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SAMMANFATTNING 

När bankerna lånar ut pengar till företag medföljer alltid en risk som består av att 
banken inte kan vara säker på att få tillbaka sina utlånade medel. En kreditbedömning 
innebär att banken gör en bedömning av det lånsökande företagets förmåga att 
återbetala lånet.  

Denna uppsats behandlar hur bankernas kreditbedömning går till då tillverkande 
företag respektive tjänsteföretag ansöker om lån.  

Syftet med studien är att beskriva vilka komponenter och informationskällor som 
bankerna lägger störst vikt vid vid kreditbedömningen av tillverkande företag 
respektive tjänsteföretag avseende långfristiga lån, samt att uppnå en djupare 
förståelse för om det finns någon skillnad i kreditbedömningen mellan dessa typer av 
företag. 

Vi genomförde kvalitativa fallstudier på tre banker; FöreningsSparbanken, Nordea 
samt SEB, där vi samlade in empiriskt material via ostrukturerade intervjuer. Detta 
material analyserades bank för bank utifrån vad den normativa litteraturen säger om 
hur bankernas kreditbedömning bör gå till. 

Slutsatsen vi dragit genom vår studie är att vilka komponenter och vilka 
informationskällor som ligger till grund vid kreditbedömningen i våra undersökta 
banker inte varierar beroende på om det är ett tillverkande företag eller ett 
tjänsteföretag som bedöms.  

De undersökta bankerna lägger vikten vid lite olika komponenter och vilka 
informationskällor som används i störst utsträckning varierar något mellan bankerna. 
De komponenter som ges mest tyngd vid kreditbedömningen i FSB är styrkan i 
bolaget, trenderna, företagsledningens agerande, konkurrenssituationen, personalen, 
omvärldsfaktorer samt det upplevda förtroende för kunden och I SEB läggs störst vikt 
vid det prognostiserade framtida kassaflödet inom företaget och om man har 
förtroende för kunden. I Nordea var uppgifterna om vilka komponenter som gavs mest 
tyngd konfidentiella, bedömningen grundas dock alltid med 70 procent på kvantitativa 
faktorer och med 30 procent på kvantitativa. De informationskällor som används i 
störst utsträckning är inom FSB personliga möten, årsredovisningen samt 
branschanalytiker, i Nordea årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, företagsbesök 
och branschanalytiker. Vid SEB:s kreditbedömning är det årsredovisningen, möten 
med företagsledning, ett företags revisor och branschanalytiker som är de 
informationskällor som används i störst utsträckning.  

De stora skillnaderna som framkom genom vår studie om hur bankerna genomför sin 
kreditbedömning, mot vad den normativa litteraturen förespråkar, är att säkerheter inte 
lämnas lika stor tyngd i den samlade bedömningen samt att vissa ” tröskelvärden” 
existerar.  
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1 INLEDNING 

Inledningsvis följer en kort presentation av bakgrunden och problemformuleringen till 
uppsatsen. Vidare följer en redogörelse för undersökningsfrågorna, 
problemavgränsningar samt syftet med studien.  

1.1 Bakgrund 

Alla företag har ett ständigt behov av kapital för att kunna driva sin verksamhet 
vidare. För de flesta av dagens företag är det nödvändigt att göra större investeringar 
för att kunna bli konkurrenskraftiga nog att överleva i den hårda konkurrens som råder 
på de flesta marknader. Kapitalbehovet kan lösas antingen genom tillskott av eget 
kapital eller genom extern upplåning via banker eller andra kreditinstitut. Denna 
uppsats behandlar hur bankernas kreditbedömning går till vid utlåning av pengar till 
företag. 

Bankernas förmåga att samla in pengar från investerare är beroende av skickligheten 
att identifiera lönsamma användningsområden för insättarnas medel.1 Det medföljer 
alltid en risk för bankerna att ge kredit till företag. Risken består i att bankerna helt 
eller delvis inte får tillbaka sina utlånade medel. För den potentiella låntagaren gäller 
det att kunna påvisa för banken att risken som är förknippad med att tilldela kredit till 
företaget är låg. Från bankens sida handlar det om att göra en kreditbedömning för att 
bedöma företagets återbetalningsförmåga. 2 

Det finns ett flertal problem som är förknippade med en kreditbedömning. Ett av de 
mest påtagliga problemen har att göra med att låntagarna själva har bättre information 
än bankerna om eventuella dåliga kreditegenskaper som kan försämra deras 
möjligheter att återbetala lånen. Utöver denna ojämna informationsfördelning mellan 
låntagare och bank tillkommer dessutom osäkerheten kring den oförutsägbara 
samhälls- och företagsekonomiska utvecklingen som också påverkar företagens 
framtida återbetalningsförmåga.3 Att bankerna gör en ordentlig analys av låntagarnas 
återbetalningsförmåga bör därför ligga i allas intresse, då stora misstag vid 
kreditbedömningen leder till att vi antingen får betala i egenskap av skattebetalare 
eller i egenskap av långivare.4  

1.2 Problemformuler ing 

Det har skrivits mycket litteratur och många studier har genomförts om 
kreditbedömningsprocessen i bankerna. Den normativa litteraturen beskriver å ena 
sidan hur processen bör gå till och de empiriska studierna visar å andra sidan hur den 
faktiskt går till.  De empiriska studier vi har kommit i kontakt med visar oftast hur 
kreditbedömningsprocessen går till ur ett allmänt perspektiv och vilken information i 
årsredovisningen som generellt ligger till grund för bedömningen av om lån ska 

                                                 
1 Macey (1994) s.13 
2 Lybeck (1994) s. 5 
3 Funered (1994) s.45 
4 Lybeck (1994) s.7 
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beviljas eller inte. Enligt Lundén m.fl. så är årsredovisningen den dokumentation som 
ligger närmast till hands vid en kreditbedömning.5   

Det har från vissa av de empiriska studier vi tagit del av (bland annat genom en c-
uppsats som skrevs vid Örebro universitet under 2001, se nedan) framkommit att 
företag inom skilda branscher utvärderas på olika sätt. Argumenten för att 
kreditbedömningen bör skilja sig åt mellan olika branscher, framförallt mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag, är att företag inom olika verksamhetsområden 
skiljer sig mycket åt i uppbyggnad avseende vad som framgår av 
redovisningsinformationen samt vilka egenskaper dessa företag har. 

Den dominerande resursen i ett tjänsteföretag är medarbetarna och deras kunskap.6 
Kunskapskapital tas idag normalt inte upp som en tillgång i balansräkningen och de 
utgifter som företaget lägger ned på internutbildning kostnadsförs direkt mot 
resultaträkningen, istället för att aktiveras i balansräkningen.7 Tjänsteföretagets 
viktigaste tillgång syns därmed inte i redovisningen. Detta talar för att det borde 
medföra svårigheter att använda redovisningsinformation på samma sätt vid 
kreditbedömningen av tjänsteföretag som av tillverkande företag. I ett tillverkande 
företag finns dessutom normalt sett kapital bundet i avyttringsbara 
anläggningstillgångar såsom maskiner och inventarier som kan lämnas som säkerhet 
till banken vid ett lån. I tjänsteföretag finns i regel inte lika många inteckningsbara 
tillgångar, då medarbetarna och dess kunskap är en icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans, som därtill kan lämna företaget med kort varsel. Detta talar för att samma 
vikt inte borde kunna läggas vid säkerheter i tjänsteföretag som i tillverkande företag.  

I en artikel som publicerades i The International Journal of Accounting under 2002, 
presenteras branschen som den faktor som anses mest betydelsefull vid 
kreditbedömningen av företag.8 Vilken betydelse branschen har vid 
kreditbedömningen av företag har det dock presenterats motstridiga resultat om. I en 
studie som två studenter vid Örebro universitet genomförde under höstterminen 2001, 
om vilken information i årsredovisningen banker använder vid kreditbedömning, dras 
slutsatsen att vilken information i denna som är av intresse varierar beroende på vilken 
bransch företaget är verksam inom.9 I en annan studie som genomfördes vid Luleås 
Tekniska Universitet våren 2000, framkommer dock att kreditbedömningen i stora 
drag går till på samma sätt för både tillverkande företag och för kunskapsföretag.10 
Vilken betydelse branschen har finns det därmed inga entydiga svar på, varför vi anser 
det motiverat att genomföra en ny studie i ämnet. 

Vi är intresserade av om bankernas kreditbedömning går till på samma sätt i 
tjänsteföretag som i tillverkande företag samt om olika informationskällor används i 
olika stor utsträckning vid bedömningen av dessa typer av företag.  

                                                 
5 Lundén m.fl. (2001) s.223 
6 Ax m.fl. (2002) s.525 
7 Smith (2000) s.106f 
8 Kwok (2002) The effect of cash flow statement format on lenders’  decisions 
9Powalko och Stenlund (2001) Vilken information i årsredovisningen använder banker vid 
kreditbedömning? 
10Arvidsson och Hermansson (2000) Kreditbedömning – en fallstudie av skillnader mellan tillverkande 
företag och kunskapsföretag 
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1.3 Frågeställning 

Vilka komponenter lägger bankerna störst vikt vid, vid kreditbedömningen av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag och vilka informationskällor används i 
störst utsträckning vid bedömningen av dessa typer av företag? 

Med komponenter menar vi säkerheter, ekonomisk balans, 
resultatgenereringsförmåga, en företagslednings kapacitet, ägarstruktur med mera. 
Dessa är exempel på komponenter som den normativa litteraturen framhåller som 
väsentliga vid kreditbedömningen av företag (se fördjupning i avsnitt 3.2.1).  

1.4 Problemavgränsning 

Vi avgränsar oss till att beskriva bankernas kreditbedömning av företag vid större lån 
som löper över flera år. Det är vid dessa långfristiga lån som bankerna vanligtvis 
utsätter sig för en sådan risk att den behöver föregås av en ordentlig analys.  

1.5 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva vilka komponenter och informationskällor som bankerna 
lägger störst vikt vid vid kreditbedömningen av tillverkande företag respektive 
tjänsteföretag avseende långfristiga lån, samt att uppnå en djupare förståelse för om 
det finns någon skillnad i kreditbedömningen mellan dessa typer av företag. 
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2 METOD 

I detta avsnitt presenteras det vetenskapliga synsätt som präglar vår studie och vilken 
ansats och karaktär studien har. Vi redovisar också hur datainsamlingen och 
analysen gått till samt vilka åtgärder vi vidtagit för att öka reliabiliteten och 
validiteten i våra resultat. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två klassiska synsätt inom vetenskaplig forskning; hermeneutik och 
positivism. Vår studie präglas av ett hermeneutiskt synsätt. Ett hermeneutiskt synsätt 
innebär att man som forskare ser på verkligheten som en slags social konstruktion som 
skapats av människor genom tanke och handling, till skillnad från det positivistiska 
synsättet som framhäver att verkligheten finns helt oberoende av människan.11 

Positivistiska forskare hävdar att det går att framträda som objektiva observatörer och 
helt värderingsfritt samla in data från den isolerade verkligheten som finns runt 
omkring oss, för att säkerställa samband som i sin tur kan leda fram till definierade 
sanningar. Positivister anser sig varken påverka eller bli påverkad av sina 
studieobjekt.12 Enligt hermeneutikernas uppfattning är det omöjligt att vara helt 
objektiv i sina studier, på grund av att vi själva är en del av den sociala struktur vi 
studerar.13 Enligt vår uppfattning bär människor med sig vissa värderingar och 
erfarenheter sedan tidigare som måste påverka hur vi tar till oss och tolkar ett visst 
fenomen.  

Anhängarna av hermeneutiken argumenterar också att det är svårt att säkerställa 
generella lagar, bland annat för att mänskliga beteenden tenderar att variera med 
tiden.14 Att kunna säkerställa definierade sanningar om hur bankernas 
kreditbedömning går till anser vi vara svårt, då kreditbedömningen i högsta grad 
måste anses som ett socialt konstruerat fenomen som skapats av människor genom 
tanke och handling, som kan variera med tiden. Det är vår tolkning av fenomenet som 
det ser ut just vid tidpunkten för studien som leder fram till våra slutsatser. Ordet 
hermeneutik betyder just ”att tolka” , ”att klargöra”  eller ”att förklara” .15 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Vi har valt en deduktiv ansats då vi vid vår studie utgår ifrån befintliga teorier om 
bankers kreditbedömning.16 Vår frågeställning är formulerad utifrån förkunskaper i 
ämnet och intervjufrågorna har formulerats baserat på den normativa litteratur som rör 
kreditbedömning. 

                                                 
11 Riley m.fl. (2000) s.15 
12 Saunders m.fl. (2000) s.85 
13 Riley m.fl. (2000) s.15 
14 Ibid. s.15 
15 Starrin m.fl. (1994) s.58 
16 Jfr med Riley m.fl. (2000) s.12f 
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2.3 Deskr iptiv studie 

Eftersom vårt syfte är att beskriva hur bankernas kreditbedömningen går till och om 
denna eventuellt skiljer sig åt mellan tillverkande företag och tjänsteföretag, är vår 
studie av deskriptiv natur. En deskriptiv studie har i syfte att porträttera hur någonting 
ser ut.17  

2.4 Kvalitativa fallstudier  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativa undersökningar 
karaktäriseras av att forskaren försöker nå en djupare förståelse för hur en individ eller 
en grupp av individer upplever en viss situation.18 Vid en kvantitativ studie ligger 
fokus på att försöka finna statistiska samband och dra generella slutsatser om en 
bakomliggande population. Medan en kvantitativ studie bygger på ”hårddata”  som 
uttrycks i mängd, antal och frekvenser, bygger en kvalitativ studie på data som 
uttrycks i ord, text och bilder.19 Vi ansåg att en kvalitativ studie var mest lämplig för 
vårt syfte med studien, då en del av syftet är att uppnå en djupare förståelse för om det 
är någon skillnad i kreditbedömningen mellan tillverkande företag och tjänsteföretag 
och vi inte är intresserade av att finna statistiska samband och dra slutsatser om någon 
bakomliggande population.  

Vi genomförde fallstudier på tre olika banker. En fallstudie definieras av Saunders 
m.fl. som utveckling av detaljerad kunskap om ett enskilt eller några få relaterade 
fall.20 Studien är en så kallad tvärsnittsstudie, vilket innebär att undersökningen vid 
bankerna genomfördes vid ett specifikt tillfälle i tiden och deras kreditbedömning 
beskrivs som den såg ut vid just det tillfället.21  

2.5 Datainsamling  

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två typer av data som kan ligga till grund för en undersökning; primärdata 
och sekundärdata. Data som samlas in specifikt för en aktuell undersökning benämns i 
metodlitteraturen för primärdata, medan sekundärdata benämns som data som redan 
samlats in i något annat syfte.22 Den sekundärdata som vi har använt oss av inkluderar 
normativ litteratur som behandlar kreditbedömning, lagtext samt tidigare avhandlingar 
i ämnet. Vår studies primärdata utgörs av data som vi samlade in via intervjuer. 

2.5.2 Urval 

I kvalitativa studier är det som nämnts inte intressant att försöka finna statistiska 
samband och dra generella slutsatser om en bakomliggande population, utan fokus 
ligger på att beskriva någonting mer på djupet. För att kunna gå på djupet i en specifik 
kunskap är ett mindre urval av studieobjekt att föredra framför ett större. Då det är en 

                                                 
17 Saunders m.fl. (2000) s.97 
18 Hartman (2004) s.272f 
19 Saunders m.fl. (2000) s.381 
20 Ibid. s.94 
21 Jfr med Saunders m.fl. (2000) s.96 
22 Saunders m.fl. (2000) s.188 
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bestämd typ av kunskap vi är ute efter, valde vi att göra ett mindre så kallat 
ändamålsurval. Ett ändamålsurval innebär att man försöker identifiera just de 
individer som kan bidra med den information man är ute efter.23  

Vi valde att genomföra studien vid FöreningsSparbanken, Nordea samt SEB, då det är 
tre av de större bankerna i landet som erbjuder kredit till företag. De personer vi valde 
att intervjua inom dessa banker arbetar med kreditbedömning av företag dagligen och 
bör vara så väl insatta i processen att vi ansåg dem kunna bidra med den information 
vi var ute efter.  

Att vi valde att genomföra fallstudier vid tre olika banker beror på att vi anser att en 
bredare bild av fenomenet kan uppnås genom tre fallstudier än vad endast en fallstudie 
hade kunnat bidra med. 

2.5.3 Intervjuer 

Intervjuer används i en rad olika syften där ändamålet är att samla in information om 
ett visst ämnesområde.24 Litteraturen brukar skilja mellan olika typer av intervjuer 
beroende på hur strukturerade de är.  Vid en strukturerad intervju utgår intervjuaren 
från ett schema av frågor som ställs i en förutbestämd ordning medan man vid mer 
ostrukturerade intervjuer endast utgår från en lista med teman som ska behandlas 
under intervjun. Vid ostrukturerade intervjuer förekommer i regel ingen förutbestämd 
följdordning av frågorna, vilket innebär att under samtalets gång kan frågor tillkomma 
och andra uteslutas.25  

Vilken typ av intervju som är mest lämplig att använda beror på vilken inriktning den 
aktuella studien har och målet med denna. Vid en kvalitativ studie som i vårt fall, 
förespråkas i litteraturen ett mer ostrukturerat tillvägagångssätt vid utförandet av 
intervjun.26 Vi valde därför att vid mötet med våra respondenter genomföra 
ostrukturerade intervjuer, då det gav oss möjligheten att utforska vissa delområden 
djupare genom följdfrågor.  

En intervju kan göras direkt med en person, per e-mail eller via telefon. Vi valde att 
genomföra personliga intervjuer på plats på bankerna, då vi ansåg att tid till detta 
fanns och bankerna vi fick möjlighet att studera vid vår empiriska studie låg inom vårt 
närområde. En annan anledning till valet av personliga intervjuer är att det oftare är 
lättare att bygga upp ett förtroende om man träffar en person direkt än över till 
exempel telefon. En respondent som känner förtroende för den som intervjuar svarar 
ofta ärligare och är ofta mer villig att dela med sig av information.27  

För att ge respondenterna en chans att förbereda sig och ha tid att ta fram relevant 
information, skickade vi över de teman som vi avsåg att behandla under intervjun via 
e-mail ett par dagar innan intervjuerna ägde rum.  

Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp av anteckningar. Att vi valde att inte 
använda oss av bandspelare beror på att vi inte ville hämma respondenterna.28  

                                                 
23 Hartman (2004) s.284 
24 Svensson m.fl. (1996) s.52 
25 Saunders m.fl. (2000) s.246f 
26 Ibid. s.244 
27 Jfr med Saunders m.fl. (2000) s.250 
28 Ibid. (2000) s.262 
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Intervjuerna sammanställdes direkt efter varje intervjutillfälle, då vi fortfarande hade 
intervjuerna färskt i minnet. Efter sammanställningarna var klara skickades dessa ut 
till våra respondenter för att försäkra oss om att vi förstått dem rätt. Vi fick efter 
utskicken svar från en av våra respondenter med några synpunkter, vilket innebar 
vissa mindre justeringar. 

2.5.3.1 Utformning av intervjufrågorna 
Vi formulerade frågorna som vi ställde till våra respondenter utifrån den normativa 
litteraturen om kreditbedömning samt de tidigare studier i ämnet, som vi hänvisade till 
i inledningskapitlet. De teman som vi hade som utgångspunkt vid intervjuerna bygger 
på den uppdelning vi gjort av litteraturen som presenteras i teoriavsnittet nedan (se 
även bilaga 1). 

Utifrån dessa teman gav vi respondenterna chansen att tala förhållandevis fritt om 
respektive banks kreditbedömning. Vi var dock med och styrde samtalen med 
följdfrågor så att vi fick svar på det vi ville undersöka, utifrån syftet med studien. 
Dessa följdfrågor varierade från intervju till intervju, beroende på hur samtalet 
gestaltade sig. 

2.6 Genomförande av analysen 

Vid en kvalitativ studie som vår är det vi forskare själva som är det främsta redskapet 
när det gäller att analysera det insamlade empiriska materialet. Till skillnad från 
kvantitativa studier, där analysen främst är inriktad på att finna samband mellan 
variabler, finns det inga mätinstrument som underlättar analysarbetet vid en kvalitativ 
studie. Analysen bestod istället av att vi kopplade våra tolkningar av det empiriska 
materialet till den normativa litteraturen och de empiriska studierna samt de argument 
som framfördes inledningsvis, för att på så sätt nå fram till våra slutsatser.  

Det är självklart viktigt att försöka vara så objektiv som möjligt när den empiriska 
datan ska analyseras. Förutfattade meningar kan göra att vi misstolkar 
respondenternas svar och att en felaktig slutsats därmed dras. Det hermeneutiska 
synsättet som vi utgått från vid vår studie, präglas som nämnts av en skeptism till att 
det går att vara helt objektiv i sina tolkningar, då alla människor bär på tidigare 
erfarenheter som gör att vi ser saker på ett visst sett. En medvetenhet om att våra 
personliga referensramar kan komma att påverka de slutsatser vi drar av 
undersökningen har dock medfört att vi under analysens gång sökt vidta åtgärder för 
att försöka lägga våra egna värderingar åt sidan och genomföra analysen så objektivt 
som möjligt. Vi genomförde analysen tillsammans, för att försöka undvika att svaren 
blev tolkade ensidigt av någon av oss. Handledningen och seminarierna då vi fått höra 
andras synpunkter har också bidragit till att vi tvingats ifrågasätta våra tankegångar 
och de slutsatser vi dragit av vår studie. 

Då vår studie består av fallstudier, där det intressanta inte är att jämföra bankerna 
sinsemellan utan att få en djupare förståelse för de enskilda fallen, analyserade vi 
bankerna var för sig. 
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2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt ett undersökningsresultat är. Hög reliabilitet 
innebär att andra forskare skulle komma fram till samma resultat, vid samma typ av 
undersökning.29  

Vid en hermeneutisk syn på vetenskapen är, som nämnts ovan, en av 
utgångspunkterna att det som forskare inte går att vara helt avskild från sin forskning 
då vi själva är en del av den verklighet vi studerar. Datainsamlingen går, enligt detta 
synsätt, ut på att tolka andra människor och den sker via interaktion med dessa 
människor. Detta borde innebära att det aldrig helt går att undvika att vi som utför 
studien i viss mån också påverkar dess resultat. Det finns dock en del åtgärder som vi 
som forskare kan vidta för att försöka minimera risken för att påverka resultaten och 
på så sätt öka reliabiliteten så långt det är möjligt. 

Enligt Saunders m.fl. finns det fyra hot mot reliabiliteten i en undersökning. Det första 
är att tidpunkten för undersökningen kan vara avgörande för svaren forskaren får 
fram. Det andra är risken för att studieobjekten svarar som de tror att någon annan vill 
att de ska svara, exempelvis deras chef. Det tredje hotet handlar om att forskare tolkar 
samma svar på olika sätt, medan den fjärde och sista risken utgörs, vilket vi var inne 
på i stycket ovan, av att den som utför studien kan komma att påverka hur 
respondenterna svarar.30  

Tidpunkterna för våra intervjuer borde inte påverka reliabiliteten i våra resultat 
negativt. Vi har undvikit att lägga intervjuerna tidigt på måndag morgon eller sent på 
fredag eftermiddag, då det är risk för att respondenterna är mer stressade än annars 
och kanske inte tar sig tid till att svara så utförligt som de annars skulle ha gjort. För 
att försöka säkerställa att våra respondenter gav oss sin uppriktiga uppfattning, och 
inte svarade som de trodde att någon annan ville, erbjöd vi dem att vara anonyma. Det 
var dock ingen av våra respondenter som hade det önskemålet. Risken för att de svar 
vi fått vid intervjuerna skulle tolkas olika av oss, har vi försökt minimera genom att be 
om att få återkomma om något skulle vara tvetydigt. Detta blev dock aldrig aktuellt 
under studiens gång, då vi anser att det inte uppstod några tvetydigheter. Att 
respondenternas svar kan ha påverkats av vårt sätt att ställa frågor på under 
intervjuerna är något vi varit medvetna om och haft i åtanke under mötet med våra 
respondenter. Vi har försökt att hålla ett neutralt tonläge och undvika ledande frågor 
och liknande som skulle ha kunnat få respondenten att svara på ett snedvridet sätt som 
inte överensstämmer med verkligheten.31 Efter att vi genomfört den första intervjun 
försökte vi vid de återstående intervjuerna att frånse de svar vi erhållit från denna, för 
att inte påverka riktningen på de andra intervjuerna.  

Att vi endast har intervjuat en person från varje bank är också något som kan ha 
påverkat reliabiliteten negativt, då det kan innebära att vi fått svar som endast 
motsvarar dennes uppfattning. Dock ser vi inte detta som något stort problem, då alla 
våra respondenter är väl insatta i hur kreditbedömningen går till inom bankerna i och 
med deras dagliga involvering i processen, varför deras uppfattning borde vara 
representativ för banken. 

                                                 
29 Saunders m.fl. (2000) s.100 
30 Ibid. s.101 
31 Jfr med Saunders m.fl. (2000) s.257; Riley m.fl. (2000) s.134 
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Vi är medvetna om att det sätt vi dokumenterade intervjuerna på kan ha haft en 
negativ inverkan på reliabiliteten, då det är lättare att missa saker eller minnas fel om 
man inte bandar intervjuerna. Att vi sammanställde intervjuerna direkt efter varje 
intervjutillfälle och skickade ut sammanställningarna till våra respondenter för att få 
det bekräftat att vi förstått dem rätt, bör dock ha minimerat den eventuella negativa 
effekten på reliabiliteten. Då vi endast fick svar från en av våra respondenter med 
synpunkter, gör vi bedömningen att vi förstått de andra rätt. 

2.8 Validitet 

Det finns många olika definitioner av begreppet validitet. Vi har valt att utgå från 
Saunders tolkning som menar att en studies validitet handlar om i vilken utsträckning 
det som var avsett att undersökas faktiskt undersöktes. Till vilken grad en studies 
resultat kan generaliseras till andra fall utanför det specifika urvalet, benämns ibland 
som dess yttre validitet.32  

Ostrukturerade, personliga, intervjuer som vi genomförde borde medföra att en hög 
grad av validitet kan uppnås. Att vi genomförde ostrukturerade intervjuer gjorde det 
möjligt för oss att förklara oklara frågor för våra respondenter så att dessa svarade på 
det de trodde att de svarade på, vilket borde öka validiteten.33  

Att vårt urval inte är tillräckligt stort för att kunna dra några generella slutsatser om en 
bakomliggande population är något som minskar den yttre validiteten i studien. Vi 
menar dock att generaliserbarhet inte är av avgörande betydelse vid vår studie, då 
kvalitativ forskning inte handlar om att komma fram till några generaliserbara resultat 
utan att, som i vårt fall, uppnå en djupare förståelse om något enskilt fenomen. 

2.9 Källkr itik 

Vi är medvetna om att den normativa litteratur vi utgått ifrån speglar författarnas egna 
åsikter om hur kreditbedömningen i banker bör gå till. Vi ansåg det därför viktigt att 
använda litteratur skriven av olika författare, för att en så mångsidig syn på fenomenet 
som möjligt.  

Vid användandet av uppsatser som författats av studenter har vi iakttagit en viss 
försiktighet, då vi är medvetna om att dessa inte genomgått samma typ av granskning 
som litteratur som getts ut av ett förlag. Dock anser vi att det finns användbar 
information att finna i dessa på grund av att de bygger på empiriska studier till 
skillnad från den normativa litteraturen.  Studien som presenterades i The 
International Journal of Accounting anser vi vara tillförlitlig, då den publicerats i en 
ansedd tidskrift och därigenom bör ha genomgått någon form av granskning. 

En del av den litteratur som ligger till grund för vårt teoriavsnitt är några år gamla. Vi 
är medvetna om att detta kan innebära att vissa delar ur denna kan vara inaktuell på 
grund av ny lagstiftning, samhällsförändringar och liknande som kan ha tillkommit 
sedan utgivningen. 

                                                 
32 Saunders m.fl. (2000) s.101f 
33 Jfr med Saunders m.fl. (2000) s.250 
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2.10 Alternativ metod 

En alternativ metod till vår studie hade kunnat vara att genomföra en undersökning av 
mer kvantitativ karaktär, där kreditbedömningen beskrivits utifrån fler banker än de 
tre som vi kommer att beskriva nedan. Vi hade genom ett större, slumpmässigt urval 
kunnat dra mer generella slutsatser om bankers kreditbedömning och hur denna 
eventuellt skiljer sig åt mellan tillverkande företag och tjänsteföretag.  

2.11 Målgrupp 

Målgruppen för vår uppsats är studenter inom ekonomiprogrammet vid Örebro 
universitet. Vi förutsätter på grund av detta att viss förkunskap om de mest 
grundläggande ekonomiska begreppen finns, varför dessa inte förklaras på djupet.   
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3 TEORI 

I detta kapitel redogörs för vad den normativa litteratur som vi utgått ifrån vid vår 
studie säger om hur bankernas kreditbedömning bör gå till. I 3.2 presenteras de 
komponenter som anses påverka ett företags återbetalningsförmåga medan vi i avsnitt 
3.3 går igenom de källor där bankerna enligt litteraturen kan finna information om 
dessa. 3.4 sammanfattar teoriavsnittet med en övergripande modell. Kapitlet inleds 
dock med den aktuella lagstiftningen kring kreditbedömning. 

3.1 Aktuell lagstiftning kr ing kreditbedömning 

Banker måste enligt lag göra en kreditbedömning innan de beviljar lån till ett företag. 
Det finns dock inom banklagstiftningen inga absoluta regler om hur 
kreditbedömningsprocessen ska gå till. De regler som finns är endast ramlagar som 
ämnar se till att vissa viktiga inslag beaktas och styr inte i detalj hur bankerna ska 
utforma sin kreditbedömning.34 

Enligt 8:1 i Lag om bank- och finansieringsrörelse, stadgas att innan ett kreditinstitut 
beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser som följer av 
kreditavtalet kan fullgöras. Ett kreditinstitut får endast bevilja en kredit om det på 
goda grunder kan förutsättas att förpliktelserna kan infrias.35 

3.2 Kreditbedömningsprocessen 

Syftet med kreditbedömningsprocessen är dels att bedöma ett företags 
återbetalningsförmåga, dels att undersöka om företaget har tillgångar som det kan 
erbjuda banken som säkerhet.36  

3.2.1 Bedömning av ett företags återbetalningsförmåga 

Nedan presenteras en egenkomponerad modell där vi lyft fram de komponenter som 
enligt den normativa litteratur vi studerat återkommer som de mest väsentliga för att 
kunna bedöma ett företags framtida återbetalningsförmåga så tillförlitligt som möjligt.  

 

                                                 
34 Funered (1994) s.48 
35 Lag (2004:297) 8:1  
36 Funered (1994) s.46 
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Figur 1. Väsentliga komponenter som enligt den normativa litteraturen bör ligga till grund vid 
bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga  

Det går utifrån den normativa litteraturen inte att lyfta fram någon enskild komponent 
som anses viktigare än någon annan vid bedömningen av ett företags 
återbetalningsförmåga. Som framgår av modellen räcker det dock inte enbart att göra 
en bedömning av den ekonomiska ställningen i ett företag, utan även andra aspekter 
av företaget bör enligt litteraturen utvärderas och ligga till grund vid bedömningen av 
ett företags framtida återbetalningsförmåga.  

Att lämna kredit till företag är oftast ett långsiktigt åtagande som sträcker sig över 
flera år. Den ekonomiska balansen, resultatgenereringsförmågan, kassaflödet och ett 
företags effektivitet baseras till stor del på historiska värden, som egentligen inte säger 
någonting om framtiden.37 För att ha möjlighet att uppskatta ett företags framtida 
potential och därmed dess återbetalningsförmåga på sikt, krävs insikt om företagets 
styrka, svagheter, marknadsförutsättningar och tillväxtmöjligheter.38 Bankerna bör 
därför, enligt den normativa litteraturen, vid kreditbedömningen vara intresserade av 
en kombination av både kvalitativa och kvantitativa aspekter av företaget som visar 
dels dess historiska utveckling, hur förutsättningarna är idag och dels hur företaget 
kan tänkas utvecklas i framtiden.39 När bankerna gör sin bedömning av de kvantitativa 
bedömningsfaktorerna är det alltid trenden som är viktigast att ta hänsyn till eftersom 
det är den som visar företagets uthållighet på sikt.40 

Som kommer att framgå nedan så överlappar många av komponenterna i modellen 
varandra på grund av att de påverkar och påverkas av varandra. Ett företags 
förutsättningar på marknaden och dess tillväxtmöjligheter hänger exempelvis samman 
med många olika faktorer. 

3.2.1.1 Kvantitativa bedömningsfaktorer  

3.2.1.1.1 Ekonomisk balans 

Den ekonomiska balansen visar hur stor del av tillgångarna som är belånade och hur 
stor del som är finansierade med egna medel, dvs. hur soliditeten ser ut i företaget. Ju 
större del av tillgångarna som finansierats med eget kapital desto större möjligheter 
har företaget att stå emot framtida förluster och därmed att betala tillbaka de lånade 

                                                 
37 Lundén m.fl. (2001) s.17f 
38 Svedin (1992) s.24 
39 Sigbladh m.fl. (1999) s.134ff 
40 Ibid. s163 
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medlen. 41 En låg soliditet dvs. hög skuldsättningsgrad, är en indikation om att 
företaget är sårbart för eventuella förluster.42  

Det är även betydelsefullt hur det egna kapitalet byggts upp. Det är mer positivt ur 
kreditbedömningssynpunkt om det egna kapitalet består av ackumulerade vinster än 
av tillskott från aktieägarna, då detta visar att företaget historiskt har haft förmågan att 
sälja sina produkter/tjänster med god lönsamhet. 43   

3.2.1.1.2 Resultatgenereringsförmåga 

Det är självklart betydande för företagets återbetalningsförmåga om företaget går med 
vinst eller förlust. Om företaget inte går med vinst kommer förmågan att amortera lån 
snabbt att försämras.44 Det är även viktigt att kreditbedömaren undersöker vad det är 
som gett upphov till det uppvisade resultatet. Ju större andel av resultatet som 
härstammar från kärnverksamheten desto bättre. 45  

3.2.1.1.3 Kassaflöde  

Enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 7 så är uppgifter om ett företags 
kassaflöde ett användbart underlag för att, tillsammans med andra finansiella uppgifter 
om företaget, bedöma om företaget har förmågan att generera de likvida medel som 
krävs för att kunna fullfölja sina åtaganden, bland annat för att kunna återbetala sina 
lån.46  

3.2.1.1.4 Effektivitet 

Effektiviteten i verksamheten mäts oftast som räntabiliteten på totalt kapital. Detta 
mått visar hur effektivt företaget använder sina tillgångar, utan hänsyn till hur de har 
finansierats.47 Effektivitetstalen bör jämföras med andra företag i samma bransch. Det 
är först då talen egentligen säger något om effektiviteten i företaget är god.48 

3.2.1.2 Kvalitativa bedömningsfaktorer  

3.2.1.2.1 Affärsidé 

Affärsidén ska framhäva ett företags styrka och dess unika kompetens. Den ska 
beskriva mot vilken marknad företaget vänder sig, vilka dess kunder är samt vilka 
behov som företaget tillfredställer genom sina produkter och/eller tjänster.49 Banken i 
egenskap av kreditbedömare bör analysera affärsidén för att få en uppfattning om 
vilka det aktuella företagets kunder är (vilken marknad företaget vänder sig till) och i 
vilken utsträckning denna kan föra med sig tillväxtmöjligheter i framtiden. Om 
företagets kompetens, produktion och organisation är tillräckliga för att nå de mål som 
eftersträvas utifrån affärsidén bör också utredas.50  

 

                                                 
41 Lundén m.fl. (2001) s.226 
42 Hansson m.fl.(2001) s.159 
43 Lundén m.fl. (2001) s.226 
44 Ibid. s.236 
45 Ibid. s.227 
46 FARs samlingsvolym Del 1, RR 7 p.1 
47 Hansson m.fl.(2001) s.157 
48 Sigbladh m.fl. (1999) s.135 
49 http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/marknadsplan_affarside.htm (2006-04-25) 
50 Svedin (1992) s.26   
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3.2.1.2.2 Marknadspotential 

Företagets chanser att generera goda resultat i framtiden påverkas av hur marknaden 
utvecklas. Det är därför viktigt för bankerna att skaffa sig kunskap om den aktuella 
marknaden och hur den kan komma att utvecklas i framtiden. Marknadens 
tillväxtpotential beror bland annat på hur starkt beroende den är av yttre faktorer 
såsom den allmänna konjunkturen, skattesystem, miljöfrågor eller andra politiska 
beslut.51  

3.2.1.2.3 Konkurrenssituationen 

Ett företags överlevnadsförmåga på marknaden hänger samman med hur 
konkurrenssituationen ser ut. Om marknaden domineras av en enda aktör eller om det 
är många små som slåss om marknadsandelarna, påverkar företagets möjligheter i 
framtiden. 52  

3.2.1.2.4 Produkter/tjänster 

Företagets beroende av försäljning av en eller flera av företagets produkter eller 
tjänster påverkar företagets återbetalningsförmåga. Är ett företag starkt beroende av 
försäljningen av en enda produkt eller tjänst är det mindre positivt än om dess 
framtida resultatgenereringsförmåga hänger samman med försäljningen av flera 
produkter/tjänster. 53  

3.2.1.2.5 Produktion 

Det är företagets produktion som löpande behöver tillskott av kapital och därmed 
skapar ett behov av kredit hos banker. Hur produktionen fungerar bör därför vara av 
central betydelse vid kreditbedömningen. Hur kostnadsstrukturen ser ut gällande löner 
och inköpsvaror, om företaget är beroende av en viss slags råvara, material eller 
produkt är aspekter som bör beaktas då banken bedömer risken i produktionen.54  

3.2.1.2.6 Ägarstruktur 

Ägarstrukturen är betydelsefull för kreditbedömningen av aktiebolag i och med deras 
vilja/ovilja och förmåga att skjuta till mer kapital i en krissituation.55 I ett aktiebolag 
har ägarna enligt lag inte något personligt betalningsansvar för företagets 
förpliktelser.56 Detta innebär att ägarna i princip aldrig kan förlora mer än sitt satsade 
kapital. Det finns dock vissa undantag från denna regel. Innan bankerna ger kredit till 
aktiebolag fordrar de ofta att de största aktieägarna går i borgen för bolagets 
förpliktelser till banken, vilket innebär att om bolaget skulle drabbas av en konkurs så 
måste borgenärerna gå in och betala med sina privata medel. 57 

3.2.1.2.7 Ledningens och personalens kapacitet 

Ett företags framgång är starkt beroende av dess medarbetares kunskap och 
kompetens. Företagsledningens kompetens, erfarenhet, vilket förtroende personalen 
har för den och dess förmåga att leda de anställda till att bli motiverade till att försöka 

                                                 
51 Sigbladh m.fl. (1999) s.159 
52 Svedin (1992) s.31 
53 Sigbladh m.fl. (1999) s.159 
54 Svedin (1992) s.29 
55 Sigbladh m.fl. (1999) s.162 
56 Aktiebolagslag (2005:551) 1:3 
57 Wallentin m.fl. (1999) s.12 
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uppnå företagets mål är viktigt.58 Personalomsättningen och hur informationsflödet 
fungerar är faktorer som kan indikera hur väl organisationen fungerar.59  

3.2.2 Säkerheter 

En ytterligare komponent som enligt den normativa litteraturen är av betydelse vid 
kreditbedömningen är vilka säkerheter som företaget kan ställa till banken. Krav på 
säkerheter är ett sätt för bankerna att hantera den risk som är förknippad med att låna 
ut pengar till företag.60 

Om det handlar om lån av mindre betydande belopp (vanligtvis upp till 50 000 
kronor) kan bankerna lämna kredit utan säkerhet. Det normala är dock att de kräver 
någon form av säkerhet för att bevilja kredit till företag.61 Säkerheter kan ges i form 
av till exempel borgen, pantbrev eller genom företagsinteckning. Borgen innebär, som 
nämndes ovan, att en så kallad borgensman, ofta företagets ägare, förbinder sig att 
betala skulden om det skulle visa sig att företaget inte kan fullfölja sina åtaganden. 
Pantbrev är en inteckning i en fast egendom, medan en företagsinteckning innebär att 
företagets tillgångar i form av varulager, maskiner och inventarier pantsätts som 
säkerhet.62 

Då egendom används som säkerhet överförs äganderätten till denna åt kreditgivaren 
tills det att kredittagaren återbetalat lånet i sin helhet. Under tiden har dock 
kredittagaren rätt att disponera egendomen. Det är endast om kredittagaren inte kan 
uppfylla sina förpliktelser gentemot banken som egendomen tas i anspråk och 
realiseras för att banken på så sätt ska få tillbaka de utlånade medlen.63  

En annan typ av säkerhet som kan förekomma vid kreditgivning är factoring. 
Factoring innebär att företag beviljas kredit mot säkerhet i sina fakturerade 
kundfordringar.64 Dessa fordringar överlåts då till banken dit betalning från kunderna 
sedan sker.65  

Banken kan kräva en eller flera typer av säkerheter vid ett och samma lån.66 För vissa 
typer av lån kan själva föremålet för krediten fungera som säkerhet. 67  

3.3 Informationskällor  

Då det enligt den normativa litteraturen är utvärderingen av ett företags komponenter 
som bör ligga till grund vid bedömningen av ett företags framtida 
återbetalningsförmåga, är det viktigt att banken använder rätt informationskällor för 
att få en så korrekt uppfattning som möjligt om dessa komponenter.68  

                                                 
58 Sigbladh m.fl. (1999) s.158 
59 Ibid. s.159 
60 Tegin (1997) s.16 
61 Wallentin (1999) s.265 
62 http://www.bankforeningen.se/upload/fr%C3%A5gor_och_svar_f%C3%B6retag.pdf (2006-05-10) 
63 Tegin (1997) s.33f 
64 Carlsson m.fl. (2005) s.86 
65 Thomasson m.fl. (2005) s.212 
66 Carlsson m.fl. (2005) s.295 
67 http://www.bankforeningen.se/upload/fr%C3%A5gor_och_svar_f%C3%B6retag.pdf  (2006-05-10) 
68 Sigbladh m.fl. (1999) s.162 
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En bedömning av företagets komponenter kan göras baserat på uppgifter som hämtas 
från redovisningen eller från andra källor. Redovisningsinformation bidrar med 
kvantitativ information, som framställer företagets verksamhet i siffror, medan andra 
informationskällor kan bidra med information av mer kvalitativ karaktär, som 
beskriver företaget i ord. Då kreditbedömaren ofta är hänvisad till material som 
bygger på historiska uppgifter är det viktigt att ha tillgång till så aktuellt material som 
möjligt om förändringar i ett företags verksamhet, för att kunna göra en bedömning av 
framtiden.69  

Som nämndes i inledningen är årsredovisningen den källa till information som, enligt 
den normativa litteraturen, lyfts fram som den dokumentation som ligger närmast till 
hands vid en kreditbedömning.70 

3.3.1 Årsredovisningen 

Enligt årsredovisningslagens 2: a kapitel ska ett företags årsredovisning bestå av en 
balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För företag som 
uppfyller vissa kriterier ska även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen.71 Av 
dessa delar bidrar balans- och resultaträkningen, noterna och finansieringsanalysen 
med kvantitativ information om företaget medan förvaltningsberättelsen normalt ger 
information av mer kvalitativ karaktär.  

Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Den 
åskådliggör företagets kapitalstruktur; vilka företagets tillgångar är och hur dessa har 
finansierats. 72 Medan balansräkningen är en ögonblicksbild av företagets finansiella 
ställning på bokslutsdagen, så visar resultaträkningen ackumulerade siffror under hela 
det aktuella räkenskapsåret. 73 Resultaträkningen visar vilka totala intäkter som 
genererats under året samt vilka kostnader som fordrats för att ge upphov till dessa. 74 
Tilläggsupplysningar i form av noter ger kompletterande upplysningar till de olika 
posterna i balans- och resultaträkningen.75 

Kassaflödes-/finansieringsanalysen fokuserar på de betalningsströmmar som passerat 
ett företag under det senaste räkenskapsåret.76 Kassaflödesanalysen visar hur företaget 
under räkenskapsåret genererat likvida medel och hur dessa har använts.77 

Förvaltningsberättelsen ska, enligt årsredovisningslagen, innehålla upplysningar om 
händelser som inträffat under räkenskapsåret och som inte redovisas i 
balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna men som är viktiga vid 
bedömningen av den framtida utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och 
resultat. Även risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför i framtiden ska 
presenteras.78 Avtal om försäljning, inköp, personal och planerade förändringar är 

                                                 
69 Sigbladh m.fl. (1999) s.104 
70 Lundén m.fl. (2001) s.223 
71 Lag (1995:1554) 2:1-2:3 
72 Svedin (1992) s.36 
73 Lundén m.fl. (2001) s.35 
74 Sigbladh m.fl. (1999) s.128 
75 Lag (1995:1554) 5:1 
76 Thomasson m.fl. (2005) s.361 
77 Ibid. s.344 
78 Lag (1995:1554) 6:1 
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exempel på viktiga upplysningar som enligt den normativa litteraturen bör tas med i 
ett företags förvaltningsberättelse.79  

3.3.1.1 Årsredovisningens trovärdighet 
Det förekommer att företag skönmålar bilden av den ekonomiska ställningen i 
företaget genom att övervärdera sina tillgångar och undervärdera sina skulder. 
Informationsunderlaget som ska ligga till grund för kreditbedömningen blir därmed 
felaktigt och utfallet riskerar att bli missvisande. 80   

Aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen ha minst en revisor som granskar bolagets 
årsredovisning och som efter varje räkenskapsår lämnar en revisionsberättelse.81 En så 
kallad ren revisionsberättelse är en bekräftelse för kreditbedömaren att redovisningen 
ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.82  

3.3.2 Andra informationskällor 

Utöver årsredovisningen så nämns i den normativa litteraturen även andra källor som 
kan bidra med den information om ett företag som bör ligga till grund vid 
kreditbedömningen. 

3.3.2.1 Kreditupplysning 
Kreditupplysning lämnas av särskilda kreditupplysningsföretag och uppger bland 
annat hur företag skött sina tidigare krediter. En kreditupplysning ska innehålla 
uppgifter om ekonomiska förhållanden och om eventuella betalningsanmärkningar 
finns.83  Tidigare betalningsanmärkningar för ett företag har ett starkt samband med 
framtida betalningssvårigheter. Dock bör inte enstaka betalningsanmärkningar på 
mindre betydande belopp vara avgörande vid kreditbedömningen.84  

3.3.2.2 Budget 
Ett krav som bankerna bör ha vid långsiktiga krediter är att kunden presenterar en 
budget. En budget kan ge en klar indikation om kundens förmåga att själv bedöma 
framtiden för företaget.85  

3.3.2.3 Företagets revisor  
Många banker har avtalsklausuler inskrivna i sina kreditavtal som löser upp 
revisorernas tystnadsplikt, vilket ger bankerna rätt att fritt kommunicera med ett 
företags revisor. Ett företags revisor är enligt den normativa litteraturen ovärderlig 
som informationskälla till kreditgivaren.86  

                                                 
79 Gandemo (1990) s.153 
80 Sigbladh m.fl. (1999) s.130 
81 Lag (2005:551) 9:1-9:5 
82 Svedin (1992) s.39 
83 Wallentin m.fl. (1999) s.245f 
84 Sigbladh m.fl. (1999) s.105 
85 Ibid. s.107 
86 Ibid. s.108 
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3.3.2.4 Företagsbesök 
En annan källa till information som nämns i litteraturen, är företagsbesök. Besök ute 
på företagen bör göras för att kreditbedömaren ska få kunskap om och en känsla för 
företaget från andra synvinklar.87 

3.4 Sammanfattning av teor iavsnittet 

Som nämndes i 3.2 är syftet med kreditbedömningsprocessen dels att bedöma ett 
företags återbetalningsförmåga, dels att undersöka om företaget har tillgångar som det 
kan erbjuda banken som säkerhet.  

Nedan följer en övergripande modell som sammanfattar de komponenter som enligt 
den normativa litteraturen bör ligga till grund vid en bedömning av ett företags 
återbetalningsförmåga samt vilka källor som enligt denna litteratur kan bidra med 
information dels om dessa komponenter, dels om vilka säkerheter som eventuellt kan 
ställas till banken. 

 

Figur 2. Sammanfattande modell över de informationskällor och de komponenter som enligt den 
normativa litteraturen bör ligga till grund vid bankernas kreditbedömning av företag. 

                                                 
87 Svedin (1992) s.29 

Resultat-
genererings-
förmåga?
  

Ekonomisk 
balans? 

Kassaflöde?
  

Effektivitet?
  

Ägar-
struktur? 

Ledningens 
kapacitet?
  

Personal? Produkter/ 

Tjänster? 

  

Produktion?
  

Konkurrens-
situation? 

Affärsidé/ 

Vision?
  

Marknadens 
potential? 

Företagets 
återbetalnin
-gsförmåga 

Kreditupplysning 

 

Företagets revisor Företagsbesök 

 

Säkerheter? Budgetar 

Årsredovisningen 

Beviljande 
av lån eller  

inte? 

Informationskällor  



Bankers kreditbedömning av tillverkande företag och tjänsteföretag 
 
 

19 

Modellen visar att vid beviljande av lån till företag bör bankerna enligt den normativa 
litteraturen dels beakta vissa komponenter i ett företag för att kunna bedöma dess 
framtida återbetalningsförmåga, dels beakta vilka säkerheter som eventuellt kan 
ställas till banken. En samlad bedömning av ett företags framtida 
återbetalningsförmåga och vilka säkerheter som företaget kan ställa till banken, bör 
enligt den normativa litteraturen tillsammans utgöra underlag för beslut om banken 
ska bevilja ett lån till företaget eller inte.  

För att få information om dessa komponenter bör bankerna enligt den normativa 
litteraturen i första hand använda sig av ett företags årsredovisning som 
informationskälla. Andra informationskällor som enligt den normativa litteraturen 
också kan bidra med information om det lånsökande företaget, är kreditupplysningar, 
budgetar, företagsbesök samt ett företags revisor. 
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4 EMPIRI  

I denna del av uppsatsen redovisas de empiriska data vi erhållit genom utförandet av 
våra intervjuer. Varje studiesubjekt presenteras i varsitt avsnitt vilket inleds med en 
kort presentation av respektive bank och vår respondent inom denna. 

4.1 FöreningsSparbanken 

4.1.1 Presentation av FöreningsSparbanken och vår respondent 

FöreningsSparbanken (FSB) är en nordisk-baltisk bankkoncern med 431 000 
företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. FSB har 750 kontor runt om i 
Sverige och ser den lokala förankringen som sin styrka -enligt FSB:s affärsidé ska 99 
procent av affärsbesluten fattas i den lokala banken av dem som känner kunderna och 
den lokala marknaden.88 

Conny Sandberg, vår respondent på FöreningsSparbanken, är kontorschef på FSB i 
Kumla. Där har han arbetat sedan 1992 och har som huvudsaklig uppgift att 
kreditbedöma företag på den lokala marknaden. 

4.1.2 Kreditbedömningsprocessen inom FSB 89 

Kreditbedömningsprocessen har inom FSB, enligt Sandberg, under de senaste åren 
anpassats mer efter tjänsteföretagen. Detta beror dels på att 8 av 10 företag idag är 
tjänsteföretag, dels att samhället i stort gått mot att bli mer tjänsteinriktat och att 
konkurrensen mellan företagen ökat vilket ställer andra krav på företagen än tidigare 
samt att en ny lag gällande företagshypotek trätt i kraft i och med årsskiftet 03/04.90 
Allt detta har, enligt Sandberg, medfört att det numer ställs större krav på 
utformningen av bankernas kreditbedömning och på banktjänstemännens skicklighet 
att bedöma företags återbetalningsförmåga.  

Inom FöreningsSparbanken finns ett strukturerat tillvägagångssätt för hur 
kreditbedömningen av ett företag ska gå till.  

Det första som kreditbedömaren ska undersöka när ett företag ansöker om lån är om 
det aktuella företaget tidigare haft problem med betalningar. Har företaget haft 
betalningssvårigheter försämras deras möjligheter kraftigt att få kredit beviljat klargör 
Sandberg. Efter att företagets betalningshistorik granskats börjar själva processen med 
att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Det första som då undersöks är de 
”hårda värdena”, som Sandberg uttrycker det. Innan denna del av processen börjar 
måste dock kreditbedömaren kontrollera tillförlitligheten hos de siffror som företaget 
redovisar. Får kreditbedömaren den uppfattningen att man manipulerat med sina 
siffror, medför detta i princip att ansökningen läggs åt sidan. 

Sandberg nämner två ”hårda värden”  som anses extra betydelsefulla i bedömningen av 
både tjänsteföretag och tillverkande företag. Dessa är styrkan i bolaget och därmed 
                                                 
88 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,5787,00.html (2006-05-08) 
89 Intervju med Conny Sandberg, FöreningsSparbanken AB, Kumla 2006-05-02 
90 Författarnas anmärkning: Lag (2003:528) om företagsinteckning, som inneburit att banker inte 
längre har den förmånsrätt att ta ut företagshypotek som man hade enligt tidigare lagstiftning 
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dess förmåga att klara framtida svängningar i resultatet samt trenden i företaget. 
Sandberg framhåller vikten av att undersöka just trenderna i företaget för att försäkra 
sig om att företaget är på väg mot rätt håll. Även en kassaflödesanalys över de senaste 
2-3 åren ställs upp, för att se hur betalningsflödet under de senaste åren utvecklats i 
det aktuella företaget. 

Nästa steg i FöreningsSparbankens kreditbedömningsprocess är att undersöka vilka 
säkerheter företaget kan ställa till banken. Denna del i processen är enligt Sandberg 
inte längre lika betydelsefull. Detta beror på den nya lagen gällande företagshypotek. 
Då bankens förmåga att ta ut säkerheter försämrats i och med den nya lagen har, enligt 
Sandberg, allt större fokus istället lagts vid bedömningen av företagets framtida 
återbetalningsförmåga. Sandberg talar om att factoring fått en mer framträdande roll 
som säkerhetsalternativ, efter införandet av den nya lagen. 

Efter att man undersökt de ”hårda värdena” och vilka objekt som eventuellt kan ställas 
som säkerhet vid krediten, så görs en bedömning av de mer ”mjuka värdena” i 
företaget, såsom konkurrenssituationen, företagsledningen, personal och 
omvärldsfaktorer. Processen genomförs på samma sätt oberoende av om det är ett 
tillverkande företag eller ett tjänsteföretag det görs en kreditbedömning om. 

Sandberg talar mycket om vikten av de mjukare värdena, han anser att dessa är de 
generellt viktigaste komponenterna i såväl tillverkande företag som tjänsteföretag, 
beroende på att, som nämndes ovan, konkurrenssituationen har hårdnat samt att 
samhället blivit mer tjänsteinriktat vilket medfört att de mjukare värdena blivit allt 
viktigare. Sandberg pekar på att en förändring skett under de senaste 5-10 åren, där de 
mjuka värdena fått en alltmer framträdande roll vid kreditbedömningen. Idag anser 
han det viktigare att se till hur företagsledningen agerar, hur affärsplanerna ser ut och 
vilka marknadsförutsättningar företaget har än de ”hårda”  värdena, som visar 
företagets historia. Sandberg framhåller även att relationen till kunden och det 
ömsesidiga förtroendet blivit allt mer betydelsefullt. Personalen som alltid varit den 
viktigaste resursen i ett tjänsteföretag är nu även minst lika viktig i ett tillverkande 
företag.  

Sandberg menar att det är omöjligt att lyfta fram en komponent som är mer viktig än 
någon annan vid kreditbedömningen av såväl tillverkande företag som tjänsteföretag. 
Det är den sammantagna bilden av företaget i stort som leder fram till en samlad 
bedömning av risken att företaget inte kan betala tillbaka lånet.  

En sammantagen bedömning av de hårda värdena, vilka objekt som kan ställas som 
säkerheter samt bedömningen av de mjukare värdena i företaget, leder fram till något 
som inom Föreningssparbanken kallas RFF –”Risk för fallissemang”, vilket innebär 
en schablonberäknad risk för att det aktuella företaget inte ska kunna återbetala lånet 
på en skala 1-14, där 14 innebär den minsta risken för banken. 

4.1.3 Informationskällor91 

För att få reda på om ett företag haft tidigare betalningssvårigheter, hämtar 
kreditbedömarna inom FSB information i form av en kreditupplysning från 
Upplysningscentralen (UC).92 

                                                 
91 Intervju med Conny Sandberg, FöreningsSparbanken AB, Kumla 2006-05-02 
92 Författarnas anmärkning: Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag 
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Ett företags årsredovisning är, enligt Sandberg, den informationskälla som till största 
del ligger till grund vid bedömningen av de ”hårda värdena” i ett företag.  

För att få information om tillförlitligheten av årsredovisningen läses först 
revisionsberättelsen. Är denna oren är det ett stort varningstecken enligt Sandberg, då 
detta betyder att en missvisande bild av företaget har redovisats. Är årsredovisningen 
ren så kan bedömaren lita på det som framgår av årsredovisningen.  

För att få information om styrkan i ett bolag granskar FSB balansräkningen i 
årsredovisningen. Utifrån denna beräknas även nyckeltal som jämförs med 
motsvarande nyckeltal tidigare år, för att på så sätt få en uppfattning om trenden i 
företaget är ”den rätta” . Kassaflödesanalysen räknas fram utifrån balans- och 
resultaträkningarna från de senaste 2-3 åren. 

Den källa som Sandberg framhåller som den viktigaste för informationsinhämtning 
om de mjuka värdena är personliga möten och kundbesök. Hur ofta dessa sker beror 
bland annat på vilka summor krediten handlar om och om det handlar om en ny eller 
befintlig kund. Handlar det om en stor kredit besöks i regel företaget oftare än om det 
handlar om mindre summor och är det en helt ny kund sker besöken mer intensivt för 
att man ska kunna bilda sig en rättvis uppfattning om företaget. Att skapa en relation 
till kunden är enligt Sandberg en lång process som tar flera år, vilket innebär att även 
befintliga kunder därför besöks årligen. Ett företags eventuella hemsida är en annan 
källa som kan bidra med information om de mjukare värdena i ett företag. 

För att FSB ska få en uppfattning om hur konkurrensen ser ut på det aktuella 
företagets marknad och vilka omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka företaget 
krävs en analys av branschen.  Sandberg menar att det är omöjligt för varje enskild 
kreditbedömare att vara insatt i alla tänkbara branscher, varför det finns 
branschanalytiker att tillgå inom FSB för information om de skilda branscherna. För 
branscher som är i förändring ges alltid en branschanalys ut, på bankens interna nät. 
Branschanalytikerna finns runt om i landet och finns inte den specifika kunskap som 
krävs i ett enskilt fall kan tjänsten dessutom köpas in externt.  

Den enskilda informationskälla som enligt Sandberg bidrar med mest värdefull 
information till kreditbedömningen av både tillverkande företag och tjänsteföretag, är 
personliga möten med företaget. 

4.2 Nordea 

4.2.1 Presentation av Nordea och vår respondent 

Nordea är enligt sin hemsida den ledande finanskoncernen i Norden och 
Östersjöregionen. Banken erbjuder ett brett urval av produkter, tjänster och lösningar 
inom bank, kapitalförvaltning och försäkring.93 Den största aktieägaren i Nordea är 
den svenska staten.94 

På Nordea intervjuade vi John Dingle, som är chef för energigruppen inom Corporate 
Banking på Nordeas centrala enhet i Stockholm. Han är där ansvarig för 
kreditgivningen till stora energiföretag. Dingle har en industriell ekonomisk bakgrund 
och har jobbat med kreditbedömning inom Nordea sedan 2000. 

                                                 
93 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062 (2006-05-08) 
94 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=831072 (2006-05-08) 



Bankers kreditbedömning av tillverkande företag och tjänsteföretag 
 
 

23 

4.2.2 Kreditbedömningsprocessen inom Nordea95 

Då John Dingle kom till Nordea under år 2000, allokerades fortfarande kapital för 
företagsrisker på schablonmässiga grunder. Samma kapitaltäckningsgrad krävdes för 
samtliga företag, oavsett bransch, typ av företag och underliggande risker. Idag ser 
kreditbedömningsprocessen helt annorlunda ut. Idag allokeras bankens kapital 
(”Economic Capital” ) i relation till risken enligt en sofistikerad 
kreditbedömningsprocess.  

Det var i och med införandet av Basel II 96 i Nordea-koncernen under 2002, som 
banken enligt Dingle fick en mer sofistikerad syn på kapitaltäckning och 
kreditbedömning av företag. För varje enskild kredit genomförs nu en så kallad rating-
process, där olika faktorer tas med i bedömningen beroende på vilken bransch 
företaget är verksam inom, vilket leder fram till en ” rating”  av risken att låna ut till 
företaget. Rating-skalan innehåller 18 steg, där de högsta stegen innebär att 
kreditkvaliteten anses väldigt god och de lägsta att utlåning till företaget innebär en 
hög risk för banken. Ratingen används för att bestämma den kapitaltäckning 
(Economic Capital) som allokeras till varje enskild affär.  

Ratingen (klassificeringen) baseras på olika kvantitativa och kvalitativa faktorer. 
Fördelningen mellan de kvantitativa och de kvalitativa faktorer som bedömningen 
baseras på är alltid densamma – oavsett bransch och typ av företag. De kvantitativa 
komponenterna vägs alltid in med 70 procent i den totala bedömningen, medan de 
kvalitativa vägs in med 30 procent. Vilka kvalitativa och kvantitativa faktorer som ges 
mest tyngd i bedömningen varierar dock.  

För varje bransch, exempelvis energibranschen, försäkringsbranschen, byggbranschen 
etcetera, finns inom Nordea en framtagen matris med exakt vilka faktorer som ska tas 
med i bedömningen och hur de ska vägas in. Vilka mått och hur de viktas in i 
bedömningen för respektive bransch är konfidentiellt. Nedan följer dock ett förenklat 
exempel på hur dessa matriser kan vara utformade: 

Bransch x 

Kvantitativa 70% Kvalitativa 30% 

Storlek xx % Ledningens kompetens xx % 

Lönsamhet xx % Marknadsposition xx % 

Kassaflöde xx % Produkter xx % 

 

Bransch y 

Kvantitativa 70 % Kvalitativa 30 % 

Lönsamhet xx % Personal xx % 

Skuldsättningsgrad xx % Marknadspotential xx % 

Effektivitet xx % Ledningens kompetens xx % 

 

Figur 3. Förenklat exempel på Nordeas branschspecifika matriser  
                                                 
95 Intervju med John Dingle, Nordea Bank AB, Stockholm 2006-05-03 
96 Författarnas anmärkning: En internationell överenskommelse gällande kapitaltäckningsregler  
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Utifrån den branschspecifika matrisen matar kreditbedömaren in siffror om företaget. 
De kvantitativa måtten baseras enligt vår respondent på historiska värden om ett 
företag. För att de kvalitativa komponenterna ska bli mätbara ”betygsätter”  bankens 
analytiker dessa. Siffrorna matas in i ett speciellt utformat datorprogram, där modellen 
finns inbyggd. Datorprogrammet ”spottar”  sedan ut en rating av risken att låna ut till 
företaget.  

Dingle menar att stor tilltro sätts till modellen och de bedömningsfaktorer som 
Nordeas analytiker tagit fram för de specifika branscherna, men säger ändå att det 
alltid är möjligt att argumentera för en annorlunda rating. Ratingen kompletteras alltid 
med prognoser för ett företags framtid. 

Något som kan ge ”pluspoäng” på ratingskalan är vilka säkerheter som kan ställas till 
banken. Dingle menar att säkerheter är viktigt och vägs i den samlade bedömningen, 
men att de dock har mindre påverkan än själva huvudratingen. Säkerheter innebär 
endast en ” finjustering”  av ratingen och ska alltid göras som steg nummer två. 

4.2.3 Informationskällor97 

De kvantitativa måtten som ingår i modellen, erhålls vanligtvis från den 
redovisningsinformation som finns i företagets årsredovisning. I 
förvaltningsberättelsen kan information om hur företagsledningen ser på framtiden 
finnas, men prognoser inför framtiden tillhandahålls oftast genom interaktion med 
ledningen i företaget. Dingle säger dock att Nordea alltid gör en egen bedömning av 
en företagslednings prognos, med ett mer kritiskt förhållningssätt. 

För att få en uppfattning om de kvalitativa komponenterna är möten med 
företagsledningen en viktig informationskälla. Från Upplysningscentralen får Nordea 
information om vilka som sitter i styrelsen i det företag det görs en bedömning av. 

Man har inom Nordea-koncernen speciellt fokus på tre olika branscher; 
energibranschen, telemedia och pappersmassaindustrin. Inom dessa branscher finns en 
expertis att tillgå som innebär att Nordea anser sig ha ett visst informationsövertag 
jämfört med andra aktörer på kapitalmarknaden. I och med den expertis som finns 
inom dessa branscher så har man en insikt om förändringar som är på gång på 
marknaden, som kan leda till en annan bedömning av ett företags framtid än den som 
framgår av ratingen. 

Det går, enligt Dingle, inte att lyfta fram en informationskälla som är viktigare än 
någon annan vid kreditbedömningen. Detta varierar från fall till fall, mycket beroende 
på företagsledningens agerande och vilken information som dessa personer 
presenterar. Upplever analytikern att företagsledningen ger en alltför positiv bild av 
företagets framtid, blir det viktigare att komplettera det informationsunderlag som de 
tillhandahåller med andra källor. Det går enligt Dingle inte att påvisa någon skillnad i 
informationsinhämtningen mellan tillverkande företag och tjänsteföretag, utan varierar 
som nämnts, från fall till fall.  

Dingle berättar att en annan kompletterande källa till information om det aktuella 
företaget är om det blivit bedömt/ratat externt av något ratinginstitut. För större 

                                                 
97 Intervju med John Dingle, Nordea Bank AB, Stockholm 2006-05-03 
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företag tillhandahålls ofta denna information av Standards & Poors eller Moodys98. 
För mindre företag är det istället Upplysningscentralen som kan ge samma typ av 
information. Även om extern kreditupplysning är en källa till information om 
företaget så är det Nordeas egna rating som är det mest avgörande.  

4.3 SEB 

4.3.1 Presentation av SEB och vår respondent 

SEB presenterar sig på sin hemsida som en nordeuropeisk finansiell koncern som 
finns representerad i ett 20-tal länder, jorden runt. 99 SEB ser sig själva som en stark 
internationell partner för företag och har, enligt hemsidan, flera av Sveriges ledande 
multinationella företag som sina kunder.100 

Vår respondent på SEB var Gert Claesson, som jobbat inom bankrörelsen sedan 1971. 
Claesson arbetar dagligen med kreditbedömning av företag på SEB:s bankkontor i 
Örebro. Han är även ordförande i SEB Örebros kreditkommitté. 

4.3.2 Kreditbedömningsprocessen  inom SEB 101 

Claesson betonar förtroende för kunden och det prognostiserade framtida kassaflödet 
som de absolut viktigaste kriterierna om SEB ska bevilja lån till företag.  

Förtroende för kunden, alltså det företag som ansöker om lån, är det som enligt 
Claesson är A och O vid SEB:s kreditbedömning. Finns inget förtroende så beviljas 
helt enkelt inget lån. Något som påverkar förtroendet är om någon i företagsledningen 
tidigare varit med om någon konkurs. Är fallet så utreds vad det berott på. Är det inget 
allvarligt så behöver detta inte vara något hinder, enligt Claesson. 

Kassaflödet är, som nämndes, ett mycket centralt kriterium vid SEB:s bedömning av 
ett företags återbetalningsförmåga. Claesson menar att det är det framtida kassaflödet 
som bestämmer företagets återbetalningsförmåga eftersom det är det som ska betala 
tillbaka lånet. Det är vid bedömningen av kassaflödet som det stora analysarbetet 
ligger. 

Även SEB:s kreditbedömning har anpassats till Basel II, där ett ratingsystem ingår. 
Claesson menar dock att detta är av mindre vikt och anses av honom endast som en 
stödfunktion till den samlade bedömningen. Detta beroende på att denna typ av 
riskklass är statisk och inte tar hänsyn till framtiden samt att det mest grundläggande 
kriteriet för om lån ska beviljas, förtroendet för kunden, inte går att läsa ut av en 
statisk mall. 

Vilka objekt som kan ställas som säkerheter vid en kredit är något som alltid ska 
komma i andra hand vid kreditbedömningen inom SEB. Claesson menar att säkerheter 
är viktiga att ta med i bedömningen, men att de aldrig får komma i första rummet. 
Vilka typer av säkerheter som ställs till banken varierar i viss mån mellan tillverkande 

                                                 
98Författarnas anmärkning: Två internationella företag som tillhandahåller oberoende 
bedömningar/ratingar av ett företags kreditvärdighet till andra företag på kapitalmarknaden runt om i 
världen.  
99 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2006-05-08) 
100 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB4&lang=se (2006-05-08) 
101 Intervju med Gert Claesson, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Örebro 2006-05-05 
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företag och tjänsteföretag. I tjänsteföretag är det vanligt med factoring medan 
säkerheter i ett tillverkande företag ofta knyts till det belånade objektet. 

Att återfå pengarna genom att realisera olika typer av säkerheter anses dock endast 
som en ”andra väg ut”  - det är alltid ett företags bedömda återbetalningsförmåga som 
ska ligga till grund för om lån ska beviljas eller inte. Det finns vissa lån inom SEB där 
hänsyn till säkerheter inte tas över huvudtaget, vilket de enligt Claesson är ensamma 
om bland de svenska bankerna. Detta gäller lån upp till 300 000 kr.  

Förtroendet för kunden och det prognostiserade framtida kassaflödet är det som alltid 
ligger till grund för om lån ska beviljas till företag eller ej, oavsett om det är ett 
tillverkande företag eller ett tjänsteföretag som det görs en bedömning av.  

Även om Claesson inte kan redogöra för att det görs några generella skillnader i 
kreditbedömningen av tillverkande och tjänsteföretag, förekommer dock vissa 
skillnader mellan olika branscher. Dessa skillnader beror enligt honom på att olika 
branscher är olika förutsägbara. På grund av en bransch förutsägbarhet ställs olika 
krav på ”kuddar”  i företag. I mer riskfyllda branscher, som till exempel 
restaurangbranschen där intjäningsförmågan inte är lika förutsägbar som i till exempel 
fastighetsbranschen, krävs till exempel ett större eget kapital. I branscher som är svåra 
att prognostisera blir det också viktigare med säkerheter. Det är dock i slutändan alltid 
förtroendet för kunden och det prognostiserade framtida kassaflödet som är de 
viktigaste beståndsdelarna i SEB:s kreditbedömning, oavsett bransch. 

4.3.3 Informationskällor102 

Ett förtroende för en kund byggs upp genom återkommande möten mellan banken och 
företaget. De personliga mötena med kunderna är den informationskälla som Claesson 
menar är den mest betydelsefulla, oavsett vilken typ av företag som bedöms. SEB har 
speciella ” företagsrådgivare”  som har i uppgift att besöka företagen och träffa 
kunderna.  

För att få reda på om någon i företagsledningen varit med om tidigare konkurser, 
hämtas information från Näringslivsregistret.103 Förtroendet för kunden förstärks 
ytterliggare om revisionsberättelsen i företagets årsredovisning är ren. Är den oren så 
utreds det vad detta beror på, oftast genom samtal med företagets revisor. 

För att ha möjlighet att bedöma det framtida kassaflödet så hämtar SEB 
årsredovisningar från Upplysningscentralen (UC). Även om en kassaflödesanalys 
redan är framtagen i företagets årsredovisning så gör SEB alltid en egen. Claesson 
framhåller fördelen med att ställa upp en egen kassaflödesanalys då detta är ett sätt att 
lära känna företaget och gå ner på djupet i detsamma. Genom möten med 
ekonomichefer och ledningsgrupper får SEB ta del av framtagna budgetar som visar 
hur ledningen ser på företagets framtid. I förvaltningsberättelsen kan det också finnas 
värdefull information om framtida förändringar. Även företagets revisor kan vara en 
källa till information som kan ligga till grund för det bedömda framtida kassaflödet. 
Genom en blandning av information från årsredovisningen, från företagets revisor 
samt från företagsledningen, tar SEB sedan fram ett prognostiserat framtida 
kassaflöde inom det företag som utvärderas.  

                                                 
102 Intervju med Gert Claesson, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Örebro 2006-05-05 
103 Författarnas anmärkning: Ett register som publiceras av Bolagsverket vilket innehåller information 
om vem som tecknar firman i ett företag, vilka som sitter i styrelsen osv.  



Bankers kreditbedömning av tillverkande företag och tjänsteföretag 
 
 

27 

Information om den specifika bransch det aktuella företaget är verksamt inom; hur 
förutsägbar den är och hur konkursstatistiken ser ut, fås genom bankens egna 
branschanalytiker.  

Claesson menar att det är samma källor som ligger till grund för kreditbedömningen 
oavsett om det handlar om ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag. 
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5 ANALYS 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån den normativa litteraturen 
som presenterades i teoriavsnittet. Varje bank analyseras var för sig i avsnitt 5.1, 5.2 
samt 5.3. Avsnittet avslutas med en modell som sammanfattar de komponenter och de 
informationskällor som enligt vår empiriska studie ligger till grund för bankernas 
kreditbedömning. 

5.1 FöreningsSparbanken 

5.1.1 Kreditbedömningsprocessen inom FSB 

Det första kreditbedömaren inom FSB gör är att undersöka om det aktuella företaget 
har haft betalningssvårigheter tidigare. Enligt teorin har tidigare 
betalningsanmärkningar ett starkt samband med att företaget även i framtiden kan få 
svårigheter med sina betalningar. Dock bör enligt den normativa litteraturen inte 
betalningssvårigheter på mindre betydande belopp vara avgörande vid bedömningen 
av om banken ska bevilja lån eller inte. Att FSB har detta som en slags tröskel (har 
företaget haft sådana svårigheter så minskar företagets möjlighet att få lån kraftigt) för 
att gå vidare med processen som leder fram till en bedömning av ett företags framtida 
återbetalningsförmåga, betyder att de lämnar betalningsanmärkningar större 
uppmärksamhet än vad litteraturen förespråkar. 

Processen med att bedöma ett företags återbetalningsförmåga börjar, som nämnts, 
alltid inom FSB med en undersökning av de ”hårda värdena”  och tillförlitligheten hos 
dessa värden.  

Att det krävs tillförlitlighet hos de siffror ett företag presenterar för att FSB ska gå 
vidare med processen, är något som kan ses som en andra ” tröskel”  inom FSB:s 
kreditbedömningsprocess. Enligt litteraturen är det viktigt att informationsunderlaget 
speglar verkligheten i ett företag för att kreditbedömningen inte ska bli missvisande. 
Dock förespråkar den inte att det ska vara avgörande för att gå vidare med processen. 
Den normativa litteraturen nämner överhuvudtaget inga kriterier som ett lånsökande 
företag måste uppfylla för att processen ska fortlöpa, vilka därigenom kan ses som 
” tröskelvärden” i kreditbedömningen.  

De hårda värden som inom FSB anses som extra viktiga för alla typer av företag är 
styrkan i bolaget samt om trenderna indikerar att företaget är på väg mot rätt håll. 
Styrkan i ett företag undersöks enligt vår respondent för att få en uppfattning om hur 
det aktuella företaget kan tänkas klara av svängningar i sitt resultat. Enligt den 
normativa litteraturen så är den ekonomiska balansen viktig att bedöma just därför att 
denna ger en fingervisning om företaget kan tänkas stå emot framtida förluster.  

För att få en uppfattning om ett företag är på väg mot rätt håll, undersöks inom FSB 
trenderna inom ett företag genom en analys av nyckeltal och kassaflödet under de 
senaste åren. Den normativa litteraturen betonar också vikten av att undersöka 
trenderna i ett företag då trenden enligt denna visar ett företags uthållighet på sikt. En 
ekonomisk balans visar endast en ögonblicksbild av hur ett företag ser ut vid ett visst 
tillfälle i tiden, medan en analys av hur nyckeltalen och kassaflödet utvecklats under 
flera år enligt litteraturen bör ge en bättre vägvisning om hur företagets framtid kan 
tänkas se ut.  
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Enligt litteraturen är det inte tillräckligt att endast göra en bedömning av den 
ekonomiska ställningen i ett företag för att kunna bedöma dess framtida 
återbetalningsförmåga, utan även andra aspekter måste utvärderas. Detta bekräftas av 
hur FSB arbetar, då bedömningen av den ekonomiska ställningen i ett företag 
kompletteras med en uppskattning av de mer mjukare värden hos företagen, både för 
tjänsteföretag som för tillverkande företag.  De mjukare värden som vår respondent 
framhåller som de viktigaste komponenterna i alla typer av företag är hur 
företagsledningen agerar, hur konkurrenssituationen ser ut, företagets personal och 
omvärldsfaktorer.  

Företagsledningens agerande och ett företags konkurrenssituation framhålls även i den 
normativa litteraturen som viktiga komponenter, då ett företags framtida utveckling är 
beroende av hur väl dess ledning kan upprätthålla medarbetarnas kompetens och 
motivation och då företagets konkurrenssituation har påverkan på dess 
överlevnadsförmåga på marknaden. Ett företags personal är enligt vår respondent lika 
viktig att ta med i bedömningen av såväl tjänsteföretag som av tillverkande företag. I 
teorin sägs att ett företags framgång hänger mycket på dess personals kunskap och 
kompetens, vilket bekräftas av FSB då denna är en komponent som det läggs stor vikt 
vid bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga. Omvärldsfaktorer som vår 
respondent nämnde som ett annat ”mjukt”  värde som lämnas stort utrymme i 
kreditbedömningen, är något som även teorin framhåller som centralt vid 
bedömningen. Dessa påverkar en marknads framtida potential och därmed framtiden 
för de företag som är verksamma inom marknaden.  

Vår respondent inom FSB nämner också bankens förtroende för kunden som en av de 
viktigaste komponenterna då banken ska bevilja lån till alla typer av företag. 
Förtroende för det företag som ska beviljas ett lån är inget som nämns i den normativa 
litteraturen som en av de väsentliga komponenter som bör ligga till grund för 
bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga. Ett argument för att den 
normativa litteraturen inte nämner förtroende som en väsentlig komponent vid 
kreditbedömningen, är att förtroendet inte kan ses som en rationell bedömningsgrund, 
då det i så stor utsträckning grundas på olika personers subjektiva uppfattning.  

Enligt den normativa litteraturen så bör säkerheter ha större betydelse vid 
kreditbedömningen än vad vår respondent framhåller att de har inom 
kreditbedömningen inom FSB. Fokus inom FSB:s kreditbedömning läggs istället på 
den samlade bedömningen av ett företags framtida återbetalningsförmåga. Den typ av 
säkerhet som används i allt större utsträckning inom FSB är factoring. Denna typ av 
säkerhet som innebär att banken erhåller andel i företagets kundfordringar, fungerar 
lika bra i tjänsteföretag som i tillverkande företag. Då factoring fungerar i båda 
typerna av företag och säkerheter inte anses så betydelsefullt inom FSB, innebär att 
det inte är någon skillnad i hur säkerheter viktas in i kreditbedömningen mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag 

Det går enligt Sandberg inte att lyfta fram någon komponent som viktigare än någon 
annan vid bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga, då det är den samlade 
bedömningen av företaget i stort; både de hårda och mjuka värdena, som ska leda 
fram till en bedömning av ett företags återbetalningsförmåga. Detta överensstämmer 
med den normativa litteraturen som inte heller lyfter fram någon enskild komponent 
som bör lämnas större utrymme än någon annan. 

Att vikten alltid läggs vid de mjukare värdena oavsett bransch och typ av företag 
innebär att det inte är någon skillnad i kreditbedömningen mellan tillverkande företag 
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och tjänsteföretag avseende vilka komponenter bedömningen grundas på. Detta 
motsvarar de slutsatser som drogs av den studie som genomfördes vid Luleås 
Tekniska Universitet104 som berördes i inledningskapitlet, där det framkom att 
kreditbedömningen i stora drag går till på samma sätt för både tillverkande företag och 
för kunskapsföretag. 

5.1.2 Informationskällor 

Enligt teorin är det viktigt att använda sig av rätt informationskällor för att kunna 
bilda sig en så korrekt uppfattning som möjligt av ett företags ekonomiska ställning 
och dess framtida intjäningsförmåga. Den teori vi studerat utgår i första hand från 
årsredovisningen som informationskälla. Denna källa används inom FSB för att få 
information om de hårdare värdena. Den viktigaste källan till information om ett 
företag, såväl tjänsteföretag som tillverkande, är dock enligt vår respondent personliga 
möten med det aktuella företaget.  

Anledningen till att personliga möten framhålls som en viktigare informationskälla än 
årsredovisningen, kan vara att de mjukare värdena anses som de viktigaste 
komponenterna vilka det inte framgår information om i någon större utsträckning av 
årsredovisningen. Den normativa litteraturen förespråkar att möta företaget och dess 
ledning i dess egen miljö, som ett sätt för bedömaren att få kunskap om och en känsla 
för företaget från andra synvinklar. Något som inte nämns i den normativa litteraturen, 
men som framhålls av vår respondent som en källa som kan bidra med information 
om de mjukare värdena i ett företag är dess eventuella hemsida. 

Att FSB läser revisionsberättelsen för att bedöma tillförlitligheten hos de redovisade 
siffrorna, ligger i linje med teorin som säger att en ren revisionsberättelse är en 
bekräftelse för kreditbedömaren att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning. 

Då vår respondent menar att personliga möten med företag alltid är den viktigaste 
källan till information, innebär att det inte är någon skillnad mellan vilka 
informationskällor som används i störst utsträckning inom FSB:s kreditbedömning 
oavsett om det är ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag. Detta hänger samman 
med att FSB fokuserar på de mjukare värdena oavsett vilken typ av företag som 
bedöms. Information om dessa värden erhålls alltid till största del genom personliga 
möten, vilka fungerar lika bra att genomföra i tjänsteföretag som i tillverkande 
företag.  

Vår respondent menar att det är näst intill omöjligt för den enskilde kreditbedömaren 
att vara insatt i alla branscher som kan bli aktuella för en bedömning. Användningen 
av branschanalytiker kan vara ett sätt för kreditbedömarna att få branschspecifik 
information om de olika komponenterna och på så sätt reda ut denna 
informationsproblematik. Branschanalytiker är inget som lyfts fram som en 
betydelsefull informationskälla i den normativa litteraturen. Dock betonas vikten av 
att ha tillgång till så aktuellt material som möjligt om förändringar som rör ett företags 
verksamhet. Branschanalytiker kan bidra med aktuell information om till exempel hur 
konkurrensen för tillfället ser ut inom en viss marknad och vilka omvärldsfaktorer 

                                                 
104Arvidsson och Hermansson (2000) Kreditbedömning – en fallstudie av skillnader mellan tillverkande 
företag och kunskapsföretag 
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som kan tänkas påverka marknaden i framtiden, vilka lyfts fram som viktiga 
komponenter i FSB:s kreditbedömning. 

5.2 Nordea 

5.2.1 Kreditbedömningsprocessen inom Nordea 

Även Nordea följer den normativa litteraturen som framhåller att det är både 
historiska värden och framtidsbedömningar som ska ligga till grund för en bedömning 
av ett företags återbetalningsförmåga, då dess modeller som används vid 
riskbedömningen baseras både på kvalitativa och kvantitativa faktorer.   

Att uppdelningen mellan dessa faktorer i modellen alltid är 70-30, där tyngdpunkten 
alltid ligger hos de mer kvantitativa faktorerna, medför att modellen fokuserar på 
historiska värden, då de kvantitativa måtten i modellen baseras på historiska data. 
Detta gör att modellen kan sägas halta efter något. Trots detta säger vår respondent att 
stor tilltro sätts till modellen. Det är dock alltid möjligt att argumentera för en 
annorlunda rating, vilket tyder på att man inom Nordea är medvetna om att modellen 
bygger mycket på historiska värden. Detta bekräftas även genom att ratingen 
kompletteras med prognoser inför framtiden. 

Ett argument för att Nordeas matriser har den uppdelning som de har mellan 
kvantitativa och kvalitativa bedömningsfaktorer är att de kvalitativa faktorerna i 
många avseende kan vara svåra att bedöma. För bedömningen av exempelvis 
företagets ledning, finns inga utformade ”mallar”  som ställer upp klara kriterier för 
vad som kännetecknar en god ledning. Detta innebär att betygsättningen av de 
kvalitativa bedömningsfaktorerna till stor del grundas på enskilda människors 
subjektiva uppfattningar. 

Genom Nordeas framtagna modeller görs inga generella åtskillnader mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag, utan skillnaderna i hur olika komponenter vägs 
in i bedömningen görs utifrån de specifika branscher dessa företag är verksamma 
inom. Detta tyder på att Nordea anser att branschen har stor betydelse för vilka 
faktorer som är avgörande för ett företags återbetalningsförmåga. Att branschen skulle 
ha stor betydelse vid kreditbedömningen av företag, ligger i linje med den artikel från 
The International Journal of Accounting105 som presenterade branschen som den mest 
betydelsefulla faktorn vid kreditbedömningen.  

På grund av att matriserna är konfidentiella och vi därigenom inte fick ta del av vilka 
vikter de olika komponenterna har tilldelats i de branschspecifika matriserna, kan vi 
inte analysera skillnaderna mellan de olika branscherna och se om det finns några 
systematiska skillnader mellan tjänsteproducerande företag och företag inom 
tillverkande sektorer, avseende hur de olika komponenterna viktas. 

Att säkerheter inte ges så stort utrymme inom Nordeas kreditbedömning, medför att 
ingen åtskillnad görs mellan tillverkande företag och tjänsteföretag på grund av dess 
möjligheter att ställa objekt som säkerhet till banken. Beroende på att det är 
huvudratingen, där inte säkerheter ingår som en komponent, som är det avgörande, 
ges säkerheter inte någon stor tyngd i kreditbedömningen oavsett vilken typ av företag 
som bedöms.  

                                                 
105 Kwok (2002) The effect of cash flow statement format on lenders’  decisions 
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5.2.2 Informationskällor 

Som nämndes i analysavsnittet ovan angående FSB:s kreditbedömning, så utgår den 
befintliga teorin till stor del från årsredovisningen som främsta informationskälla om 
ett företag och dess komponenter. Att Nordea nämner andra källor som viktigare vid 
inhämtningen av information om de mer kvalitativa komponenterna hos ett företag är, 
på samma sätt som nämndes i FSB:s analys, hänförligt till att denna information inte 
finns tillgänglig i någon större utsträckning endast via ett företags årsredovisning. 

Att Nordea använder sig av flera olika källor (möten med företagsledning, information 
från UC och ratinginstitut och sina specialister inom de olika branscherna) för att få 
information om de olika bedömningsfaktorerna tyder på att man har försökt reda ut 
komplexiteten vid bedömningen av de kvalitativa bedömningskomponenterna och 
svårigheten med att ställa upp pålitliga prognoser för framtiden genom att ställa olika 
källor mot varandra. 

Som nämnts betonar teorin vikten av att ha tillgång till så aktuellt material som 
möjligt när en kreditbedömning ska utföras. Att man inom Nordea har fokus på tre 
branscher kan ses som ett sätt att organisera arbetet på för att kreditbedömarna ska få 
tillgång till så aktuell information som möjligt om förändringar som kan röra 
företagens verksamhet.  

Det görs enligt vår respondent ingen generell åtskillnad av vilka informationskällor 
och i vilken utsträckning dessa används, mellan tillverkande företag och 
tjänsteföretag. Bedömningen grundas alltid på samma uppdelning mellan kvalitativa 
och kvantitativa faktorer och informationskällorna till dessa faktorer är samma i både 
tillverkande företag och tjänsteföretag.  

Möten med företagsledningen, som framhålls som en viktig källa till information om 
de mer kvalitativa bedömningsfaktorerna, fungerar lika bra i alla typer av företag. 
Årsredovisningen, som enligt den normativa litteraturen bör ligga närmast till hands 
vid kreditbedömningen, är den källa som enligt vår respondent vanligtvis används vid 
inhämtande av information om de kvantitativa komponenterna i såväl tillverkande 
företag som tjänsteföretag.  

Argumentet för att Nordeas informationsinhämtning i viss mån skiljer sig åt mellan 
företag inom olika branscher, är att vilka poster/delar i årsredovisningen som ligger 
till grund vid bedömningen skiljer sig åt beroende på vilka komponenter som återfinns 
i de branschspecifika matriserna. Är till exempel skuldsättningsgraden en komponent 
som finns med bland bedömningsfaktorerna i matrisen så framgår information om 
detta av vissa delar i årsredovisningen medan information om andra komponenter 
framgår av andra delar. Detta ligger i linje med den studie som genomfördes vid 
Örebro universitet106 som drog slutsatsen att vilken information i årsredovisningen 
som är av intresse varierar mellan vilken bransch ett företag är verksam inom. 

                                                 
106 Powalko och Stenlund (2001) Vilken information i årsredovisningen använder banker vid 
kreditbedömning? 
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5.3 SEB 

5.3.1 Kreditbedömningsprocessen inom SEB 

Att vikten vid SEB:s kreditbedömning koncentreras endast till två komponenter; vid 
förtroendet för den potentiella kunden och det prognostiserade framtida kassaflödet 
inom det aktuella företaget, skiljer sig en aning från vad den normativa teorin säger 
om hur kreditbedömningsprocessen bör utformas. Enligt teorin är det fler aspekter 
som bör ligga till grund för utvärderingen av ett företags återbetalningsförmåga. Att 
man inom SEB inte lägger vikten vid fler komponenter behöver dock inte betyda att 
själva processen i sig är enklare eller mindre komplex. För att ta fram ett 
prognostiserat kassaflöde krävs ett stort analysarbete där många faktorer tas med i 
beaktandet, vilket också vår respondent betonade. Att bygga upp ett förtroende för en 
kund kan också ses som en omfattande ”process”  i sig, där hänsyn måste tas till flera 
faktorer. 

Att grunden vid SEB:s kreditbedömning ligger vid det upplevda förtroendet för den 
potentiella låntagaren, kan ses som en annan slags övergripande ” tröskel”  ett 
kreditsökande företag måste över  - finns inte förtroendet beviljas heller inget lån. Att 
bankens förtroende för kunden bör vara av avgörande vikt vid kreditbedömningen, är 
inte något som den normativa litteraturen framhåller. 

Information avseende företagsledningens eventuella inblandning i tidigare konkurser 
nämns av vår respondent som något som påverkar förtroendet för ledningen. Skulle 
någon i företagsledningen exempelvis ha gjort något stort misstag tidigare som 
bidragit till att ett företag gått i konkurs, påverkar det förtroendet för ledningens 
kapacitet att leda det nuvarande företaget negativt. Att banken lägger vikt vid att 
undersöka ledningens eventuella inblandning i tidigare konkurser, är också något som 
avviker från vad den normativa litteraturen förespråkar. 

Genom att göra en grundlig analys av det prognostiserade kassaflödet anser sig SEB 
erhålla en vägvisning om lånet kommer att kunna betalas tillbaka eller inte, då det 
enligt vår respondent är det framtida kassaflödet som bestämmer företagets 
återbetalningsförmåga. Detta är förenligt med teorin som säger att en analys av 
kassaflödet inom ett företag kan ge en indikation om ett företag har förmågan att 
generera de likvida medel som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden.  

Vår respondent kan inte nämna några generella skillnader i kreditbedömningen mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag, i likhet med studien vid Luleås Tekniska 
Universitet107 som ledde fram till slutsatsen att kreditbedömning i stora drag går till på 
samma sätt i tillverkande företag som i ett kunskapsföretag. Detta beror på att 
kreditbedömningen inom SEB alltid baseras på förtroendet och det prognostiserade 
framtida kassaflödet, oavsett vilken bransch företaget är verksamt inom och vilken typ 
av företag som bedöms.  

Att SEB erbjuder lån till företag där säkerheter inte beaktas överhuvudtaget stärker 
vår respondents mening om att säkerheter inte har så stor betydelse inom SEB:s 
kreditbedömning, utan att fokus istället ligger på ett företags bedömda framtida 
återbetalningsförmåga. Att man i tjänsteföretag knyter säkerheter till factoring istället 
för till objekt medför att banken har samma möjlighet att ta ut säkerheter i 

                                                 
107 Arvidsson och Hermansson (2000) Kreditbedömning – en fallstudie av skillnader mellan 
tillverkande företag och kunskapsföretag 
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tjänsteföretag som i tillverkande företag. Sammantaget innebär detta att den tyngd 
som säkerheter tilldelas i kreditbedömningen inom SEB inte varierar mellan 
tillverkande företag och tjänsteföretag. Dock kan tyngden som läggs vid säkerheter 
variera mellan olika branscher beroende av dess oförutsägbarhet. SEB lägger större 
vikt vid säkerheter och ställer andra krav på ”kuddar”  för företag som är verksamma 
inom mer riskfyllda branscher, vilket tyder på att det blir viktigare för banken att 
försöka säkra återbetalningen på annat sätt inom dessa oförutsägbara branscher. 

5.3.2 Informationskällor 

Även SEB använder sig av många olika källor för att samla in information om de 
olika komponenterna. Att det prognostiserade framtida kassaflödet som tas fram av 
SEB bygger på information från årsredovisningen, på en egen uppställd 
kassaflödesanalys, uppgifter från företagets revisor samt på framtagna budgetar från 
företagets ekonomichef och ledning, visar att SEB beaktar både historiska värden och 
komponenter som säger något om framtiden i sin bedömning, i enlighet med vad den 
normativa litteraturen förespråkar, då årsredovisningen huvudsakligen uppvisar 
historiska värden medan en budget visar en bedömning av framtiden.  

Enligt teorin är en kassaflödesanalys som visar ett företags historiska betalningsflöden 
ett användbart verktyg för att tillsammans med andra uppgifter, kunna bedöma ett 
företags förmåga att generera likvida medel. Att SEB använder sig av en 
kassaflödesanalys i kombination med andra källor, för att kunna ta fram ett 
prognostiserat kassaflöde för framtiden, bekräftar utgångspunkten i teorin att en 
kassaflödesanalys anses vara en användbar informationskälla.  

Att prognoser över det framtida kassaflödet bland annat baseras på budgetar 
framtagna av ledningen, bekräftar utgångspunkten i den normativa litteraturen att en 
budget, där det framgår hur ledningen ser på framtiden inom företaget, är något som 
bör krävas av bankerna. Att SEB kommunicerar med revisorn för ett företag, ligger i 
linje med den normativa litteraturen som förespråkar att ett företags revisor bör vara 
en användbar informationskälla vid kreditbedömningen.  

Vår respondent framhåller några källor till information som påverkar förtroendet, 
vilka är uppgifter från Näringslivsregistret och uppgifter från ett företags revisor. 
Näringslivsregistret är inget som nämns i den normativa litteraturen som en 
informationskälla. Vår respondent menar att en ren revisionsberättelse också kan 
förstärka förtroendet för en kund. Den källa som vår respondent framhåller som den 
viktigaste för att bygga upp ett förtroende är återkommande möten mellan banken och 
ett företag. Besök ute på företagen är enligt den normativa litteraturen ett sätt att få 
kunskap om och en känsla för företaget från andra synvinklar. 

Anledningen till att ingen generell åtskillnad görs mellan tillverkande företag och 
tjänsteföretag avseende vilka informationskällor som används, är hänförligt till att det 
är samma komponenter som alltid anses mest betydelsefulla vid kreditbedömningen, 
oavsett vilken typ av företag som bedöms. Den bästa källan till information om dessa 
komponenter är enligt SEB alltid personliga möten med det aktuella företaget. Denna 
källa kan bidra med samma typ av information vid både tillverkande företag som 
tjänsteföretag, varför samma informationskällor kan användas trots olikheterna i 
företagens uppbyggnad. 
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5.4 Sammanfattning av analysavsnittet 

5.4.1 Kreditbedömningsprocessen 

Hur bankernas kreditbedömning faktiskt går till stämmer i många avseenden med hur 
den normativa litteraturen förespråkar att den bör gå till, då det är en samlad 
bedömning av både kvantitativa och kvalitativa bedömningsfaktorer som ligger till 
grund vid kreditbedömningen i alla tre bankerna, vilket den normativa litteraturen 
förespråkar. Det går inte heller utifrån vår empiriska studie, liksom i den normativa 
litteraturen, att lyfta fram en enda komponent som generellt anses viktigare än någon 
annan vid bedömningen, varken för tillverkande företag eller för tjänsteföretag.  

Vid FSB:s och SEB:s kreditbedömning framhålls dock något färre komponenter som 
väsentliga än vad den normativa litteraturen framhåller att bedömningen bör grundas 
på. Vilka eller hur många komponenter som ligger till grund vid Nordeas 
kreditbedömning, går inte att redovisa på grund av dess klassning som konfidentiella. 
Den sammanfattande modellen nedan bygger därför endast på de komponenter som 
ligger till grund vid FSB:s och SEB:s kreditbedömning.  

Enligt den normativa litteraturen bör också säkerheter tillsammans med de övriga 
komponenterna utgöra underlag för beslut om lån ska beviljas eller inte. Bankerna ser 
istället säkerheter som något som kommer i andra hand och fokuserar enbart på 
företagets återbetalningsförmåga, både vad det gäller tjänsteföretag och tillverkande 
företag. Detta innebär att vårt argument som framfördes inledningsvis att säkerheter 
borde ges större utrymme i kreditbedömningen av tillverkande företag, kan avfärdas. 

5.4.2 Informationskällor 

Vilka informationskällor som används vid bankernas kreditbedömning, frångår den 
normativa litteraturen en aning.  

Det är fler informationskällor som ligger till grund vid bankernas kreditbedömning än 
vad den normativa litteraturen lyfter fram. Dessutom framhäver den normativa 
litteraturen årsredovisningen som den källa som bör användas i första hand, medan 
bankerna betonar personliga möten med företagen som den viktigaste källan till 
information om ett företag, avseende både tjänsteföretag och tillverkande företag. 
Dock använder alla bankerna årsredovisningen som den främsta källan när det gäller 
inhämtning av information om de kvantitativa bedömningsfaktorerna, i alla typer av 
företag.  

De källor som lyfts fram av våra respondenter och som inte framhålls i den normativa 
litteraturen är branschanalytiker, ratinginstitut, företagens hemsidor och 
näringslivsregistret.  

5.4.3 Sammanfattande modell 

Nedan följer en omarbetad modell utifrån den som presenterades i teoriavsnittet 3.4, 
med utgångspunkt i resultatet av vår empiriska studie.  
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Figur 4. Sammanfattande modell över de informationskällor och de komponenter som enligt vår 
empiriska undersökning ligger till grund vid bankernas kreditbedömning av företag. 
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dessutom har krav på vissa ” tröskelvärden”  som de lånsökande företagen måste ta sig 
över. Dessa tröskelvärden består av att banken måste känna förtroende för företaget, 
att inga betalningsanmärkningar får finnas och att de redovisade siffrorna måste anses 
tillförlitliga, för att processen ska genomföras överhuvudtaget. Detta innebär att om 
företagen inte uppfyller dessa tröskelkrav, så blir det betydelselöst hur dess 
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som vår studie har lett fram till. Dessa ställs 
mot de argument och de tidigare studier som refererades i inledningskapitlet. 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka komponenter och vilka 
informationskällor som bankerna lägger störst vikt vid, vid kreditbedömningen av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag samt att uppnå en djupare förståelse för 
om det finns någon skillnad i kreditbedömningen mellan dessa typer av företag. 

De argument som framfördes inledningsvis för att kreditbedömningen borde skilja sig 
åt mellan tillverkande företag och tjänsteföretag, var att det borde vara svårt att 
använda redovisningsinformation på samma sätt vid kreditbedömningen av 
tjänsteföretag som av tillverkande företag och att samma vikt inte borde kunna läggas 
vid säkerheter i tjänsteföretag som i tillverkande företag.  

Efter genomförandet av vår empiriska studie kan slutsatsen dras att vilka komponenter 
och vilka informationskällor som ligger till grund vid kreditbedömningen i våra 
undersökta banker inte varierar beroende på om det är ett tillverkande företag eller ett 
tjänsteföretag som bedöms. Detta beror på att det är andra källor än årsredovisningen 
som framhålls som de viktigaste informationskällorna och att dessa fungerar lika bra i 
tjänsteföretag som i ett tillverkande företag samt att säkerheter inte lämnas så stort 
utrymme i kreditbedömningen som den normativa litteraturen talar för. Dessutom 
använder bankerna factoring som säkerheter, vilka fungerar lika bra i ett tjänsteföretag 
som i ett tillverkande företag. 

De komponenter som alltid ligger till grund vid kreditbedömningen av ett företag vid 
FöreningsSparbankens lokalkontor i Kumla, är styrkan i bolaget, trenderna, 
företagsledningens agerande, konkurrenssituationen, personalen, omvärldsfaktorer 
samt det upplevda förtroende för kunden, där den största vikten läggs vid de 
kvalitativa faktorerna i såväl tillverkande företag som i tjänsteföretag. De 
informationskällor som används i störst utsträckning är personliga möten, 
årsredovisningen samt branschanalytiker, oavsett om det är ett tillverkande företag 
eller ett tjänsteföretag som bedöms.  

Nordeas centrala enhet i Stockholm använder sig av speciellt utvecklade matriser som 
grund vid kreditbedömningen av företag, vilka har anpassats efter den bransch 
företaget är verksam inom. Vilka komponenter som anses viktigast i bedömningen av 
tillverkande företag respektive tjänsteföretag och hur dessa vägs in, har vi tyvärr inte 
kunnat ta del av. De kvantitativa faktorerna vägs dock alltid in med 70 procent i 
kreditbedömningen medan de kvalitativa vägs in med 30 procent, oavsett om 
bedömningen gäller ett tjänsteföretag eller ett tillverkande företag. De kvantitativa 
måtten erhåller Nordea vanligtvis från årsredovisningen och information om de 
kvalitativa faktorerna fås genom förvaltningsberättelsen, genom interaktion med 
företaget och genom branschanalytiker. Andra källor som Nordea använder sig av och 
som kan bidra med kompletterande information av både kvantitativ och kvalitativ 
karaktär är Upplysningscentralen och internationella ratinginstitut. De 
informationskällor som ges mest vikt vid Nordeas bedömning påverkas inte av om det 
är ett tillverkande företag eller tjänsteföretag som bedöms. 

De komponenter som SEB Örebro lägger störst vikt vid, oavsett om det är ett 
tjänsteföretag eller ett tillverkande företag som bedöms, är det prognostiserade 
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framtida kassaflödet inom företaget och om banken har förtroende för kunden. 
Information om dessa komponenter hämtar SEB utifrån årsredovisningen, som i sin 
tur fås från Upplysningscentralen, och genom möten med företagsledning och 
ekonomichefer. Även ett företags revisor och branschanalytiker är informationskällor 
som är betydelsefulla vid SEB:s kreditbedömning. Det är samma informationskällor 
som ges mest tyngd vid kreditbedömningen av såväl tillverkande företag som 
tjänsteföretag.  

Inledningsvis presenterades motsägelsefulla resultat angående branschens betydelse 
vid utformningen av bankernas kreditbedömning. I likhet med den studie som 
genomfördes vid Luleås Tekniska Universitet108, där det framkom att 
kreditbedömningen i stora drag går till på samma sätt för både tillverkande företag och 
för kunskapsföretag, så ledde vår empiriska undersökning fram till att FSB:s och 
SEB:s kreditbedömning går till på samma sätt oavsett om det är ett tillverkande 
företag eller ett tjänsteföretag som bedöms. Nordeas kreditbedömning ligger dock mer 
i linje med den studie som genomfördes vid Örebro universitet109, som vi också 
hänvisade till i inledningskapitlet, som drog slutsatsen att vilken information i 
årsredovisningen som är av intresse varierar beroende på vilken bransch företaget är 
verksam inom, då olika komponenter ligger till grund för Nordeas bedömning 
beroende på den bransch företaget är verksam inom. Det finns därför efter 
genomförandet av denna studie fortfarande inga entydiga svar på vilken betydelse 
branschen har vid utformningen av bankernas kreditbedömning. 

Vid en jämförelse mellan vad vår studie visar om hur bankernas kreditbedömning går 
till, med hur den normativa litteraturen förespråkar att den bör gå till, ligger de stora 
skillnaderna i att säkerheter inte lämnas lika stor tyngd i den samlade bedömningen 
samt att vissa ” tröskelvärden”  förekommer. Dessa tröskelvärden består av att banken 
måste känna förtroende för kunden, att inga betalningsanmärkningar får finnas 
registrerade samt att de redovisade siffrorna måste anses tillförlitliga, för att processen 
ska gå vidare överhuvudtaget.  

 

Begränsning av studien; Att våra undersökta banker framhöll färre komponenter än 
vad den normativa litteraturen förespråkar att bedömningen bör grundas på, kan bero 
på hur vi ställde frågorna vid intervjuerna. Vi efterfrågade inte alla komponenter som 
beaktas vid bedömningen, utan endast de som ges mest tyngd. Detta behöver inte 
betyda att de komponenter som inte nämndes bland de mest väsentliga inte beaktas 
överhuvudtaget.  

 

                                                 
108 Arvidsson och Hermansson (2000) Kreditbedömning – en fallstudie av skillnader mellan 
tillverkande företag och kunskapsföretag 
109 Powalko och Stenlund (2001) Vilken information i årsredovisningen använder banker vid 
kreditbedömning? 
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7 EGNA KOMMENTARER 

I detta avsnitt presenteras aspekter av bankernas kreditbedömning som framkommit 
under studiens gång men som låg utanför vårt syfte med denna studie. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatta studier. 

Det har genom vår studie framkommit att kreditbedömningen genomgått stora 
förändringar under de senaste åren. Detta kan säkert vara en av förklaringarna till att 
bankernas kreditbedömning skiljer sig något från vad den normativa litteraturen 
förespråkar, då dessa förändringar gjort att förutsättningarna ser annorlunda ut idag 
mot när den största delen av den normativa litteraturen skrevs.  

En av de förklaringar som framfördes till att kreditbedömningen har genomgått 
förändringar var den nya lagen gällande företagshypotek. Det var dock endast en av 
våra respondenter som framhöll att en förändring skett på grund av denna. Detta har 
väckt tanken att lagen kan ha haft olika effekt på hur bankerna utformat sin 
kreditbedömning. Det skulle vara intressant att veta vilken effekt införandet av lagen 
haft på olika bankers kreditbedömning och om lagen haft den effekt som var tanken 
bakom införandet. 

Våra tankar kring att de undersökta bankerna valt att utforma sin kreditbedömning på 
olika sätt är att dessa skillnader mellan bankerna kan vara hänförliga till geografiska 
skillnader och vilken närhet de olika bankerna har till kunderna. Bankkontor på 
mindre orter har ofta en större kännedom om de lokala kunderna redan från början, 
vilket borde göra det möjligt att grunda bedömningen på andra aspekter än vad 
bankkontor på större orter har. Nordeas kontor som vi beskrivit är det centrala 
kontoret, vilket innebär att kreditbedömarna inom det kontoret inte har samma närhet 
till kunderna som bankerna på de mindre kontoren. Att Nordea framhöll mer 
kvantitativa komponenter som viktigast, kan kanske därför vara hänförligt till detta. 

En annan omständighet som kan ha påverkan på vad de olika bankerna grundar sin 
bedömning på, är vilket fokus bankerna har valt och därmed hur dess kundstruktur ser 
ut. Då FöreningsSparbankens affärsidé innebär att så stor del av affärsbesluten som 
möjligt ska fattas i den lokala banken av de som känner kunderna bäst, har det säkert 
inverkan på vilka värden i ett företag som FSB anser viktigast. För SEB som istället 
positionerat sig som en stark internationell partner, kanske andra faktorer blir 
viktigare.  

Det har framgått av vår studie att bankens förtroende för företagen är väldigt viktigt 
för beslut om bankerna ska bevilja lån eller inte. Som vi resonerat kring är ett 
förtroende något som upplevs individuellt och därför till stor del baseras på olika 
personers subjektiva uppfattningar. Det skulle vara intressant att ta del av om 
bankerna har någon form av verktyg som underlättar förtroendebedömningen och på 
så sätt gör bedömningen mindre subjektiv.  

Att det skiljer sig mellan hur våra undersökta banker har utformat sin 
kreditbedömning mot vad den normativa litteraturen säger om hur den bör utformas, 
innebär inte att den normativa litteraturen kan förkastas på något sätt. Denna litteratur 
ställer endast upp riktlinjer för hur bankerna bör göra.  
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7.1 Förslag till for tsatta studier  

Nedan ges några förslag till fortsatta studier, som kan genomföras för att klarlägga 
andra aspekter avseende kreditbedömningen inom banker och vilka faktorer som kan 
påverka deras benägenhet att ge krediter till företag som inte låg inom ramen för 
denna studie. 

• Vilken inverkan har den nya lagen gällande företagshypotek haft på bankernas 
kreditbedömning? 

• Vilken inverkan har geografiska aspekter på hur bankerna utformar sin 
kreditbedömning? 

• Är det skillnad mellan små bankkontors bedömningar och centrala/stora 
kontors bedömningar? 

• Spelar bankernas fokus och kundstruktur roll på vilka faktorer som 
kreditbedömningen grundas på?  

• Varför anser bankerna att förtroendet för kunderna är så viktigt? 

• Har bankerna utformat några verktyg för att göra förtroendet mätbart och 
därigenom få bedömningen att baseras på mindre subjektiva uppfattningar? 
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Bilaga 1, Intervjuteman 

Övergr ipande teman som behandlats under  intervjuerna 

• Vilka komponenter hos ett företag lägger Ni störst vikt vid då Ni bedömer ett 
företags återbetalningsförmåga? (exempelvis Ek. balans, resultatgenererings- 
förmåga, kassaflöde, personal, ledningens kapacitet, säkerheter)  

• Är det någon skillnad vilka kriterier Ni lägger störst vikt vid, beroende på om 
det är ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag Ni gör en bedömning av?    

• Vilka informationskällor använder Ni er av för att få information om de av 
företagets komponenter som Ni anser mest betydelsefulla?  

• Skiljer sig informationshämtningen åt beroende på om det är ett tillverkande 
företag eller ett tjänsteföretag kreditbedömningen handlar om? 

 

 

 


