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Abstract 
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Background Society is moving towards a more service oriented and knowledge 

intensive production which has led the intangible resources to a major 

factor in companies’ economies. Some of the resources meet the 

criteria for an asset and is included in corporate balance sheets. 

 

When companies are in need of capital banks look to corporate balance 

sheets to make a credit assessment. Then they have to assess intangible 

assets. 

 

Problem and purpose - How does creditors asses companies intangible assets? 

- What significance does this assessment have on credit decisions? 

 

The purpose of this study is to describe how creditors assess intangible 

assets and the significance of this assessment for credit decisions. 

 

Methodology A qualitative study has been conducted in which data was collected 

through interviews with respondents from three different banks. 

 

Conclusion Two of the studied banks assess no monetary value on intangible 

assets, but these affect the overall assessment of a company. The 

significance of this is that companies with a high proportion of 

intangible assets have harder to be granted credit and punished with 

higher costs. The last bank puts a monetary value on intangibles, but 

devaluates them with a flat rate deduction. The consequence is that 

firms with high proportion of intangible assets have better chances of 

being granted credit. For larger credits, the bank doesn't finance an 

equal amount of the investment. 

 

Keywords Intangible assets, credit assessment, credit decision, bank, collateral   
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Sammanfattning 

Titel  Bedömning av immateriella tillgångar vid kreditgivningsbeslut 

 

Utgivningsår  2011 

 

Författare  Martin Andersell, Pontus Ericsson och Fredric Johnsson 

 

Handledare  Kerstin Nilsson 

 

Bakgrund Samhället går mot en mer tjänsteinriktad och kunskapsintensiv 

produktion vilket har lett till att immateriella resurser har fått en större 

betydelse för företagens ekonomier. Några av resurserna uppfyller 

kriterierna för en tillgång och finns med i företagens balansräkningar. 

 

 När företag är i behov av kapital ser bankerna till företagens 

balansräkningar för att göra en kreditbedömning. De måste då bedöma 

immateriella tillgångar. 

 

Problem och syfte - Hur bedömer kreditgivare företags immateriella tillgångar? 

- Vilken betydelse har denna bedömning för kreditgivningsbeslut? 

 

Syftet med studien är att beskriva hur kreditgivare bedömer 

immateriella tillgångar och vilken betydelse denna bedömning har för 

kreditgivningsbeslut. 

 

Metod En kvalitativ studie har genomförts där datamaterialet har samlats in 

genom intervjuer med respondenter från tre olika banker. 

 

Resultat och slutsats Två av de undersökta bankerna bedömer inget ekonomiskt värde på 

immateriella tillgångar men dessa är med och påverkar 

helhetsbedömningen av ett företag. Betydelsen av detta är att företag 

med för stor andel immateriella tillgångar får svårare att bli beviljade 

kredit och straffas med högre kostnader. Den sista banken sätter ett 

ekonomiskt värde på immateriella tillgångar men värderar ned dessa 

med ett schablonmässigt avdrag. Konsekvensen blir att företag med 

stor andel immateriella tillgångar har bättre möjlighet att bli beviljade 

kredit. Vid större krediter finansierar banken dock inte med en lika stor 

del av investeringen. 

 

Nyckelord Immateriella tillgångar, kreditbedömning, kreditgivningsbeslut, bank, 

säkerhet  
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Definitioner 

Aktivera – Ta upp resurs i balansräkningen. 

 

Blancokredit –  Del av lån som inte täcks av någon säkerhet. 

 

Ekonomiskt värde –  Värde mätt i pengar. 

 

Kreditbedömning – Är den samlade benämningen på åtgärder bankerna i studien gör för att 

kontrollera hur lämplig ett företag är som kredittagare. 

 

Kreditgivare –  Benämning på företag som i sin verksamhet erbjuder kredit. 

 

Kreditprövning – Enligt lag tvingande prövning banker måste genomföra för att bedöma 

risken med beviljad kredit. 

 

Kredittagare – Företag som har krediter hos någon kreditgivare. 

 

RR – Redovisningsrådet, vars uppgift var att ge ut rekommendationer och att 

sprida information i redovisningsfrågor. Ersattes år 2007 av Rådet för 

finansiell rapportering. 

 

UC – Upplysningscentralen, företag som ger kreditupplysningar. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning till studiens ämne. Utifrån den förs en problemdiskussion 

som slutligen leder fram till studiens problemfråga. Vidare beskrivs även studiens syfte och de 

avgränsningar som är gjorda för att begränsa problemområdet. 

1.1. Bakgrund 

Enligt Smith (2006, s.200) har samhället gått mot en större andel tjänsteinriktad och 

kunskapsintensiv produktion. Investeringar i immateriella tillgångar överstiger investeringar i 

materiella tillgångar (Artsberg 2005, s.234) och representerar idag en stor del av vad som är 

värdeskapande i företag. (Johansson 2000, s.26) Immateriella tillgångar har på grund av denna 

utveckling fått en viktigare roll i företagens ekonomier och redovisningen av dessa tillgångar har blivit 

allt mer uppmärksammad än tidigare (Smith 2006, s. 200). För att investeringarna ska få aktiveras 

som tillgångar i balansräkningen måste de först uppfylla vissa kriterier enligt RR 15 (2010). Kriterierna 

är desamma för alla typer av tillgångar. Uppfylls inte kriterierna ses investeringarna istället som 

resurser och finns inte med i företags balansräkning. (RR 15 2010) 

 

Enligt Johansson (2000, s.26) ligger fokus idag på att företagandet ska bli lönsamt på lång sikt. Genom 

en kombination av idéer, materiella och immateriella resurser samt kapital kan detta uppnås. 

(Johansson, s.26) Kapitalet som Johansson (2000) menar behövs för att företag ska bli långsiktigt 

lönsamt kan komma från överskott i rörelsen. Finns inte tillräckligt med överskott för att täcka 

kapitalbehovet kan nytt kapital ansökas hos en utomstående aktör (Johansson 2000, s.22). En sådan 

aktör kallas kreditgivare och har som de flesta andra företag ett lönsamhetskrav på sin verksamhet 

varpå de tar ut ersättning för sina tjänster. (Broomé, Elmér, Nylén 1998 s.98 ff. och 12) 

 

Enligt Lag om bank- och finansieringsrörelse (lagen.nu) ska kreditgivare alltid göra en kreditprövning 

för att bedöma hur sannolikt det är att ett företag kommer fullfölja en låneförbindelse. I tidigare 

lagstiftning fanns även krav på att säkerheter skulle ställas om inte särskilda skäl fanns. Enligt Broomé 

et al (1998, s.184) gör kreditgivare utöver kreditprövningen även andra åtgärder för att försäkra sig 

om kredittagarens återbetalningsförmåga och lönsamhet. Broomé et al (1998, s.184) kallar denna 

mer omfattande kreditprövning för kreditbedömning och utifrån den bedöms risken vilken räntan 

sätts efter. En lägre risk för kreditgivaren innebär en lägre ränta för kredittagaren och en högre risk 

för kreditgivaren innebär en högre ränta för kredittagaren. (Broomé et al 1998 s.12) 
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1.2. Problemdiskussion 

Kostnader för marknadsutveckling, kundbaser och kompetensutveckling av personal kan många 

gånger ses som investeringar för framtiden och bidrar enligt Johansson (2000, s.26) till den största 

delen av vad som är värdeskapande i företag. Immateriella resurser som dessa brukar dock inte 

finnas med i företags balansräkning då de inte uppfyller de kriterier som krävs för att få aktiveras 

som tillgång. (Johansson 2000 s.26) De som ändå aktiveras som tillgångar kan enligt Artsberg (2005, 

s.234) värderas subjektivt av företagsledningen. En immateriell tillgång kan således värderas till olika 

värde av olika företag och gör att två i övrigt lika balansräkningar inte ser lika ut. Balansräkningen 

finns med i företags årsredovisning vilken bankerna utgår från vid bedömning av företags finansiella 

ställning och värdet på de säkerheter som kan ställas för en kredit (Broomé et al 1998). De 

säkerheter som företag ställer för en kredit får banker användning av först då företag inte kan 

fullfölja en låneförbindelse. De säljs då för att lösa krediten och att banken ska få tillbaka sina pengar 

(Broomé et al 1998). Treffner och Gajland (2001, s.98) menar att immateriella tillgångar normalt sett 

har lägre likvidet än materiella tillgångar vilket i så fall innebär att immateriella tillgångar som 

säkerhet är svårare att omvandla till pengar jämfört med materiella tillgångar. En ställd säkerhet kan 

enligt Broomé et al (1998, s.186) göra att en mindre lyckad kreditbedömning inte blir lika förödande. 

Därför vore det intressant att studera hur kreditgivare bedömer posten immateriella tillgångar vid 

kreditgivningsbeslut. 

1.2.1. Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan har följande frågor formulerats: 

- Hur bedömer kreditgivare företags immateriella tillgångar? 

- Vilken betydelse har denna bedömning för kreditgivningsbeslut? 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur kreditgivare bedömer immateriella tillgångar och vilken 

betydelse denna bedömning har för kreditgivningsbeslut. 

1.4. Avgränsningar 

Studien inkluderar svenska icke börsnoterade företag som kredittagare vilket innebär företag som 

inte erbjuder aktier till försäljning på den öppna marknaden (bolagsverket.se). Avgränsningen görs 

för att den största delen av de svenska företagen inte är börsnoterade och för att endast det svenska 

regelverket ska inkluderas. Börsnoterade bolag inkluderas av den internationella lagstiftningen 
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IAS/IFRS och eventuella problem kan då uppstå eftersom immateriella tillgångar värderas olika i de 

olika regelverken. 

 

Eftersom banker är den största kreditgivaren till icke-finansiella företag på den svenska marknaden 

görs ett antagande att banker har stor erfarenhet och är berörda av immateriella tillgångar. (scb.se, 

se bilaga) Med denna anledning har banker valts som undersökningsobjekt i denna studie. 

 

Studien avgränsas till att se hur bedömningen av immateriella tillgångar går till vid ett 

kreditgivningsbeslut. Avgränsningen görs för att det endast är av intresse att se hur bedömningen går 

till vid kreditgivning och inte hur den ser ut vid andra tillfällen.  
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2. Referensram 

I detta avsnitt presenteras studiens referensram. Avsnittet inleds med ett stycke om tidigare forskning 

inom studiens ämne så läsaren kan få en inblick i vad som tidigare är gjort och detta används också 

som ett verktyg i slutdiskussionen. Vidare beskrivs lagstiftningen som styr vad banker måste göra för 

att få bevilja kredit och centrala begrepp för att ge läsaren den helhetsförståelse som krävs. Efter 

detta följer en beskrivning av de faser företag genomgår under sin livscykel, hur en kreditbedömning 

går till och de risker bankerna ställs inför vid kreditgivning.  Precis som den tidigare forskningen blir 

detta ett verktyg som används i slutdiskussionen. Avsnittet avslutas med att en undersökningsmodell 

presenteras som ligger till grund för studiens upplägg. 

2.1. Tidigare forskning om immateriella tillgångars betydelse för 

kreditgivningsbeslut 

Catasús och Gröjer ställer sig frågan i artikeln ”Intangibles and credit decisions: results from an 

experiment” (2003) om immateriella tillgångar har någon betydelse vid kreditgivningsbeslut. De 

ställer upp tre hypoteser som de sedan utifrån en experimentell studie testar. En av hypoteserna är: 

 

- H1: Redovisning av immateriella tillgångar har betydelse för kreditgivningsbeslut. 

 

Efter experimentet kommer de fram till att ingen av hypoteserna kan förkastas. Det betyder att de 

inte kan säga att immateriella tillgångar inte har någon betydelse vid kreditgivning.  

 

I Catasús och Gröjers (2003) artikel diskuteras två olika fel som banker försöker undvika. Det första 

felet, så kallat typ A fel, är då kreditgivaren beviljar lån till en kredittagare som inte uppfyller kraven 

och därmed inte borde ha fått krediten beviljad. Det andra felet, så kallat typ B fel, är då 

kreditgivaren inte beviljar ett lån till en kredittagare som uppfyller kraven och därmed borde ha fått 

krediten beviljad. Dessa fel menar Svensson (2000) kan undvikas genom att samla in mer 

informationen. Svensson (2000) menar dock att kostnaden för att samla in informationen inte får bli 

högre än nyttan som informationen ger. 
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2.2. Lagstiftning 

Den lag som styr bankers kreditgivning är Lag om bank- och finansieringsrörelse (lagen.nu). Nedan 

följer ett utdrag ur lagens 6:e kapitel som beskriver de övergripande bestämmelserna banker måste 

förhålla sig till vid kreditgivning: 

Soliditet och likviditet 

1 § Ett kreditinstituts rörelse skall drivas på ett sådant sätt att institutets 

förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. 

 

Riskhantering 

2 § Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha 

kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall 

härvid se till att det har en tillfredsställande intern kontroll. 

 

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, 

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets 

förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav 

skall det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande 

värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är 

tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan 

komma att bli exponerat för. Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder 

för att säkerställa att de är heltäckande. 

 

Senare i lagtexten, i kapitel 8, följer de bestämmelser som hanterar hur en bank ska bedöma en 

kredit: 

Kreditprövning 

1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken 

för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. 

Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan 

förväntas bli fullgjorda. 

 

Beslutsunderlag 

2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som 

fattar beslut i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma 

risken med att bevilja krediten. (lagen.nu) 
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2.3. Finansiella rapporter 

Beroende på företagsform och storlek på företag ser omfattningskravet på de finansiella rapporterna 

olika ut. Olika typer av finansiella rapporter finns att hämta i ett företags årsredovisning. (Artsberg 

2005, s.357). Utifrån dessa rapporter kan intressenter till företag få en bra bild över dess finansiella 

ställning, resultat och kassaflöde. Informationen framställs främst i kassaflödesanalyser, balans- och 

resultaträkningar och ger intressenterna ett bra verktyg för att kunna förutspå företags framtida 

kassaflöde. (RR 22 2010) Den mängd data och rapporter som finns till hand för intressenterna ökar 

ständigt. Utvecklingen beror enligt Artsberg (2005, s.357) på informationssamhällets expansion samt 

värderingsproblematiken som gör att allt inte kan redovisas i balans- och resultaträkning. (Artsberg 

2005, s.357) 

2.4. Tillgångar 

Tillgångar i balansräkningen delas in i omsättnings- och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar 

är tänkta att omsättas eller omvandlas till andra tillgångar inom ett år medans anläggningstillgångar 

är av mer stadigvarande karaktär och istället är tänkta att bibehållas som de är (Artsberg 2005, 

s.187). Anläggningstillgångarna kan sedan delas in i materiella, immateriella och finansiella 

anläggningstillgångar (Smith 2006, s.106). 

 

Företag har många olika resurser men alla finns inte med som tillgångar i balansräkningen. För att en 

resurs ska få definieras som en tillgång och då finnas med i balansräkningen måste den uppnå tre 

kriterier. Det första kriteriet är att resursen ska innebära ekonomiska fördelar för företaget, det vill 

säga åstadkomma positiva kassaflöden genom en försäljning eller användning i företaget. Det andra 

kriteriet är att resursen skall kontrolleras av företaget. Äger ett företag en resurs har de normalt sett 

även kontroll över den vilket innebär att kriteriet är uppfyllt. Det tredje och sista kriteriet som måste 

uppfyllas för att en resurs ska ses som en tillgång är att resursen skall ha uppkommit som en följd av 

en inträffad händelse. (Smith 2006, s. 95ff) Enligt Smith (2006, s.200ff) har en händelse inträffat då 

ett utbyte har skett genom ett in- eller utflöde av resurser i företaget. Ett utbyte som är planerat 

men ligger i framtiden anses vanligtvis inte ha uppkommit och resursen redovisas därför inte som en 

tillgång. (Smith 2006, s.99ff) 

2.4.1. Immateriella tillgångar 

En immateriell resurs ska redovisas som en tillgång då ett företag har kontroll över den, den ger 

företaget framtida ekonomiska fördelar och det på ett pålitligt sätt går att beräkna dess 

anskaffningsvärde. (RR 2010, 15:3) En immateriell tillgång är enligt RR något utan fysisk substans (RR 
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2010, 12:3) och används i produktionen, för att tillhandahålla varor och tjänster eller för att finnas till 

i något administrativt syfte (RR 2010, 15:2). En immateriell tillgång är även av icke-monetär karaktär, 

det vill säga en tillgång som inte kan omsättas till kontanta medel med ett fastställbart belopp 

(Artsberg 2003, s.234).  

 

En vanligt förekommande post inom immateriella tillgångar är goodwill. Goodwill uppkommer då ett 

företag betalar ett överpris vid ett företagsförvärv och är skillnaden mellan köpeskillingen och det 

förvärvade företagets egna kapital(Sundgren, Nilsson och Nilsson 2007, s. 109) Överpriset består av 

det uppköpta företagets immateriella resurser som inte syns i deras balansräkning (Johansson 2000, 

s.26). En annan immateriell tillgång är varumärken och ett starkt sådant kan frambringa 

förutsättningar för att ta ett högre pris för en vara än vad det skulle gå att göra utan varumärket 

(Treffner, Gajland 2001, s. 34-35). Andra förekommande typer av immateriella tillgångar är patent, 

licenser och copyrights (Smith, D. 2006, s. 201). Immateriella tillgångar som är upparbetade inom 

företaget får dock inte aktiveras som tillgång i balansräkningen då det inte på ett säkert sätt går att 

beräkna tillgångens anskaffningsvärde (RR 2010, 15:4). 

 

Enligt Artsberg (2005, s.235) finns det kritiker som anser att aktivering av immateriella tillgångar 

alltid har ansetts som ett svaghetstecken. De menar att det endast är företag med dålig lönsamhet 

som aktiverar immateriella investeringar för att undvika att ta upp kostnaden i resultaträkningen 

(Artsberg 2005, s.235). Kritiker menar också att immateriella tillgångar är starkt sammankopplade 

med ett företag och skapar endast intäkter tillsammans med materiella tillgångar. Artsberg (2005 

s.234) menar dock att det för många immateriella tillgångar finns en alternativ marknad där de kan 

skapa ekonomiskt värde på annat sätt. 

2.5. Företagslivscykel 

Figur 2:1 nedan illustrerar de olika faserna som ett företag genomgår under sin livstid. Enligt Broomé 

et al (1998, s.91ff) ser ett företags finansiella ställning olika ut beroende på vilken fas i livscykeln det 

befinner sig i. 
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Fas 1, Introduktionsstadium:  

För att en kredit ska bli beviljad i inledningsfasen krävs en vilja hos företagaren att förverkliga 

affärsidén och en förmåga att förhandla med finansiären efter de krav och villkor som den ställer.  

 

Fas 2, Tillväxtstadium: 

Finansiärerna ser mer positivt på företag som går bra och är mer villiga att finansiera dem. Företag i 

denna fas ses fortfarande som oerfarna och tvingas därför ställa högre säkerheter. 

 

Fas 3, Mognadsstadium:  

Under denna fas brukar företagens likviditet öka vilket förbättrar deras möjlighet att ställa krav på 

finansiärerna och förhandla fram bättre villkor. Företagen har nu själva möjligheten att välja den 

finansiär som erbjuder bäst villkor. 

 

Fas 4, Mättnadsstadium: Under denna fas minskar ett företags lönsamhet men företagets soliditet 

och likviditet är fortfarande mycket god.  Företagens förhandlingsmöjligheter vid kreditförfrågan är 

som bäst under denna del av livscykeln. 

 

Fas 5, Nedgångsstadium: Den sista fasen kännetecknas av att lönsamheten avtar ytterligare och att 

företaget börjar gå med förlust. Till följd av detta försämras företagets förhandlingsmöjligheter med 

kreditinstitut. Det kan under denna fas vara svårt att få bankkrediter och bankerna kräver högre 

säkerheter av företaget eller att ägarna själva går in med privat säkerhet. Företagets likviditet är dålig 

och fasen kan sluta i konkurrs. (Broomé 1998, s.91 ff.) 
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2.6. Kreditbedömning 

Enligt Broomé et al (1998) innehåller den kreditbedömning som banker gör av företag som ansöker 

om kredit en analys av företaget. Analysen omfattar företagets marknad, företagsledning och 

nyckeltal. Den innehåller också analyser av andra bedömningsfaktorer såsom risken med krediten, 

kreditens lönsamhet, företagets finansieringsmöjligheter och en analys av företagets säkerheter. 

(Broomé et al 1998, s.9) En kreditbedömning kan enligt Broomé et al (1998, s.62) skilja sig åt 

beroende på en banks kreditpolicy. Kreditbedömningen skall dock innehålla en samlad bedömning av 

momenten ovan men beroende på situation ske i olika utsträckning. (Broomé et al 1998 s.62) 

 

Enligt Broomé et al (1998) värderas de bokförda tillgångar företag kan ställa som säkerhet för en 

kredit ned av banker. Beroende på bank och tillgång görs detta med olika procentsatser (Broomé 

1998). I en studie från USA framkommer det att immateriella tillgångar som säkerhet ses som 

blancokrediter av kreditinstitut. Det framkommer även att mindre konkurrenskraftiga kreditinstitut 

är mer benägna att bevilja sådana krediter i ett försök att få nya kunder. (Loumioti 2011) 

 

En tillgångs kvalité som säkerhet beror enligt Loumioti (2011) på tillgångens förmåga att skapa 

framtida kassaflöde, tillgångens möjlighet att omvandlas till likvida medel samt hur trovärdig och 

lättillgänglig information angående tillgången är. Beroende på kvalitén på den säkerhet som ställs 

sätts villkoren för krediten. Högre kvalité på säkerheten ger bättre villkor i form av lägre räntor och 

längre tid innan förfallodag. (Loumioti, 2011)  

2.7. Riskhantering 

I en kreditbedömning ska enligt Broomé et al (1998) en bedömning av två riskfaktorer göras, 

nämligen ett företags återbetalningsförmåga och värdet på de tillgångar som kan ställas som 

säkerhet. En kreditbedömning tar sin utgångspunkt i att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. 

En ställd säkerhet blir för banken en ”försäkring” som kan lösas in om företaget inte kan betala 

tillbaka krediten. En ställd säkerhet kan enligt Broomé et al (1998) förbättra företags utgångsläge vid 

kreditbeslut och gör att en för bankerna misslyckad kreditbedömning inte behöver ge samma 

förödande konsekvenser. En ställd säkerhet får banker dock användning av först då företag inte kan 

betala tillbaks sin kredit. Har ett företag bra återbetalningsförmåga och klarar av att betala tillbaka 

krediten behövs en ställd säkerhet aldrig användas. Vid de fall de inte kan betala tillbaka sin kredit 

tvingas bankerna sälja säkerheterna för att få tillbaka sina pengar. Problemet är att bedöma vad 

säkerheterna kan vara värda vid ett sådant tillfälle. (Broomé et al 1998) Enligt Broomé et al (1998) är 

immateriella tillgångar mycket svåruppskattade och försiktiga banker bör inte sätta något 
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ekonomiskt värde på dem vilken innebär att företag då inte kan ställa dem som säkerhet. Dessutom 

menar Treffner och Gajland (2001, s.98) att immateriella tillgångar normalt sett har lägre likvidet än 

materiella tillgångar vilket i så fall innebär att immateriella tillgångar som säkerhet är svårare att 

omvandla till pengar jämfört med materiella tillgångar. 

2.8. Undersökningsmodell 

Modellen nedan har konstruerats för att belysa de steg som görs för att ge svar på studiens 

problemfrågor. För att kunna förstå hur bankerna tänker vid bedömning av immateriella tillgångar 

beaktas först hur kreditbedömningen går till för att få en helhetsförståelse. Efter att ha tagit reda på 

detta är det första steget att ta reda på hur banker bedömer immateriella tillgångar. Det andra steget 

är att ta reda på vilken betydelse denna bedömning av immateriella tillgångar har på bankers 

kreditgivningsbeslut. Fokus i studien ligger i problematiken med immateriella tillgångar, därav 

markeringen. Modellen fungerar som ett stöd för studien och ligger till grund för frågeområdena till 

intervjuerna, resultatet och slutdiskussionen. 
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3. Metod 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras tillvägagångssätt och de metodval som har gjorts under 

studiens gång. Det förs även en diskussion kring hur dessa val har påverkat studiens trovärdighet och 

kritik förs mot studiens källor.  

3.1. Ämnesval 

Under kursen externredovisning i bolag och koncerner kom vi i kontakt med värderingsproblematiken 

av immateriella tillgångar. Fortsatt läsning av vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet ökade 

intresset för att se hur en extern aktör bedömer ett företags immateriella tillgångar. I denna studie 

representeras de externa aktörerna av banker och hur de bedömer företagets immateriella tillgångar 

vid kreditgivningsbeslut. En definitionslista med begrepp har byggts upp för att läsaren ska få en kort 

förklaring för studien viktiga begrepp. 

3.2. Kvalitativ studie 

Enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010, s.83) är det studiens problem och syfte som 

styr datainsamlingens tillvägagångssätt. För att ge svar på studiens problemfrågor och uppfylla syftet 

krävs en helhetsförståelse för bankernas kreditbedömning vilket har föranlett valet av en kvalitativ 

studie. Helhetsförståelsen för kreditbedömningen är viktig för att få en bra förklaring till hur banker 

ser på immateriella tillgångar.  Det kvalitativa datamaterialet i studien består av text och ord från 

respondenter som beskriver hur de bedömer immateriella tillgångar och vilken betydelse denna 

bedömning har för bankens kreditgivningsbeslut. (Christensen et al 2010) Bryman och Bell (2005, 

s.314) menar att en kvalitativ studie kan tendera att tappa fokus på helheten och istället bli alltför 

inriktad på detaljerna. Detta är en risk som tas i beaktning under hela studiens gång. 

  

En kvantitativ studie består till skillnad från en kvalitativ studie till största del av siffror och lägger 

fokus på mängd och antal. En kvantitativ studie ska beskriva fenomen samt mäta och fastställa 

samband. Denna form av studie har valts bort då samband och möjlighet att generalisera resultatet 

på hela populationen inte är något denna studie lägger någon vikt vid. (Bryman och Bell 2005, kap.3) 

Istället ska denna studie se till specifika fall varför valet av design föll på fallstudie. En fallstudie gör 

det möjligt att gå in på djupet och få en ökad förståelse för kreditbedömningsprocessen. Risken med 

en fallstudie är att det insamlade datamaterialet kan bli alltför omfattande och därmed tidskrävande 

att bearbeta. Fallstudien baseras på en tvärsnittsansats och har utförts under ett och samma tillfälle. 
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Att undersöka om bankers bedömning av immateriella tillgångar har förändrats över tid stämmer 

inte överens med studiens syfte och en longitudinell studie har därför valts bort. (Christensen et al 

2001, s.79ff) 

3.3. Ansats och val av referensram 

Referensram ger studiens dess kunskapsbas och består av teori, tidigare forskning och för studien 

centrala begrepp som används för att föra en diskussion kring resultatet av datainsamlingen (Bryman 

och Bell 2005, s.303). Studien tar på så vis avstamp i teorin och detta sätt att generera kunskap 

kännetecknar ett deduktivt tillvägagångssätt (Artsberg 2005, s.31). Deduktiv teori är enligt Bryman 

och Bell (2005) den uppfattning som är den vanligaste kring förhållandet mellan teori och praktik. 

Efter det att datamaterialet sammanställdes visade det sig att referensramen inte var komplett.  

Referensramen var inte låst utan kompletterades därför under studiens gång för att ge maximalt stöd 

åt den framtida slutdiskussionen. Studien har således även ett inslag av en induktiv ansats där teorin 

istället är ett resultat av empirin. (Bryman och Bell 2005, s.25). Christensen et al (2001, s.63ff) 

beskriver det som ett byta glasögon för att se det som studeras på ett annat sätt.  En växelverkan 

mellan induktiv och deduktiv ansats kallas enligt Olsson och Sörensen (1999) för abduktion och kan 

används vid en lägesbeskrivning inom ett visst område vilket kommer att göras i denna studie. Att ett 

inslag av båda ansatserna finns i studien är enligt Bryman och Bell (2005) inget anmärkningsvärt och 

en sådan växelverkan kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) vara till fördel för studien. 

3.4. Urval 

Totalundersökningar där hela målpopulationen undersöks är ofta alltför kostsamma och tidskrävande 

och därför görs istället ett urval ur studiens målpopulation (Christensen et al 2001, s.109). 

Målpopulation utgörs av banker och är uppdelad i tre urvalsgrupper; små, mellan och stora banker. 

Uppdelningen i storleksgrupper görs för att se hur tre banker med olika storlek bedömer posten 

immateriella tillgångar vid kreditgivningsbeslut. Syfte med studien är inte att jämföra de olika 

bankerna men genom detta val ges möjlighet att urskilja likheter och skillnader. Från 

urvalsgrupperna görs ett urval från varje grupp och det är bankernas balansomslutning som ligger till 

grund för denna indelning. Statistiken är hämtad från Svenska Bankföreningens hemsida 

(swedishbankers.se). Balansomslutningen anses ge en rättvisande bild av bankernas storlek och 

valdes därför som måttstock. Bank stor uppfyller kravet på en balansomslutning över 1 000 000mkr, 

bank liten en balansomslutning under 5 000mkr och bank mellan en balansomslutning mellan dessa 

båda gränser. Gränsen för stora banker ses naturlig då det är ett stort gap ner till nästa bank. 
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Gränsen för liten bank sattes avsiktligt lågt med syftet att det ska vara en riktigt liten bank. Bankerna 

kallas hädanefter ”bank liten”, ”bank mellan” och ”bank stor”. 

 

Ett strategiskt urval gjordes ur varje urvalsgrupp utifrån definitionen som beskrivs i 

”Marknadsundersökning – en handbok” (Christensen 2001, 129ff). Ett strategiskt urval är en typ av 

icke-sannolikhetsurval vilket innebär att alla respondenter inte har samma chans att komma med i 

urvalet. Detta påverkar studiens generaliserbarhet negativt men då denna studie endast vill se till de 

specifika fallen som studeras anses det inte påverka studiens trovärdighet (Christensen et al 2010, 

s.129ff). Det strategiska urvalet gjordes för att få de tre bankerna så geografiskt gynnsamt belägna 

som möjligt. Vid valet av ”bank mellan” togs hänsyn till de andra urvalsgruppernas gränser för att 

skillnaderna mellan bankerna inte skulle bli för små. Den bank som först var tänkt att representera 

”bank stor” tackade vänligt men bestämt nej till att medverka i studien på grund av tidsbrist och 

ersattes därför med en annan likvärdig bank. Byte av ”bank stor” anses inte påverka studien och dess 

trovärdighet då resultatet ändå inte är generaliserbart.  

3.5. Intervju 

I de fall redan befintlig information inte finns att tillgå kan ny data behöva samlas in. Detta 

datamaterial kallas primärdata och intervjuer är ett tillvägagångssätt att samla in sådan information. 

För att få fram den information som krävs för att ge svar på forskningsfrågorna intervjuades 

respondenter från studiens banker. Vid en intervju ges tillfälle att ställa följdfrågor vilket var ett 

verktyg för oss som undersökare att få respondenten att förtydliga och utveckla sina svar. 

(Christensen et al 2001) För att inte begränsa respondenternas svar var intervjuerna 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är både flexibla och strukturerade på samma gång 

(Gillham 2008) vilket säkerställde att respondenterna berörde studiens problemområde. Det gav 

dem även möjlighet att uttrycka sina svar med egna ord . Genom valet av denna typ av intervju 

kunde ny information uppkomma som från början inte var känd och risken att få alltför för irrelevant 

information var mindre än vid en ostrukturerad intervju . (Bryman och Bell 2005, s.363)  

3.5.1. Förberedelser till intervju 

Som i alla andra undersökningsmetoder är nyckeln till framgång ordentlig förberedelse (Thornhill 

2009, s.328). För att vara så väl förberedda som möjligt innan intervjuerna genomfördes lästes ämnet 

in väl (Bryman och Bell 2003, s.369). En intervjuguide skapades för att intervjuerna skulle hållas till 

ämnet och för att de skulle bli så likvärdiga som möjligt (Gillham 2008, s.110). De huvudområden som 

intervjuguiden berörde var: 

- Kreditbedömning. 
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- Bedömning av immateriella tillgångar. 

- Immateriella tillgångars betydelse vid kreditgivningsbeslutet. 

Frågorna till intervjuerna granskades kritiskt för att de skulle vara så tydliga och relevanta som 

möjligt och ge svar på studiens problemfrågor. Genom denna åtgärd minskade risken att 

respondenterna skulle misstolka eller inte förstå frågorna vilket ökade tillförlitligheten i svaren. 

Intervjuguiden utformades med avsikt att inte ha några ledande frågor som skulle påverka 

respondenternas svar. (Bryman och Bell 2005, s.369ff) 

 

Bankerna som valdes ut ur urvalsgrupperna kontaktades via telefon med en förfrågan om de var 

villiga att medverka i studien. Var deras svar positivt och de var villiga att medverka bokades en 

intervju in med en representant från respektive bank. Det poängterades noga att den representant 

som skulle företräda banken både skulle ha kompetens och erfarenhet för att kunna ge bra svar på 

frågorna. Utifrån dessa direktiv var det sedan upp till respektive bank att utse den person som ansågs 

mest lämpad. Samtidigt som intervjuerna bokades in gavs en kort presentation om studiens syfte. 

Denna åtgärd kan ge både positiva och negativa effekter. Genom att respondenterna fick ta del av 

ämnet kunde de förebereda sig men samtidigt fick de även tid till att försköna sina svar (Christensen 

et al. 2001, s.168ff). 

3.5.2. Genomförande och bearbetning av intervju 

Intervjuerna genomfördes på respektive bank för att inte ta upp mer tid än nödvändigt för 

respondenterna. För att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad under intervjuerna 

spelades det att respondenterna gett sitt samtycke. Anteckningar fördes som stöd till minnet och 

back up ifall inspelningen inte skulle ha fungerat. Efter intervjun lyssnades inspelningen igenom och 

jämfördes med anteckningarna för att säkerställa att ingen information har missats. Inspelningen 

användes även för att citera respondenterna. (Bryman och Bell 2005, s.370)  

 

Respondenterna samt deras respektive bank är i studien anonyma för att minimera risken att de 

skulle bli återhållsamma med information. Dessutom anses vetskapen om vilka banker som 

medverkat i studien inte tillföra något. (Christensen et al 2001, s170). 

 

Resultatet är en sammanfattning av intervjuerna där endast den information som ansågs tillföra 

studien något är inkluderad. För att ge en rättvisande bild och inte främja ett visst resultat plockades 

ingen information från respondenternas svar från sitt sammanhang. (Bryman och Bell 2005) 
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3.6. Sekundärdata 

Datamaterial som redan är insamlat och behandlat av någon annan för tidigare bruk kallas 

sekundärdata (Christensen et al 2010, s.69). Eftersom denna form av datamaterial är framtagen av 

någon annan i annat syfte kan det vara snedvridet och felaktigt. Ett kritiskt förhållningssätt till 

datamaterialets källor har hafts för att öka trovärdigheten i studien. De ursprungliga källorna till 

sekundärdatamaterialet användes i största möjliga mån för att undvika mellanhänders tolkningar. 

(Christensen et al 2001, kap.6) Det kan vara svårt att hitta sekundärdata som passar in på ett visst 

problem och därför granskades datamaterialet noggrant för att bedöma att det verkligen passade in 

på studiens problem. För att få information så korrekt som möjligt strävades det efter att använda 

det senast utgivna datamaterialet. Sekundärdatamaterialet som användes i denna studie består av 

litteratur, statistik samt vetenskapliga artiklar. Litteraturen hämtades från Örebro 

universitetsbibliotek, Karlstads universitetsbibliotek samt Lunds universitetsbibliotek. De 

vetenskapliga artiklar som användes hämtades från ekonomidatabasen ABI/Inform och google 

scholar. De sökord som användes var: intangible assets, credit decision och gröjer. De två första 

sökorden är centrala för studiens ämne och Gröjer är en professor inom redovisning och finansiering 

som skrivit inom studiens område. De artiklar som ansågs beröra studiens ämne granskades och 

tolkades för att förstå dess helhet. Den statistik som styrker studiens påstående om att banken är 

den största kreditgivaren till icke-finansiella företag hämtades från Statistiska centralbyråns hemsida 

där en sökning gjordes efter finansinstitutens utlåning. 

 

Kritik kan riktas mot den mängd information som har hämtats från Broomé et al (1998) Kreditgivning 

till företag samt att den inte är så uppdaterad som önskats. Litteraturen anses ändå vara av god 

kvalité och relevant för studien och har även blivit refererad till i ett flertal andra uppsatser inom 

samma ämne. Kritik kan också riktas till applicerbarheten av artikeln ”The Use of Intangible Assets as 

Loan Collateral” av Loumioti (2011) på denna studie då undersökningen är utförd i USA. 

Redovisningen styrs där av ett annat regelverk vilket var anledningen till studiens avgränsning till 

svenska icke börsnoterade bolag. Artikeln anses ändå relevant då den är nyutgiven och endast de 

delar i artikeln där det internationella regelverket inte anses ha någon påverkan.  

3.7. Trovärdighet och äkthet 

Begreppen trovärdighet och äkthet används i studien istället för reliabilitet och validitet. Begreppen 

reliabilitet och validitet är mer förknippade med kvantitativa studier där det förutsätts att det finns 

en absolut bild av verkligheten. Begreppen passar därför inte in på denna studie då resultatet endast 

talar för de undersökta bankerna och om andra banker skulle ha undersökts skulle resultatet bli 
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annorlunda. Det finns med andra ord flera bilder av verkligheten och gör att begreppen trovärdighet 

och äkthet passar bättre. I en kvalitativ studie läggs inte heller någon större vikt vid mätning vilket 

även det styrker att validitetsbegreppet inte är väsentligt för denna studie. 

 

Trovärdighetsbegreppet delas in i fyra begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. I studien ökades tillförlitligheten genom att de regler som fanns 

följdes och att respondenterna fick möjlighet att validera resultatet innan det presenterades i 

studien. Överförbarheten i kvalitativa studier är oftast sämre än i kvantitativa. Detta har ingen 

betydelse för denna studie då intresset låg i att få en djupare förståelse för de undersökta fallen. För 

att öka pålitligheten beskrevs och motiverades studieprocessen under studiens gång. Dessutom 

granskade en utomstående person kontinuerligt materialet. Egna värderingar försökte undvikas 

under studiens gång för att trovärdigheten skulle öka i det sista begreppet.  

 

Äkthetsbegreppet består av många delbegrepp men i denna studie ligger fokus på rättvisande bild. 

Genom att presentera respondenternas riktiga åsikter och uppfattningar vill en rättvisande bild ges 

vilket skulle förbättra studiens äkthet. (Bryman och Bell 2005, s.306ff) 

3.8. Vetenskapligt synsätt  

 En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer används i studien. Denna typ av studie 

gav respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och egna erfarenheter vilket innebar att data 

tolkades. Det finns inom samhällsvetenskaplig forskning en rad olika synsätt vi som undersökare kan 

förhålla oss till. Ett av dessa synsätt är hermeneutik där grundidén är att den person som ska 

analysera en text ska försöka förstå dess innebörd såsom författaren från början menade. I denna 

studie eftersträvas det att förhålla sig till detta synsätt genom att på ett trovärdigt sätt förmedla de 

texter vi läser och hänvisar till. Vi läste och försökte förstå innebörden i texter och plockade inte 

delar ut ur sitt sammanhang. Genom att läsa och tolka texter på det synsätt kontrollerades att 

författares slutsatser var rimliga. (Bryman och Bell 2005 s.442ff) 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna som är genomförda med representanterna 

från ”bank liten”, ”bank mellan” och ”bank stor”. 

4.1. Bank liten 

”Bank liten” har en balansomslutning som är mindre än 5 000 mkr och uppfyller därmed kravet för 

att klassificeras som en liten bank. Bankens kontor ligger i ett mindre samhälle i centrala Sverige. 

Respondenten på ”bank liten” har arbetat inom bankbranschen sedan år 1982 och arbetar som 

kreditchef vilket innebär att han ansvarar för bankens kreditportfölj. 

4.1.1. Kreditbedömning 

Kreditbedömningen på ”bank liten” ser olika ut, den börjar oftast med att företaget som ansöker om 

kredit får presentera vad de vill låna pengarna till samt investeringens budget. En handläggare på 

banken gör sedan en bedömning av företagets finansiella rapporter. Vid större krediter lägger 

handläggaren ner mer tid på kreditbedömningen och då måste företaget även presentera en 

affärsplan och en mer utförlig budget för investeringen. Denna mer tidskrävande och omfattande 

kreditbedömning ska även göras vid nya kunder. 

  

För ”bank liten” är återbetalningsförmågan viktigare än vilka säkerheter företag kan ställa och därför 

ser banken främst till företags kassaflöde. Det är fortfarande viktigt att kunna säkerställa en kredit 

med det betyder inte att ett företag kan återbetala den. Ser företags återbetalningsförmåga bra ut 

och säkerheter kan ställas för krediten går banken vidare och ser till andra bedömningsfaktorer som 

kan påverka kreditgivningsbeslut. En sådan faktor kan vara företagsledningens kompetens och en 

hög sådan kan verka positivt för ett kreditgivningsbeslut. 

 

I de fall företag som ansöker om kredit vill att banken ensam ska finansiera en investering och ägarna 

av företaget inte vill satsa några egna pengar blir banken misstänksam. Väljer de istället att satsa 

eget kapital innebär det ett delat risktagande och risken att förlora pengar sprids ut på flera aktörer. 

Företag som blir beviljade kredit men ses som en mer riskabla kredittagare tar banken ut en högre 

ränta av.  
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4.1.2. Bedömning av immateriella tillgångar 

Problemet med immateriella tillgångar är enligt ”bank liten” att värdera dem till sitt rätta värde, 

respondenten uttrycker sig ” vem säger att det bokförda värdet är det rätta?”. Banken sätter därför 

inget ekonomiskt värde på dessa tillgångar och företag kan inte ställa dessa som säkerhet för en 

kredit på ”bank liten”. Respondenten uttrycker sig: ”företag med stora immateriella tillgångar får ett 

hål i balansräkningen”. Materiella tillgångar sätter banken däremot ett värde på och de kan därmed 

ställas som säkerhet för en kredit. Att det inte sätts något ekonomiskt värde på immateriella på 

”bank liten” gör även att det inte söker någon extra information om dem. Det krävs dock att 

handläggaren vet vad posten innehåller för att kunna få en korrekt bild av företaget.  

 

Kostnader för forskning och utveckling som är aktiverade som en tillgång i balansräkningen ser 

banken kritiskt på. Det tyder enligt respondenten på banken ofta på att företaget inte har råd att ta 

hela kostnaden direkt utan istället vill skjuta upp den. I detta fall har den immateriella tillgången en 

negativ effekt på helhetsbedömningen. Ett undantag till denna generalisering är läkemedelsföretag 

där posten är en naturlig och nödvändig post. 

4.1.3. Immateriella tillgångars betydelse för kreditgivningsbeslut 

Immateriella tillgångar ges inget ekonomiskt värde hos ”bank liten” och påverkar därför inte deras 

bedömning av företags återbetalningsförmåga. Tillgångar av detta slag påverkar istället bankens 

helhetsbild av företaget och kan verka positivt om företagets kreditprövning i övrigt ser bra ut. 

Företags immateriella resurser påverkar också den allmänna bedömningen av ett företag. Ett 

etablerat företag har bättre förutsättningar att få en kredit beviljad än ett nystartat företag som inte 

har något etablerat namn på marknaden. En fördel ett etablerat företag kan få är att det inte 

behöver betala en lika hög kontantinsats. Respondenten ger ett exempel på skillnaden mellan 

företag som har materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen: 

 

”Skulle man jämföra två företag som tjänar bra med pengar och ser exakt 

likadana ut men som skiljer sig på tillgångssidan, där ett företag har 

immateriella tillgångar och inte det andra, så skulle båda förmodligen bli 

beviljade kredit. Skillnaden är att det företaget med immateriella tillgångar 

kommer att få betala en högre kostnad, få säkerställa lånet på något annat 

externt sätt eller betala en högre insats” 
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4.2. Bank mellan 

”Bank mellan” är belägen i en storstad i centrala Sverige och uppfyller kravet för att klassificeras som 

en mellanbank. Respondenten från banken har befattningen försäljningschef och arbetar med 

finansiering. Dennes huvudområde är lantbruksföretag men är även övergripande chef för den 

nystartade avdelningen för företagsutlåning. Respondenten har varit verksam inom bankbranschen i 

30 år. 

4.2.1. Kreditbedömning 

”Bank mellan” börjar sin kreditbedömning med att göra en riskklassificering av företag som ansöker 

om kredit. Klassificeringen görs med hjälp av systemstödet UC och utifrån den bedömer banken 

vilken riskklass ett företag hamnar inom. Riskskalan går från 1 – 5, där 1 innebär en hög risk och 5 

innebär en låg risk med att beviljad en kredit. Banken har ett starkt varumärke och har som policy att 

inte ge ut högrisklån. ”Bank mellan” beviljar därför endast kredit till de företag som finns i riskklass 

klass 3, 4 och 5.  Företag som hamnar inom riskklass 1 och 2 anses innebär för hög risk och får därför 

inte kredit hos ”bank mellan”. 

 

Beroende på vilken av de tillåtna riskklasserna som ett företag som ansöker om kredit hamnar inom 

och vilka säkerheter det kan ställa sätter handläggaren räntan för lånet, låg risk innebär låg ränta och 

vice versa. Upp och nedgångar är enligt respondenten en naturlig del i ett företags livscykel men ett 

företag som funnits länge på marknaden har enligt respondenten en stabilare ekonomi. Då en 

stabilare ekonomi innebär en lägre riskklass ökar chanserna för etablerade företag att få en kredit 

beviljad. Är företaget inom en tillåten riskklass och magkänslan hos företagsrådgivaren känns rätt går 

banken vidare i sin kreditbedömning. Ett möte bokas då in ute på företaget med en representant från 

dem. Det första mötet är en viktig del i kreditgivningsbeslutet då rådgivaren här ska skapa sig en bild 

av företaget, dess framtidsplaner och utvecklingen. Den viktigaste faktorn i kreditbedömningen är 

vad representanten kallar ”hård fakta” och består av företags finansiella rapporter.  

4.2.2. Bedömning av immateriella tillgångar 

”Bank mellan” sätter ett värde på företags alla tillgångar men olika stora procentuella avdrag görs. 

De materiella tillgångarna är enkla att värdera och justeras schablonmässigt ned. Respondenten gör 

skillnad på omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar värderas till ett 

högre belopp än omsättningstillgångar, då värdet på dem på ”bank mellan” anses säkrare vid en 

eventuell konkurrs. Immateriella tillgångar anses lika osäkra som omsättningstillgångar och justeras 

därför ned med samma schablonmässiga avdrag. Banken gör ingen skillnad på olika immateriella 

tillgångar utan gör samma schablonmässiga avdrag för samtliga tillgångar under denna post. 



Örebro Universitet  Andersell, Ericsson, Johnsson 

20 
 

Immateriella tillgångar är inte så vanliga bland ”bank litens” kunder men de gånger banken har stött 

på denna post har den räknats med i tillgångsmassan. 

4.2.3. Immateriella tillgångars betydelse för kreditgivningsbeslut 

Vid mindre lån har andelen immateriella tillgångar ställda som säkerhet ingen betydelse för om en 

kredit ska bli beviljad eller inte. Dock är de mer försiktiga vid större krediter om företag har en stor 

andel immateriella tillgångar och finansierar då inte en lika stor del av en investering. Vid de tillfällen 

företag har en stor andel immateriella tillgångar eller det för banken är ett nytt företag som ansöker 

om kredit kontaktas företagets revisor. Enligt respondenten görs detta för att få information om vad 

posten immateriella tillgångar innefattar och hur den är värderad. Ingen skillnad görs på 

bedömningen av immateriella tillgångar beroende på hur länge företaget har funnits, respondenten 

uttrycker sig: ”värderingen blir inte högre för det”. 

 

Banken anser att det inte är lika lätt att omsätta immateriella tillgångar som materiella tillgångar till 

pengar men att det ändå finns ett värde i posten. Goodwill som exempel är värt något om det 

uppköpta företaget säljs vidare och kan därför ställas som säkerhet. Även immateriella resurser 

beaktas vid en kreditbedömning men har endast betydelse för bankens helhetsbild av företaget. 

4.3. Bank stor 

”Bank stor” är även den belägen i en storstad centrala Sverige. Banken har en balansomslutning som 

överstiger 1 000 000mkr och klassificeras därmed som en stor bank. Respondenten från ”bank stor” 

har arbetat med företagsrådgivning sedan år 1991 och arbetar till största del med rådgivning till 

fastighetsföretag. 

4.3.1. Kreditbedömning 

En kreditbedömning på ”bank stor” börjar med att bankens handläggare träffar en representant från 

företaget ute på företaget. Genom att första mötet hålls på företaget vill ”bank stor” att deras 

handläggare ska få en bild av företagets verksamhet. Respondenten menar att det första intrycket 

handläggaren får ofta speglar företagets ekonomi rätt bra, respondenten uttrycker sig: ”är det 

ordning och reda i lokalerna brukar redovisningen också vara det”. Efter det första mötet går banken 

vidare i sin kreditbedömning genom att en handläggare granskar företagets affärsidé, finansiella 

rapporter, investeringens budget samt företagets historik och framtidsutsikter. Utifrån de finansiella 

rapporterna bedömer handläggaren värdet på de säkerheter ett företag kan ställa. Enligt 

respondenten ligger fokus idag mer på företags framtidsutsikter än historik och de senaste årens 

nyckeltal. Hur ett företag de senaste åren har gått är egentligen inte av intresse. Genom att se till 
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företags kassaflöde och budget kan banken bedöma det framtida kassaflödet vilket företaget ska leva 

på och återbetala krediten med. 

 

När ett nytt företag ansöker om kredit hos banken blir informationssökningen om och granskningen 

av de finansiella rapporterna mer noggrann. Ett företag som redan har genomgått denna process vid 

en tidigare kreditansökan behöver inte genomgå den igen om de skulle ansöka om ytterligare 

krediter. De flesta kreditgivningsbeslut tar banken på egen hand men vid större krediter konfererar 

de först med huvudkontoret i Stockholm innan något beslut tas. 

4.3.2. Bedömning av immateriella tillgångar 

När banken ska värdera ett företags tillgångar använder de sig enligt respondenten av 

försiktighetsprincipen. Dessutom utrycker den sig: ”vi är försiktiga på banken”. Handläggare från 

banken plockar därför bort de immateriella tillgångarna från balansräkningen när företags tillgångar 

värdera. De sätter med andra ord inget ekonomiskt värde på dem. Till skillnad från immateriella 

tillgångar sätts ett ekonomiskt värde på de materiella tillgångarna. De värderas ned enligt en 

schablonmässig mall som behandlar alla företag lika. Att ”bank stor” inte sätter något värde på dessa 

tillgångar innebär att företag inte heller kan ställa dem som säkerhet för en kredit hos banken. En 

sådan kredit skulle ses som en blancokredit. Det anses inte nödvändigt att söka extra information om 

immateriella tillgångar då de ändå inte sätter något ekonomiskt värde på dem. Företag som har en 

stor andel immateriella tillgångar anses medföra en högre risk hos ”bank stor”. Enligt respondenten 

är det för ett företags sida sett bättre desto färre immateriella tillgångar de har. 

4.3.3. Immateriella tillgångars betydelse för kreditgivningsbeslut 

Att banken inte sätter något ekonomiskt värde på immateriella tillgångar gör att företag med stor 

andel immateriella tillgångar har svårare att få kredit beviljad än ett identiskt företag med mestadels 

materiella tillgångar. På ”bank stor” spelar det ingen roll för värderingen av immateriella tillgångar 

hur länge ett företag har funnits. Respondenten menar däremot att företag som har funnits länge på 

marknaden och visar på en stabilitet har lättare att få en kredit beviljad. Företag som har en stor 

andel med immateriella tillgångar kan bli beviljade kredit men straffas då med dyrare upplåning och 

högre egen insats på grund av att immateriella tillgångar ses som en blancokredit. Immateriella 

tillgångar finns dock med i bankens helhetsbild av företag och kan påverka bankens 

kreditgivningsbeslut om kreditbedömning i övrigt ser bra ut. I denna helhetsbedömning vägs även 

företags immateriella resurser in. 
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5. Slutdiskussion 

I detta avsnitt sammankopplas referensramen med resultatet. 

5.1. Kreditbedömning 

Alla studiens banker gör enligt lag en kreditprövning innan kredit beviljas. Utöver kreditprövningen 

påverkar enligt respondenterna även andra faktorer deras kreditgivningsbeslut. Samtliga banker i 

studien kallar hela processen innan ett kreditgivningsbeslut tas för kreditbedömning vilket även är en 

benämning Broomé et al (1998) använder. Att bankerna inte har identiska kreditgivningsprocesser 

kan utifrån Broomé et al (1998) tolkas som att de inte har samma kreditpolicy.  

 

Att den personliga kontakten är viktig för ”bank mellan” och ”bank stor” vid kreditgivning kan vara 

ett exempel på vad som ingår i deras kreditpolicy. Kontakten är med och skapar den helhetsbild 

handläggaren får av företaget och spelar enligt respondenterna från dessa banker en viktig roll i 

deras kreditbedömning. ”Bank liten” nämner inget om någon personlig kontakt men nämner istället 

företagsledningen kompetens som en viktig del i deras kreditbedömning. För att kunna bedöma 

kompetens torde det krävas någon form av personlig kontakt vilket i sådana fall innebär att denna 

faktor även för denna bank är med och påverkar ett kreditgivningsbeslut. 

 

Både Broomé et al (1998) och respondenterna på ”bank liten” och ”bank stor” uttrycker 

återbetalningsförmågan som det primära vid en kreditbedömning. Respondenten från ”bank mellan” 

nämner istället de finansiella rapporterna som det viktigaste vid ett kreditgivningsbeslut. Då det 

utifrån dessa rapporter enligt Broomé et al (1998) går att göra en bedömning av både 

återbetalningsförmågan och värdet på säkerheterna som kan ställas görs ett antagande att båda är 

lika viktiga på ”bank mellan”. 

 

Enligt tidigare lagstiftning inom området, bankrörelselagen 2:13§, krävdes det med vissa undantag 

att betryggande säkerheter skulle ställas för en beviljad kredit. I den nya lagen, Lag om bank- och 

finansrörelse, nämns inget om betryggande säkerheter men bankerna ska enligt den värdera och 

upprätthålla ett kapital som täcker risken banken utsätts för. Att bankerna efter införandet av den 

nya lagen fortfarande vill ha säkerheter i samband med krediter kan vara en åtgärd för att hantera 

lagens krav om detta. 
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5.2. Bedömning av immateriella tillgångar 

Samtliga tre banker värderar ned det bokförda värdet på företags tillgångar vid en kreditbedömning 

vilken även Broomé et al (1998) anser lämpligt vid bedömning av företags tillgångar. Storleken på 

justeringen görs olika beroende på typ av tillgång trots att alla tillgångar enligt RR (2010) måste 

uppfylla samma kriterier. ”Bank mellan” gör samma nedjustering för immateriella tillgångar som för 

omsättningstillgångar och verkar därmed inte se någon skillnad i risk mellan dessa tillgångar. Detta 

till motsatts från de två andra bankerna i studien som inte tar upp något värde på immateriella 

tillgångar och därmed förmodas se en större risk i dessa. De två bankerna som inte sätter något 

ekonomiskt värde på immateriella tillgångar är enligt Broomé et al (1998) försiktiga banker. 

Respondenten från ”bank stor” uttrycker sig även ”vi är försiktiga på banken”. Den tredje banken, 

”bank mellan”, är utifrån Broomé et al (1998) inte en försiktig bank då de sätter ett ekonomiskt värde 

på immateriella tillgångar. Då företag har en stor andel immateriella tillgångar finansierar ”bank 

mellan” dock inte en lika stor del av investeringen. Att företagets revisor kontaktas för att se hur 

posten är värderad och vad den består av kan även det ses som en försiktighetsåtgärd av ”bank 

mellan”. Dessa två åtgärder tillsammans med att banken gör en nedvärdering av immateriella 

tillgångar gör det möjligen mer rätt att kalla ”bank mellan” en mindre försiktig bank. 

 

Samtliga banker i studien uppger att värderingen av immateriella tillgångar inte påverkas av hur 

länge ett företag har funnits. I Broomé et als (1998)  beskrivning av företagslivscykeln skiljer sig 

företags finansiella ställning åt i livscykelns olika faser. Företag under mognads- och mättnadsfasen 

har enligt Broomé et al (1998)  bättre likviditet än i de andra faserna men påverkar trots det inte 

”bank liten” och ”bank stors” bedömning av immateriella tillgångar. Under dessa faser är företag mer 

stabila vilket vi anser borde göra bankerna mer överseende med företag som har en stor andel av 

immateriella tillgångar. ”Bank mellan” som sätter ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar gör 

inte heller någon skillnad på dessa tillgångar beroende på hur länge företag har funnits. 

Respondenten uttrycker sig i frågan: ”värderingen blir inte högre för det”.  Broomé et al (1998) anser 

att företag i de två första faserna till skillnad mot de två andra som nämnts inte har en lika bra ställt 

ekonomiskt. Vi anser därför att ”Bank mellan” bör vara mer försiktig vid kreditgivning till företag 

under dessa faser.  

 

Artsberg skriver i Redovisningsteori -policy och -praxis (2005) att det finns kritiker som menar att en 

värdering av immateriella tillgångar gjord av företagsledningen minskar jämförbarheten mellan 

företag. Då Broomé et al (1998) även nämner att immateriella tillgångar är svåruppskattade är det 

svårt för bankerna att veta om företags värdering av dessa tillgångar är rätt. De två bankerna som 
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inte sätter något ekonomiskt värde på dessa tillgångar instämmer med kritikerna och ger båda 

svårigheten att bedöma tillgångarnas värde som förklaring. Respondenten på ”bank liten ” uttrycker 

sig: ”vem säger att det bokförda värdet är det rätta?”. ”Bank mellan” instämmer i att immateriella 

tillgångars värde är osäkert men väljer ändå att sätta ett ekonomiskt värde på dessa. Samtliga 

bankers inställning till immateriella tillgångar är således jämförbar med RR15:s (2010) definition av 

immateriella tillgångar. Definitionen är att immateriella tillgångar är icke-monetära och därmed kan 

de inte omsättas till kontanta medel till ett fastställbart belopp. 

 

Smith (2006) menar att det finns en osäkerhet i immateriella tillgångars framtida kassaflöden vilket i 

sådana fall gör dessa tillgångar till dåliga säkerheter. ”Bank liten” och ”bank stor” undviker denna 

osäkerhet genom att inte sätta något ekonomiskt värde på dessa tillgångar. Respondenten på ”bank 

liten” anser att ”företag med stora immateriella tillgångar får ett hål i balansräkningen” och 

respondenten på ”bank stor” uttrycker att krediter med immateriella tillgångar ställda som säkerhet 

skulle ha setts som en blancokredit. Att immateriella tillgångar som säkerhet är likvärdiga med en 

blancokredit är även något Loumioti (2011) kommer fram till i en studie gjord på kreditgivare i USA. 

Loumioti (2011) kommer också fram till att mindre konkurrenskraftiga banker är mer benägna att 

bevilja krediter med immateriella tillgångar som säkerhet. ”Bank mellan” som beviljar krediter med 

immateriella tillgångar som säkerhet kan utifrån Loumiotis (2011) resultat antas vara en mindre 

konkurrenskraftig bank. ”Bank mellan” är dessutom ny inom företagsutlåning vilket även det kan 

styrka att banken är mindre konkurrenskraftig och att immateriella tillgångar godtas som säkerhet 

för att få fler kunder. 

5.3. Immateriella tillgångars betydelse för kreditgivningsbeslut 

”Bank mellan” sätter som tidigare nämnt ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar och 

accepterar dessa som säkerhet. Konsekvensen blir att banken relativt sett till de andra bankerna i 

studien löper en högre risk att begå vad Catasús och Gröjer (2003) kallar typ A fel. Detta fel görs då 

ett företag blir beviljad kredit som inte borde bli det. Antagandet att risken ökar utgår från Artsberg 

(2005) som menar att immateriella tillgångar kan vara subjektivt bedömda samt från Broomé et al 

(1998) som menar att dessa tillgångar är svåruppskattade. En tillgång som är svåruppskattad eller 

subjektivt värderad kan visa en felaktig bild av företaget. ”Bank mellan” kan således bevilja kredit till 

ett företag som inte borde bli det, det vill säga begå typ A fel. De två andra bankerna som inte sätter 

ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar löper istället större risk att begå typ B fel. Detta då 

företag med stora immateriella tillgångar kan bli nekade kredit som egentligen borde bli beviljade. 
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Företag med bra återbetalningsförmåga men som har en stor andel immateriella tillgångar kan då 

inte säkerställa krediten och blir därför nekade kredit. 

 

Enligt Svensson (2000) kan typ A och typ B fel undvikas genom att samla in mer information. 

Bankerna i studien söker information om företagen innan kredit beviljas men endast ”bank mellan” 

söker extra information om immateriella tillgångar. Den extra informationen söks hos företags 

revisorer för att ta reda på vad posten innefattar och hur den är värderad. Utifrån det Svensson 

(2000) uttrycker ovan kan den extra informationssökningen som ”bank mellan” gör vara en anledning 

till att de kan sätta ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar. Om så är fallet kan en mer 

omfattande informationssökning av ”bank liten” och ”bank stor” ge företag med en stor andel 

immateriella tillgångar chansen att ställa dessa som säkerhet även hos dem. Risken för dem att begå 

typ B fel kan därmed minskas.  

 

Enligt Loumioti (2011) styr kvalitén på de tillgångar som ställs som säkerhet villkoren företag får för 

sin kredit. Varken ”bank liten” eller ”bank stor” tar emot immateriella tillångar som säkerhet. 

Konsekvensen blir att företag med en stor andel immateriella tillgångar får svårare att säkerställa en 

kredit och de som inte kan säkerställa den straffas med högre kostnader. ”Bank mellan” gör ingen 

skillnad på företag med stor andel immateriella tillgångar vid mindre krediter, vid större krediter 

finansierar banken däremot inte en lika stor del av investeringen. Bankernas hantering av 

immateriella tillgångar kan innebära att de liksom Loumioti (2011) anser att dessa är av en lägre 

kvalité. Enligt Loumioti (2011) styr trovärdigheten i en tillgångs information vilken kvalité den 

besitter. Då värderingen av immateriella tillgånga enligt Artsberg (2005) kan vara subjektiv bedömd 

kan trovärdigheten och kvalitén hos dessa tillgångar ifrågasättas. Tillgångens lägre kvalité kan 

däremot ifrågasättas utifrån svårigheten att omvandla den till likvida medel då Artsberg (2005)  

menar att det finns en marknad för immateriella tillgångar där de har ett alternativt 

användningsområde. Då en marknad finns med köpare av immateriella tillgångar är det mer möjligt 

att omvandla dessa till likvida medel. 

 

Varken ”bank liten” eller ”bank stor” sätter något ekonomiskt värde på immateriella tillgångar men 

de är ändå inte verkningslösa. De påverkar bankernas helhetsbedömning av företagen efter att den 

lagstadgade kreditprövningen är avklarad. Beroende på hur kreditpolicyn ser ut påverkar 

immateriella tillgångar kreditgivningsbeslutet i olika grad. (Broomé et al 1998).   
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6. Slutsatser 

Avsnittet inleds med att studiens syfte återges och därefter presenteras slutsatserna som ska svara 

på studiens problemfrågor. 

 

”Syftet med studien är att beskriva hur kreditgivare bedömer immateriella tillgångar och vilken 

betydelse bedömningen har för kreditgivningsbeslutet.” 

 

- Hur bedömer kreditgivare företags immateriella tillgångar? 

 

Bankerna i studien bedömer immateriella tillgångar på olika sätt men ingen av bankerna gör någon 

skillnad i bedömningen av dessa beroende på vilken fas företaget befinner sig i livscykeln. Detta trots 

att företag i vissa faser av livscykeln har bättre ekonomiska förutsättningar än i andra. Två av 

bankerna sätter inget ekonomiskt värde på dessa tillgångar och får utifrån Broomé et al (1998) anses 

vara försiktiga banker. De båda ger svårigheten i att bedöma tillgångens värde som förklaring vilket 

även överensstämmer med beskrivningen i RR 15 (2010). Den tredje banken sätter till skillnad mot de 

andra bankerna ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar och är utifrån Broomé et al (1998) 

inte en försiktig bank. Banken genomför dock en rad försiktighetsåtgärder i sin hantering av 

immateriella tillgångar vilket gör att benämningen en mindre försiktig bank känns mer rätt. De 

viktigaste försiktighetsåtgärderna enligt oss är att banken värderar ned immateriella tillgångar 

schablonmässigt och är försiktiga med utlåning av större krediter till företag med en stor andel 

immateriella tillgångar.  

 

- Vilken betydelse har bedömningen för kreditgivningsbeslutet? 

 

Betydelsen av ”bank liten” och ”bank stors” bedömning av företag med en stor andel immateriella 

tillgångar är att de får svårare att säkerställa en kredit. Företag som ändå blir beviljade kredit straffas 

med högre kostnader för krediten. Att dessa banker inte sätter ekonomiskt värde på immateriella 

tillgångar ökar risken att de begår vad Catasús och Gröjer (2003) kallar typ B fel. De immateriella 

tillgångarna är dock inte helt verkningslösa för företagen utan har betydelse för ”bank liten” och 

”bank stors” helhetsbild av företagen. Denna helhetsbild kan sedan inverka på kreditgivningsbeslutet 

om kreditbedömningen i övrigt ser bra ut. ”Bank mellan” som sätter ett ekonomiskt värde på 

immateriella tillgångar ger företag med en stor andel immateriella tillgångar bättre möjlighet att bli 
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beviljade kredit. Vid mindre krediter har andelen immateriella tillgångar ingen betydelse om företag 

ska bli beviljade kredit. Vid större krediter finansierar de dock inte en lika stor del av investeringen. 

Bankens val att sätta ett ekonomiskt värde på immateriella tillgångar ökar risken att begå vad 

Catasús och Gröjer (2003) kallar typ A fel. 

 

Att ”bank liten” och ”bank stor” inte sätter något ekonomiskt värde på immateriella tillgångar och att 

”bank mellan” som gör det utför en rad försiktighetsåtgärder vid hanteringen av dessa tillgångar kan 

enligt Loumioti (2011) bero på tillgångens lägre kvalité. Att företag med en stor andel immateriella 

tillgångar får en högre kostnad för sin kredit jämfört med företag med en stor andel materiella 

tillgångar tyder även det på immateriella tillgångars lägre kvalité. Utifrån detta dras slutsatsen att 

samtliga banker i studien föredrar materiella framför immateriella tillgångar vid kreditgivningsbeslut. 

 

Catasús och Gröjer (2003) kunde inte förkasta sin hypotes om att immateriella tillgångar har 

betydelse för kreditgivningsbeslut. En av studiens banker sätter ett ekonomiskt värde på immateriella 

tillgångar och de två övriga har med immateriella tillångar i helhetsbedömningen av ett företag som 

har betydelse för kreditgivningsbeslutet. På så vis kan hypotesen att redovisning av immateriella 

tillgångar har betydelse för kreditgivningsbeslut inte förkastas. 

6.1. Förslag på vidare forskning 

Denna studie har utgått från ett bankperspektiv för att se hur banker bedömer immateriella 

tillgångar och vilken betydelse denna bedömning har för kreditgivningsbeslut. Det vore därför 

intressant att se om företag vet vilken bedömning som görs av och vilken betydelse immateriella 

tillgångar har för deras chanser att få en kredit beviljad. 

 

Under studien har det framkommit att bankerna anser att immateriella tillgångar medför en högre 

risk vid kreditgivningsbeslut. Det vore därför intressant att göra en studie om vad banker och företag 

kan göra för att minska risken och öka användningsområdet av immateriella tillgångar vid 

kreditgivningsbeslut.  
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