant 3 anser också försvårar kreditbedömningsprocessen är att det alltid är svårt 

att titta på prognoser som man tror kommer att bli som man har föreställt sig. För att många 

gånger är deras kunder mer än övertygande om sin idé än vad de på banken är. Informanten 

menar att de visar för kunden att det inte kommer funka på visa områden och det är inte säkert 

att det resulterar till det. Detta är svårt menar informanten eftersom alla kunder de jobbar med 

är specialister på sin bransch, mer eller mindre. Så att kliva in i en bransch och kunna bedöma 

vad som vore bra för kunden kan bli fel eftersom kunden oftast kan branschen bättre än 

banken. Informant 3 tittar på helheten och det gäller att ha känsla för kunden man har framför 

sig, för att kunna bedöma vart någonstans kunden ligger till och självfallet väger man in 

förtroendet men det räcker inte hela vägen alla gånger. 

Dock finns det hinder och risker som kan försvåra kreditbedömningsprocessen. Sköld 

upplyser att efter de har gjort sina analyser så får de en bra känsla om de har förtroende för 

kunden. Skulle kunden uppge något som inte stämmer så uppstår det ett problem till exempel 

att kunden påstår sig ha 5 miljoner kronor på kontot hos Handelsbanken men att kunden i 

själva verket endast har 2 miljoner kronor som banken enkelt kan kolla upp. Sen om det är ett 

handelsbolag eller mindre bolag där offentliga handlingar inte finns så tar 

kreditbedömningsprocessen längre tid. Det finns även problem som kan uppstå mellan banken 

och kunden exempelvis att banken inte har något förtroende för kunden. De måste föra en bra 

dialog med kunden och få svar på de frågor banken har. Dock kan det uppstå problem med 

förtroende eftersom bra relationer med kunden kan få kreditbedömarna att bli mindre 

försiktiga. Men de beviljar inte kredit om företaget inte uppfyller deras riktlinjer och principer 

samt att vid en relationsutlåning ger de vidare ärendet till någon annan på kontoret som agerar 

oberoende part.  

Angående informationsasymmetri upplyser Sköld om att det kan förekomma årsredovisningar 

som är förfinade. Då gäller det för banken att göra en uppskattning och anta att om en 

årsredovisning ser bra ut så kan den bli bättre och om den ser dålig ut så kan den bli sämre. 

Viktigast är att göra analysen av företaget och följa mallen. Det som är bra med 

Handelsbanken är att de får göra sina egna analyser till skillnad från andra banker. 

Dock finns risker med utlåning till små och medelstora bolag där små bolag med en eller två 

anställda kan ändras väldigt fort. Om en anställd säger upp sig så kan det skapa enorma 

problem med att driva verksamheten och skapa svårigheter. Viktigt är att de är medvetna om 

dessa risker därför gör banken en helhetsbedömning av företaget. En tidigare risk  för banken 
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gällande utlåning till små bolag var att banken inte hade så stor kontroll över bolaget. Idag 

sker en löpande rating där de konstant följer företaget och gör en bedömning om hur det har 

gått. Detta sker antingen maskinellt eller manuellt, vilket innebär att kontrollen över små 

företag med krediter är god. Vid nyutlåning sker alltid en analys av bolagets finansiella 

styrkor. Den löpande kontakten mellan kund och bank är oftast betydligt mindre då det gäller 

små bolag jämfört med medelstora företag.  

Informant 3 fortsätter redogöra risken med ett litet bolag som exempelvis kan vara ett företag 

som har flera anställda, men där tre utav dom är duktiga på en viss sak, dock skulle en utav de 

välja att sluta skulle det innebära en risk för bolaget. De har en kompetens som inte är lätt att 

få tag i och även det som har gjort att de kan bedriva verksamheten framåt. Det kan vara ett 

problem för ett mindre bolag då det är färre anställda. Informant 3 fortsätter att påpeka att 

denne förminskar riskerna om det exempelvis är ett fåmansbolag eftersom då är det fler ägare 

till bolaget och ju fler ägare desto mer känns det stabilare. För att det ska finnas en drivkraft 

för samtliga delägare till att inte lämna bolaget, är det bra att de är beroende av varandra. 

Informanten försöker att binda fast de till bolaget i form av att man till exempel tecknar en 

ägare borgen. Vid utlåning till större och medelstora företag är oftast kreditgivningen på en 

högre nivå än till små företag. Banken har regler för när en djupare analys ska ske, vid 

krediter av en viss storlek. Denna är mer omfattande än den som tillämpas för mindre krediter 

till företag. 

Det finns flera risker mellan små- och medelstora bolag eftersom de har fler anställda så 

påverkas inte företaget så mycket om en anställd säger upp sig. De kan även vara flera ägare 

som gör bolaget mer stabilt om en anställd skulle sluta. En risk kan vara om en ägare, som har 

byggt upp bolaget från början och som sitter på all information, inte släpper ifrån kapital som 

utdelning och bonusar. Informant 3 menar att för medelstora företag knyter man gärna an 

ägarna på samma sätt som för små bolag också, vilket minskar riskerna. Ett exempel kan vara 

detaljhandeln och man säljer kläder, men de sålde inte det de prognostiserat. Då sitter 

företaget på ett varulager och där varorna minskar i värde med tiden.  Desto äldre varulagret 

blir desto mindre värde har det, därför att sakerna blir gamla och mindre intressanta. Banken 

kan tillfälligt biträda denna likviditetsbrist men under tiden de gör det, knyter man an ägarna 

till den likviditetsbristen och man får borga för den tillsammans. Ägarna får även det 

prestationskravet på sig att tömma lagret, alltså att rea ut allt för att få in pengarna.  
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4.3 Komparativ analys 

För att stärka vår undersökning har vi valt att jämföra samtliga bankers empiri med varandra 

genom att presentera likheter och olikheter. Bankerna som vi intervjuade presenterade 

kreditbedömningsprocessen genom att de samlar in både finansiella och icke finansiella 

faktorer om det lånesökande företaget.  I kreditbedömningen tas det alltid stor hänsyn till den 

finansiella informationen,  för vissa banker betonas den finansiella informationen mer än 

andra. I Nordea menar Backman och Svensson (2015) att banken fokuserar mycket på det 

lånesökande företagets finansiella position. Backman (2015) fortsätter att upplysa om att den 

viktigaste aspekten enligt henne är ett framåtriktat kassaflöde. Däremot poängterade Svensson 

(2015) att magkänslan avgör och det handlar om förtroendet, säger magkänslan att det känns 

bra då gör han det och känns det inte bra då ska man inte låna ut pengar. Sköld (2015) från 

Handelsbanken menar att viktigaste aspekten är relationer med kunderna och att de vill bygga 

långsiktiga relationer genom förtroende och öppenhet.  Sköld (2015) fortsätter att påpeka att 

viktigast är att ta reda på vem som är ägaren, ledningen samt att se om banken har ett 

förtroende för dem. Finner man inget förtroende för företaget så spelar det ingen roll hur 

mycket likvida medel, omsättning eller vilken affärsidé företaget har, eftersom de tar inga 

risker då ledningen kanske luras.  

 

Informant 1 som är företagsmarknadsanalytiker påpekar att en stor andel av besluten tas på 

kontoret eftersom det är ett så pass stort kontor. Vid osäkra kreditpropåer så tar de frågan 

vidare till företagsmarknadschefen eller till kontorschefen som i sin tur kan ta upp fallet till 

kreditkommittén i regionkontoret i Göteborg. Däremot hos Nordea påpekar Backman och 

Svensson (2015) att det inte handlar om osäkra kreditpropåer. Därför att Nordea har en 

fastställd beslutsordning eller beslutshierarki som de alltid följer beroende på storleken på 

krediten. Backman (2015) förklarar att de alltid diskuterar inom organisationen och har en 

fastställd beslutsordning som de alltid går efter.  Inom Nordea finns det alltså fastställt på 

vilken instans vilka beslut ska tas beroende på storleken på företagets kredit. Backman 

redogör att de har flera olika steg i beslutsordningen beroende på storleken på företagets totala 

lån. Som nämnts ovan har samtliga bankerna mycket gemensamt vid 

kreditbedömningsprocessen av små och medelstora företag. Det är främst vikten de lägger på 

icke finansiella faktorerna som skiljer sig åt och hur begreppet förtroendet spelar roll i 

kreditbedömningen för det lånesökande företaget.  
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Informant 3 påpekar att relationsutlåning inte finns, eftersom det inte bygger på etik och 

moral. Informanten förklarar att denne har kunder med fantastiska affärsförmågor och som är 

pionjärer, men även om de verkar i en låg marginal bransch så är det svårt att låna ut dem. 

Backman och Svensson förklarar att ”relationsutlåning” inte förekommer hos Nordea, det är 

inget de jobbar med utan att kreditanalytikerna gör sina bedömningar på sakliga grunder. Det 

betyder att alla informanter vi intervjuade var ganska eniga om att relationsutlåning inte 

förekommer.  

 

Det finns olikheter beträffande riskerna med utlåning till små och medelstora bolag. 

Risken med små bolag är exempelvis att de har väldigt få anställda vilket leder till att de är 

beroende av varandra. Ett bolag med en eller två anställda kan ändras väldigt fort, exempelvis 

om ena hoppar av kan det skapa problem med att driva verksamheten framåt. Ifall de två är 

nyckelpersonerna i företaget och är i behov av varandras kompetens som inte är lätt att få tag 

i. Ett problem rörande små bolag är att de oftast är färre anställda. Enligt Informant 3 menar 

denne att de förminskar riskerna om det exempelvis är ett fåmansbolag, då vill informanten 

föra samman ägarna eftersom det känns mer stabilt. Däremot vad det gäller medelstora bolag 

så har de fler anställda och därför påverkas inte företaget om en hoppar av. En risk för 

medelstora bolag är att en ägare till bolaget inte delar med sig av kapital såsom utdelning och 

bonusar. De har bättre koll på sina medelstora bolag än sina små. Men visst kan de ringa sina 

små bolag och stämma av med de men de lättare när de sker maskinellt. 

 

4.4 Empiri sammanfattning  

Banker Vilka faktorer fokuserar 

banken på vid en 

kreditgivning 

Viktigaste aspekterna 

enligt respektive 

informant i bedömningen 

av kreditvärdighet 

Handelsbanken, 

Första Långgatan, 

Anonym 

 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av 

kreditvärdighet. Betonar 

att ”tro på verksamheten”. 

 

Förtroende: Denna anser 

att förtroende bygger på att 

Det viktigaste denne anser 

är återbetalningsförmågan 

och att tro på 

verksamheten. 
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tro på affärsidéen.  

 

Handelsbanken, Sisjön, 

Fredrik Sköld 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av 

kreditvärdighet. Betonar 

att ”tro på verksamheten”. 

 

Förtroende: Det är viktigt 

för att bygga långsiktiga 

relationer och kan därmed 

komma att ha en viktig 

påverkan vid 

beslutfattande av krediten. 

Fredrik påpekar att det 

viktigaste han anser vid en 

kreditbedömning är 

relationen med kunden. 

Han anser att det är ytterst 

viktigt att veta vem det är 

som söker kredit och om 

idén är bra. 

Handelsbanken,  

Östra Hamngatan,  

Anonym 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av 

kreditvärdighet. Betonar 

att ”tro på verksamheten”. 

 

Förtroende: Förtroendet 

har delvis en påverkan, om 

det till exempel kommer in 

en helt ny kund på 

kontoret och har en 

affärsidé som faktiskt låter 

väldigt bra då går det lite 

hand i hand med 

förtroende.  

 

De viktigaste faktorerna 

vid 

kreditbedömningsprocessen 

är att få grepp om hela 

affären, att bedöma risken 

både för bolaget och 

banken, säkerhetsställa 

riskerna och att tro på 

verksamheten.  

 

Handelsbanken, 

Almedal,  

Jan Gottberg 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av 

Gottberg upplyser om att 

det han anser vara viktigast 

vid en kreditbedömning är 
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kreditvärdighet. Betonar 

att ”tro på verksamheten”. 

 

Förtroende: Det är 

enklare mentalt att ta 

ställning till befintliga 

kunder som han har 

förtroende för, oftast 

svårare för nya kunder. 

magkänslan man får om 

kunden efter att man har all 

facit framför sig. Genom 

att han har en lång 

erfarenhet så grundar hans 

magkänsla mycket på 

kunskaper som gör att han 

redan vet vad han skall 

göra när han ser kundens 

uppgifter. En bra känsla får 

honom att vilja satsa på 

kunden i resan. 

 

Nordea, Östra 

Hamngatan,  

Filippa Backman 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av 

kreditvärdighet. 

 

Förtroende: Backman 

påpekar att inom Nordea 

använder de inte begreppet 

”förtroende” lika mycket 

som vi gör i arbetet utan 

Således vill hon använda 

”erfarenhet av kunden 

sens tidigare”. Backman 

menar att erfarenhet av 

kunden sens tidigare kan 

påverka om företaget ska 

beviljas kredit. 

Backman påpekar att den 

viktigaste aspekten enligt 

henne är ett framåtriktat 

kassaflöde. 

Nordea, Östra 

Hamngatan,  

Marcus Svensson 

Kombination av finansiella 

och icke finansiella 

faktorer i bedömningen av  

kreditvärdighet. 

Svensson poängterade ”har 

man inte förtroende för 

kunden då går det inte att 

låna ut.” Svensson menar 
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Förtroende: Om de inte 

har ett förtroende för 

företaget så kan det 

försvåra 

kreditbedömningen.  Det 

är viktigt med förtroende 

för ledningen och ägarna. 

Han menar också att 

förtroende bygger på flera 

saker – kvalitativa och 

finansiella faktorer. 

att förtroende bygger på 

flera förhållanden – 

kvalitativa och finansiella 

faktorer. 

 

Figur 11. Empirisk sammanfattning, egen bearbetning, 2015.  

 

 

 



 43 

5. Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens analys där tidigare forskning, teori och empiri ställs 

emot varandra. För att underlätta för läsaren benämns intervjupersonerna vid sin respektive 

banks namn. Analysen innehåller även egna tankar och kritik kring vårt resultat. 

 

5.1 Kreditbedömning 

5.1.1 Vilka aspekter ligger till grund för kreditbedömning av små och medelstora 

företag?  

Forskningen hävdar att finansiella och icke finansiella aspekter väger mest vid 

kreditbedömning (Zambaldi et al., 2011; Berger & Udell 2006; Trönnberg, 2012; Moro & 

Fink, 2013). Därför föredrar banken att göra en allsidig bedömning av det lånesökande 

företaget för att minska kreditriskerna (Zambaldi et al., 2011, Taketa & Udell, 2007). 

Forskningen kring kreditbedömning av små och medelstora bolag stämmer överens med vad 

som framkom i den empiriska undersökningen, det vill säga att bankerna tillämpar både 

finansiella och icke finansiella faktorer vid en kreditbedömning. Samtliga banker sammanför 

flera aspekter i kreditbedömningen med allt från företagets ekonomiska position till ägare och 

omvärldsfaktorer. I kreditbedömningen tas det alltid stor hänsyn till den finansiella 

informationen, både hos Nordea och hos Handelsbanken. Det som väger mycket av de 

finansiella aspekterna är att genom bokslutet kontrollera kassaflödet samt 

återbetalningsförmågan för företaget. Dessa faktorer är ytterst viktiga för att se om företagets 

likvida medel täcker de utgifter som uppstår i anknytning till ett nytt lån. För att sedan 

redogöra för förtroende och relationsutlåning vägs även icke finansiella faktorer (mjuka 

faktorer) in i kreditbedömningen. 

Det mest framträdande av de icke finansiella faktorerna är företagets ägare och bankerna 

betonar nära kontakter och känslan av att företaget förstår sin affärsidé, inser risker samt är 

villiga att säkerhetsställa privata tillgångar (Handelsbanken, 2014; Nordea, 2014).  Samtliga 

banker granskade även ägarnas privata ekonomi och deras bakgrund för att se hur de skött sig 

i tidigare åtaganden. Omgivningsfaktorer som analyseras är bland annat företagets beroende 

av leverantörer eller kunder, konkurrenter och konjunkturkänslighet i verksamheten. Med det 

förstnämnda menar Handelsbanken att företag är beroende av sina kunder och om företaget 

skulle förlora sin kund skulle företaget hamna i en sämre position, vilket innebär en risk för 

banken. Dock underskattar inte Handelsbanken sin kunds alltså företagets prestationsförmåga 
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utan banken kan vara osäker på marknaden om det har anledning till det.  En risk är att 

låntagaren sitter på mer information och kunskap om sin verksamhet än långivaren, vilket 

benämns som informationsasymmetri (Ferrary, 2003). Samtliga banker menar att något som 

kan försvåra kreditbedömningsprocessen är att de inte får in det underlaget de vill ha. Det kan 

vara från tidigare historik inom verksamheten till framtida projekt. Informant 5 (Nordea, 

2015) påvisade att bristande information från företaget samt kort tid att fatta beslutsunderlag 

kan försvåra kreditbedömningen. Med bristande information kan det exempelvis handla om 

att banken inte får all information om kunden eller att kunden inte förstår vad banken menar. 

Således har Nordea klara samtal och följdfrågor till företaget, tills de är helt intygade om att 

båda parter förstår varandra för att avhjälpa bristande information mellan företaget och 

banken.  

För att återkoppla till Berger och Udells (2006) teori har empirisk förbindelse hittats i 

finansiella- och icke-finansiella faktorerna som beskrivs nedan. Angående de finansiella 

faktorerna visar både Nordea och Handelsbanken att de viktigaste i 

kreditbedömningsprocessen är siffrorna i form av kassaflödet och återbetalningsförmågan. 

Dock visar Nordea mest på att återbetalningsförmågan i den finansiella faktorn som är det 

absolut viktigaste. Informant 5 (Nordea, 2015) redogjorde för att den viktigaste aspekten i 

kreditbedömningsprocessen är ett framåtriktat kassaflöde för att klara negativa åtaganden som 

likviditetssvårigheter och ränteförhöjningar, vilket leder till att det har en förbindelse till de 

finansiella delarna.  

Till de icke finansiella faktorerna påpekar informant 4 (Handelsbanken, 2015) att det 

viktigaste han anser vid en kreditbedömningsprocess är magkänslan som uppstår efter mötet 

med kunden. Detta eftersom lång erfarenhet och god kunskap väger in i magkänslan han får. 

Vidare förklarar informant 2 (Handelsbanken, 2015) att han anser kundrelationen som den 

viktigaste aspekten. Här väger han in att veta vem det är som söker och om affärsidén är 

genomförbar eftersom han siktar på långsiktiga relationer med sina kunder. Fortsättningsvis 

anser informant 1 (Handelsbanken, 2015) att förstå verksamheten och tro på den är viktigast. 

Eftersom om de inte tror på verksamheten och inte förstår den så kommer de aldrig till det 

stadiet att bedöma återbetalningsförmågan och kassaflödet. Här ser vi att informanten 

tillämpar till stor del den ”mjuka informationen” genom att skapa personliga relationer med 

kunden. Även alla de andra informanterna ansåg att relationen med kunden är viktigt, dock 

tryckte samtliga informanter från Handelsbanken mer på relationen och gick emot Trönnbergs 
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(2012) teori. Trönnberg (2012) studerade och kom fram till att det är mindre banker med färre 

kunder som tillämpar den ”mjuka informationen”.  

Det framkom även av informant 3 (Handelsbanken, 2015) och informant 6 (Nordea, 2015) att 

en kombination av finansiella och icke finansiella var det viktigaste vid en kreditbedömning. 

Informant 3 (Handelsbanken, 2015) och 6 (Nordea, 2015) tryckte mycket på förtroende, 

återbetalningsförmågan och att tro på affären. Anledningen till en kombination av dessa 

faktorer är för att de gör en analys av företaget och ser om de kan lita på företaget i framtiden.  

Ett problem gällande små bolag är att bolagets handlingar inte är lika tillgängliga som det är 

för ett medelstort bolag. Små bolag saknar offentliga handlingar till skillnad från vissa 

medelstora bolag vilket gör att kreditbedömarna använder sig av en annan metod när det 

kommer till mindre bolag. Nordea lägger stor vikt på kreditupplysning gällande små bolag 

som de hämtar från kreditupplysningsföretag. För att återkoppla teorin ser vi att både Nordea 

och Handelsbanken utgår från kombinationen finansiella- och icke finansiella faktorerna 

(Berger & Udell, 2006) i form av återbetalningsförmåga (Jin, et al., 2012).  Handelsbanken 

har stort fokus på tveksamheter hos ägare och ledning som återkopplar teorin om icke-

finansiella faktorer som mjuk information (Berger & Udell, 2006; Moro & Fink, 2013) där de 

vill lära känna företaget och tro på verksamheten. Något som båda bankerna har gemensamt 

är att de anser att inom de icke-finansiella faktorerna så som affärsplan, ägarnas kompetens 

och förtroende mellan parterna skapar större betydelse under kreditbedöminngen av små 

företag (Moro & Fink, 2013; St-Pierre & Bahri, 2011). Förtroendet har en påverkan vid en 

kreditbedöming för Handelsbanken (2015) där både informant 1 och informant 2 menar att 

kunskap om tidigare erfarenheter avgör om kunden är pålitlig eller inte.  

 

5.1.2 Förtroende 

Enligt tidigare forskning utgör Förtroende en viktig aspekt i bankernas utlånings process 

(Moro & Fink, 2013). Förtroendet utgör en framträdande roll inom banksektorn vid utlånings 

processen. Samtliga banker påpekar att förtroendet är viktigt när de skall bevilja kredit, 

eftersom kunskap om tidigare erfarenheter avgör om kunden är skötsam och pålitlig. Detta 

påverkar kreditbedömarna eftersom deras skicklighet, välvilja och integritet påverkar deras 

känsla för förtroende. Kreditbedömarnas skicklighet och kompetens spelar stor roll eftersom 

det avgör om kreditbedömaren kan och får bevilja olika storlekar på krediten. Handelsbanken 

betonar att om beslutet för en kredit överskrider en kreditgivares beviljanderätt skall beslutet 
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tas vidare tillsammans med cheferna på kontoret. Angående välvilja fann både Nordea och 

Handelsbanken att det är viktigt för både låntagare och långivare att värna om förhållandet 

gentemot varandra och satsa på framtida relationer. När det kommer till integritet ansåg både 

Nordea och Handelsbanken att låntagaren skall följa deras uppsättning av principer. Här är det 

viktigt att låntagaren uppfyller sina skyldigheter gentemot bankerna samt visar en 

sanningsenlig data.   

 

Handelsbanken påpekar att vid sämre tider för företaget kan förtroendet ha betydelse, då 

banken vet att bolaget är pålitliga med betalningen. Nordea menar att vid en ”dålig 

erfarenhet” av kunden har förtroendet en inverkan. Detta leder till att kunden inte beviljas 

kredit av Nordea på grund av exempelvis ett entreprenadföretag som räknar fel i sin budget. 

Det blir såväl enklare att bevilja kredit som att avböja kredit eftersom det blir enklare att föra 

konversation med en befintlig kund (Nordea 2015; Handelsbanken 2015). Samtliga banker 

betonar även att relationer med kunderna är viktigt och att de vill bygga upp långsiktiga 

relationer genom förtroende och öppenhet, framför allt för små bolag. Både Nordea och 

Handelsbanken vill skapa förtroende och ha regelbundna uppföljningar av företaget, vilket 

stämmer överens med Elsas (1998) definition av relationsutlåning. Samtliga banker är 

överens om att boka in personliga möten med kunden vid nya krediter eftersom banken vill 

upprätta personliga relationer med företagen. Enligt tidigare forskning har relationsutlåning 

kommit att få en allt större betydelse för kreditbedömning (Berger & Udell, 2006). Vid 

bedömningsfaktorerna används inte begreppet relationsutlåning inom banksektorn. Däremot 

framhäver samtliga banker att relationen mellan bank och företag är oerhört viktig, särskilt 

vad det gäller små bolag. Samtliga bankerna vill skapa förtroende, ha regelbundna 

uppföljningar samt bygga långvariga relationer med företagen, vilket belyser Elsas teori 

(2005) definition av relationsutlåning.  

 

Det visade sig att bankerna antingen använder sig av medvetna beslut eller intuitivt 

beslutfattande. Samtliga bankerna använde sig av medvetna beslut vilket innebär att 

kreditbedömaren strikt följer protokollet och riktlinjerna som de har i kombination med 

intuitivt beslutfattande. Bankerna är eniga om att alltid boka in personliga möten med kunden 

vid nya krediter för upprätta personliga kontakter. Samtidigt var båda bankerna eniga om att 

boka in personliga möten för att diskutera eventuella risker som branschnedgångar där 

företaget riskerar förlora kapital. Bankerna behåller kontakt med sina kunder för att motverka 

och minska riskerna som konkurs vilket inkluderar ”mjuk information” som används i 
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kreditgivningen. I den mjuka informationen har även förtroendet viktig roll (Moro & Fink, 

2013), vilket bankerna nämnde. Förtroende benämns som skicklighet, godhet samt integritet 

som är viktiga faktorer för att öka trovärdigheten i den mjuka informationen.  

 

5.1.3 Informationsasymmetri och risk 

Informationsasymmetri kan leda till att bankerna inte får in rätt eller tillräckligt mycket 

information om det lånesökande företaget vilket kan leda till att en kreditbedömningsprocess 

blir utdragen samt att bankerna löper risken för att bevilja kredit till en olämplig kredittagare 

(Elsas & Krahnen, 1998; Gustafson et al., 2005). Enligt alla banker som intervjuades så 

upplever de att det ibland finns ett informationsgap mellan bank och företag exempelvis på 

grund av att de känner att företaget undanhåller information. Däremot uppfattas inte detta som 

ett större problem inom bankernas vardagliga verksamhet utan det kan röra sig om ett 

missförstånd tillskillnad från vad forskarna säger (Gustafson et al., 2005). Forskarna 

(Gustafson et al., 2005) menar att företagen uppsåtligen håller undan viktig information för 

bankerna och väljer att skönmåla bilden av företaget. Både Nordea och Handelsbanken lyfte 

fram att det är viktigt med kommunikation och kunskap om varandra, därmed uppstår ingen 

osann information. Från Handelsbankens sida handlar det om att förstå verksamheten och föra 

bra dialoger med kunden vilket skall minska missförstånden. Vid minsta aning om brott eller 

avsiktlig undanhållning av information så avböjer de förfrågan vilket minskar riskerna för att 

bevilja kredit till ovärdiga kredittagare. För Nordea handlar det också om att föra en bra 

dialog med kunden så att kunden också förstår frågorna så att de kan besvara frågorna korrekt 

 

Om banken inte har tillräckligt med information om det lånsökande företaget ökar risken för 

att de lånar ut pengar till icke trovärdiga låntagare. Detta leder i sin tur till en förhöjd 

kreditrisk eftersom låntagaren löper risken att inte fullfölja sina förpliktelser och betala 

tillbaka lånet (Ferrary, 2003). Detta går att minska genom att banken gör en noggrann och 

utförlig  undersökning om företaget. Därefter gör de en bedöming av företaget och ser om de 

är kreditvärdiga eller inte. Men detta betyder inte att banken bortser från riskerna eftersom det 

alltid finns andra risker som kan dyka upp som i sin tur kan leda till osäkra kundfordringar där 

kunden inte kan betala tillbaka lånet. Både Nordea och Handelsbanken upplyser om att den 

främsta risken rörande lån till små bolag är att dessa bolag är nyckelpersonsberoende. Detta 

gör att de är betydligt mer sårbara än medelstora eftersom till skillnad från små bolag som 

faller på en eller ett fåtal personer som besitter viktig specifik kunskap om driften av 

verksamheten. Här löper små bolag risken att den kunskapen går förlorad om personen lämnar 
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bolaget. Medelstora bolag har fler anställda vilket innebär att det alltid finns flera personer 

som besitter den viktiga kunskapen och om en utav de skulle försvinna ur verksamheten 

skadas inte bolaget lika hårt som små bolag. Handelsbanken och Nordea menar att det är 

enklare för medelstora bolag att ersätta den personen och dennes kunskap än för små bolag. 

Detta eftersom de mindre bolagen måste ersätta personen eller lära upp en i bolaget till 

skillnad från medelstora som oftast redan har en möjlig ersättare. Därför kräver både Nordea 

och Handelsbanken mer säkerheter i ägarens och företagets privata egendom.  

 

Avslutningsvis innebär det att bankerna är eniga om att kolla både finansiella och icke 

finansiella faktorer vid en kreditbedömning av företaget, alltså en kombination som stämmer 

överens med (Berger & Udell, 2006). Detta menas med att samtliga bankerna gör en allsidig 

bedömning av det lånesökande företaget (Zambaldi et., 2011; Taketa & Udell 2007). 

Fortsättningsvis visar informanterna att de samlar in information genom förtroendet, vilket 

förbättrar tillgången till krediten. Det är viktigt för bankerna att bygga långvariga relationer, 

skapa förtroende och ha regelbundna uppföljningar av verksamheten för att se företagets hälsa 

och utveckling. Angående informanternas syn på informationsasymmetri stämde det överens 

med forskningen genom att de ser detta som ett problem och en faktor som kan leda till att 

bankerna inte får en korrekt eller sanningsenlig bild av det lånesökandes företag på grund av 

bristande information. Däremot minskar bankerna risken för det genom att ha kontinuerliga 

dialoger med det lånesökande företagen. Detta innebär att empirin stämde överens med 

teorierna. 
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6. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats, det vill säga vad studien har resulterat i och 

bidrar med. Därefter presenteras förslag till vidare studier, etiska reflektioner och uppsatsens 

bidrag.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bankers kreditbedömning av små och medelstora 

bolag går till samt vad som kan påverka kreditbedömningen i form av informationsasymmetri, 

förtroende och risker. Kreditbedömningen och dess effekter har diskuterats mellan de olika 

bankerna. För att undersöka varför bankerna beviljar krediten på ett visst sätt måste man först 

kunna besvara på underliggande faktorer som ligger till grund för att fatta beslutet. Det vill 

säga vad bankerna fokuserar på sina i sina kreditbedömningar. Det som har varit avgörande 

för vad bankerna lägger fokus på sina kreditbedömningar är en kombination av finansiella- 

och icke finansiella faktorer från det lånesökande företaget, vilket stämmer överens med 

tidigare forskningsantagande (Zambaldi et al., 2011; Taketa & Udell 2007). Både Nordea och 

Handelsbanken anser att återbetalningsförmågan och ett framåtriktat kassaflöde var viktiga 

aspekter inom de finansiella faktorerna. Nordea och Handelsbanken strävar efter samma mål 

med sina kunder dock har de sina egna tillvägagångsätt vid kreditbedömningen där Nordea 

betonar siffornas betydelse och Handelsbanken värderar förståelsen av verksamheten högre. 

Handelsbanken fokuserade också mycket på finansiella aspekter men om de inte fick 

förtroende för kunden och trodde inte på deras verksamhet kom de inte till det stadiet att 

analysera återbetalningsförmågan och företagets kapital styrka. Nordea ansåg att det var 

viktigt att analysera återbetalningsförmågan i samband med att kunden sökte kredit. En 

anledning till detta beror på att Handelsbanken är starkt decentraliserad och därmed är en 

ganska platt organisation där frihet för beslut ges till varje kontor. Nordea är mer centraliserad 

där alla kreditanalytiker och beslutsfattarna befinner sig på samma kontor. 

 

Samtidigt var både Nordea och Handelsbanken eniga om att erfarenhet av kunden sen tidigare 

kan bidra till kreditbedömningsprocessen går snabbare med tanke på att en befintlig historik 

om kunden finns tillgänglig. En betydande faktor för bedömningen av företagets 

kreditvärdighet är förtroendet. Detta grundar sig Handelsbanken främst på genom att de 

genomgående talar om att tro på verksamheten och att ha kontinuerlig kontakt med företagen. 

Både Nordea och Handelsbanken var överens om att en relation med kunden minskar 

informationsasymmetri mellan bank och företag eftersom kunskapen om risker och 
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förändringar inom företaget kan förutses och därmed förhindras, vilket styrker forskarnas 

teorier (Berger & Udell, 2006). Informationsasymmetri kan dras med slutsatsen att den 

förlänger kreditbedömningsprocessen och påverkar kreditbedömningen negativt, dock 

förklarar Nordea och Handelsbanken att det inte förekommer så ofta eftersom de brukar få in 

den information som de behöver. Därför ser inte Nordea och Handelsbanken detta som ett 

större problem då de lägger fokus på att föra bra dialoger med kunderna.  

 

Särskilda risker rörande små bolag är att de har en tendens att vara beroende av sina 

nyckelpersoner och lättpåverkade för förändringar i ägarnas privata sfär. Dessa risker bör 

därmed tas i beaktning vid en kreditbedömningsprocess. Bankerna förminskar dessa risker om 

det exempelvis är ett fåmansbolag då de främst vill föra samman ägarna eftersom då känns 

företaget mer stabilt. Däremot är inte riskerna lika höga för medelstora bolag, därför att de har 

fler nyckelpersoner och därför påverkar inte företaget om en anställd hoppar av. Specifika 

risker för medelstora bolag är att en ägare i företaget som byggt upp hela verksamheten sitter 

på mer information, vilket kan leda till att denne inte delar med sig av kapital såsom utdelning 

och bonusar. Dessa risker som finns för medelstora bolag hanteras främst genom att bygga 

upp nära relationer med respektive företagare och dessutom har kontinuerliga dialoger med 

ägaren för att minska risken genom att skapa tillit. 

 

Vi har i den här studien beaktat kreditgivningens utformning och omfattning men vi har även, 

till skillnad från forskarna, lagt stor vikt på vad bankerna väljer att fokusera för att minska 

riskerna vid kreditgivning. Vi har även kommit fram till att bankerna tillämpar olika 

handlingsalternativ men strävar efter samma resultat, vilket betyder att fokuset är dynamiskt. 

Vi har även fokuserat på två av Sveriges största banker vilket kan förklara varför vi inte hittar 

några markanta skillnader mellan bankerna, även om sådana finns.  

 

Slutsatsen är därmed att det inte finns några markanta skillnader i den här studien, därför att 

samtliga banker gör en allsidig bedömning av företaget för att bedöma kreditvärdigheten, 

genom att de tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella faktorer. En liten skillnad vi 

fann som inte är av stor vikt, men ändå är en avvikelse är att Handelsbanken betonar tron på 

verksamheten mer i jämförelse med Nordea, detta har och göra med att frihet ges till 

Handelsbanken vid beviljande av krediten då banken är väldigt decentraliserad. Bortsett från 

det fanns det inga betydande skillnader mellan bankerna vid kreditgivning till små och 

medelstora företag.  
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6.1 Förslag till vidare studier 

Vi har i den här studien kommit fram till att skillnaden gällande kreditbedömningen från 

Nordea och Handelsbanken för små och medelstora företag inte var så stor. En liten avvikelse 

vi fann var att Handelsbanken betonar tron på verksamheten lite mer än Nordea. Detta på 

grund av att Nordea har en centraliserad organisationsstruktur och Handelsbanken en 

decentraliserad organisationsstruktur, vilket betyder att Handelsbanken har friare tyglar i sin 

kreditbedömningsprocess i jämförelse med Nordea. Vi har kommit fram till att förtroende och 

informationsasymmetri utgör en framträdande roll, för vissa banker mer än andra. 

För vidare forskning inom det området så vore det intressant att undersöka skillnader mellan 

regionerna vad gäller bankerna som undersöktes. Detta för att se hur bankerna tenderar att 

skiljas åt beroende från region till region. Vi har begränsat studien inom en region och därmed 

brister studien i om man skall jämföra regioner och göra en generalisering. Ett annat förslag 

till vidare forskning är att undersöka hur små och medelstora bolag upplever 

kreditbedömningsprocessen beträffande bankerna som undersöktes. Det är även intressant att 

se om samtliga bolag upplever problem kring förtroende och informationsasymmetri. Detta är 

intressant att undersöka för att se om bolagen upplever och uppfattar det som bankerna gör 

beträffande insamlingen av informationen vid kreditbedömningen.  

6.2 Etiska reflektioner 

Bankerna ställer krav på att låntagaren skall visa en sanningsenlig bild av sitt företag och ge 

svar på det banken söker. Detta för att banken inte ska misstänka att låntagaren döljer viktig 

information som till exempel något brottsligt. Sedan gör bankerna detta eftersom de vill skapa 

ett förtroende till låntagaren för framtida projekt. Men hur gör bankerna för att upprätthålla 

etik och moral? För frågan är om samhället kommer att acceptera att bankerna beviljar kredit 

till företag som kan vara till skada för samhället. Men då uppstår nästa problem, om banken 

har ett förtroende för företaget och uppfyller alla bankens krav, kommer banken att bevilja 

eller avslå krediten? Bankerna bygger mycket på etik och moral där verksamheten måste 

undersökas för att upprätthålla mänskliga rättigheter och grundläggande principer om 

arbetsvillkor. Företagen skall kontrolleras så att de inte strider emot skydd för samhällets 

hälsa, miljö och korruption. Därför har bankerna ständig kontakt med sina kunder för att 

kontrollera att dessa aspekter iakttas. Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv så gynnas alla av 

att företagen bemöter aspekterna om vad som är bäst för samhället, istället för vad som enbart 

är bäst för företaget.   
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6.3 Uppsatsens bidrag 

Uppsatsen bidrar med att ta reda på vilken information bankerna samlar in för att bevilja 

kredit till företag. I uppsatsen kom vi fram till att bankerna lägger vikt på kassaflöde där 

återbetalningsförmågan har en stor och viktig roll. Sedan lägger de även stor vikt med att 

skapa ett förtroende för företaget. På detta vis bidrar uppsatsen om vad företag skall iaktta och 

tänka på när de söker kredit från bankerna. 

Sedan är det viktigt att företagen visar sanningsenlig information och inte lurar bankerna 

eftersom uppsatsen visar att bankerna är väldigt strikta med att inte bevilja kredit till ovärdiga 

kredittagare. Dock arbetar bankerna mycket med att analysera företaget för att se hur 

framgångsrikt de är. Ser bankerna att den fakta som de har inte överensstämmer med det som 

kredittagaren upplyser om blir det  sällan ett beviljande.  
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Bilaga 1 - Individuella reflektioner 

Reflektion: Kani Jaff  

Mina förkunskaper i ämnet har varit på en grundläggande nivå och i ett eget intresse för att 

starta eget bolag i framtiden, som då kommer att handla om kreditgivning. Däremot det här 

arbetet har medfört en intresseväckande fördjupning inom ämnet och med stöd av tidigare 

studier och forskning så har jag fått en djupare bild av hur kreditbedömningen faktiskt går till 

samt vad som kan påverka en kreditbedömning i form av förtroende och 

informationsasymmetri. Beträffande uppsatsskrivandet så har jag haft ganska begränsade 

lärdomar, men med hjälp den parallella kursen företagsekonomisk metod, teori och praktiskt 

tillämpning inlämningsuppgifter samt seminarier har jag fått en fördjupad insikt över 

utvecklingen i att skriva en vetenskaplig studie. I början var jag kritisk till en parallell kurs vid 

sidan av examensarbetet på grund av att man förlorar fokus o tid på själva examensarbetet. 

Däremot visar det sig att jag hade helt fel gällande den kritiken, då kursen företagsekonomisk 

metod, teori och praktiskt tillämpning bidragit med nya kunskaper och metoder över hur en 

uppsats ska skrivas. Detta har resulterat i att man som författare sparat tid istället för förlorat 

tid, då vi har fått enormt mycket respons och utbyte av tankar. Examensarbetet har även 

medfört att min kunskapsnivå har ökat. Detta kan exemplifieras i att jag blivit bättre på att ta 

eget ansvar, samarbeta samt skapa nya kontakter. Arbetet har slutligen ökat mina erfarenheter 

och intressen för ämnet, vilket gör att jag ser fram emot förbättringar och utvecklingar inom 

kreditbedömningen för små och medelstora bolag.   

Reflektion: Josef Oguz  

Jag ansåg mig själv i början ha en ofullständig bild av hur man skriver ett examensarbete. När 

kursen ”Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning” gick igång insåg jag 

verkligen att det är mycket mer än vad man tror som skall beaktas och analyseras. Under 

kursens gång förbättrade jag mig mina kunskaper och började se mer från ett bredare 

perspektiv. Innan var jag starkt fokuserad enbart på att hitta de snabbaste lösningarna istället 

för att undersöka helheten med ett ämne. Detta förbättrades genom relevanta delinlämningar 

under kursen gång. Som ett exempel kan vi ta ämnet som valdes från början som var att 

undersöka kreditgivning till samtliga bolag från samtliga banker. Detta lärde jag mig senare 

att det var alldeles för brett och omfattande. Jag förbättrade även mina kunskaper att opponera 

mot andra arbeten vilket gjorde att jag tydligare kunde finna svagheterna både i andras och 

mitt eget arbete. Mina förkunskaper som jag tog med mig till denna undersökning är en av 
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anledningarna till varför det här ämnet intresserade mig. Kurser som ”Kredit och 

obeståndsrätt” och ”Externredovisning 2” fick mig att hitta mitt intresse inom utbildningen, 

nämligen att arbeta inom bankväsendet. Slutligen har ämnet bidragit till att jag har blivit 

bättre på att knyta an kontakter med stora företag, ta eget ansvar samt kunna föra en 

konversation om bankväsendet. Även mitt intresse för ämnet har ökat och jag ser fram emot 

att arbeta inom bankväsendet.  

Arbetsgång 

När vi först började skriva arbetet utformade vi en tidsplan och ett arbetsschema som delar 

upp våra respektive sysselsättningar. Arbetsschemat innehöll olika områden som respektive 

författare hade ansvar för. Insamlingen av fakta delades lika, genom exempelvis att varje 

författare översatte och sammanfattade lika många vetenskapliga artiklar. Ett annat exempel 

beträffande vår intervjuundersökning där vi valde att en utav oss ställde alla intervjufrågor till 

respektive respondent samtidigt som den andre antecknade. Därefter sammanställde vi 

intervjun tillsammans genom att transkribera den ihop.  

Vi har arbetat med uppsatsen i Göteborg tillsammans där vi har haft personlig kontakt, 

telefon- och mailkontakt. Båda av författarna har varit ansvarsfulla vid uppsatsskrivandet och 

genom detta utvecklat varandras delar efter möjliga diskussioner. Analysen är en 

sammanställning av våra diskussioner och argument. I övrigt har formalia, språk och 

referenshantering arbetats kontinuerligt under uppsatsskrivandets gång. Arbetet har varit 

likvärdig mellan respektive författare och vi har lärt oss att arbetet ständigt kan förbättras. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledning 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Vilken typ av företag arbetar du med? 

3. Hur ser organisationsstrukturen ut och de olika beslutsnivåerna? 

4. Har förtroendet en påverkan om företaget ska beviljas kredit? 

 

Huvudfrågor 

5. Beskriv kortfattat vad ni har för kreditgivningspolicys. 

6. Hur går bankers kreditbedömning till av små och medelstora bolag? Finns det någon 

mall att gå efter eller ges frihet till varje person att göra en egen bedömning? 

7. Vilka faktorer grundar ni besluten på? 

 Finansiella? -Icke finansiella? 

 

Kreditbedömningsprocessen 

8. Hur samlas informationen som ligger till grund för beslutet? 

9. Vilka faktorer anser du viktigaste vid en kreditbedömning? 

 

Hinder och risker 

10. Finns det faktorer som kan försvåra kreditbedömningsprocessen? Om ja, vilka? 

11. Finns det problem rörande förtroende mellan bank och bolaget? Om ja, vilka? 

12. Finns det problem rörande relationsutlåning mellan bank och bolaget? Om ja, vilka? 

13. Finns det problem rörande informationsasymmetri mellan banken och bolaget? Om ja, 

vilka? 

14. Vilka risker finns det med utlåning till små bolag? Vad gör banken för att minska 

dessa risker 

15. Vilka risker finns det med utlåning till medelstora bolag? Vad gör banken för att 

minska dessa risker? 

 


