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Sammanfattning	
Titel   “Är vi kreditvärdiga?”  

Författare:   Alicia Daneli, Anton Nordenö & Efraim Kayar 

Handledare   Sverker Hasselberg 

 

Introduktion   Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi 

både när det gäller privatpersoner och företag. Om bankerna är för 

restriktiva till företagskreditgivning riskerar den ekonomiska tillväxten att 

påverkas. Vidare anses affärsbankerna ha blivit mindre riskvilliga. Det är 

en problematisk trend och faktum är att företag inte heller kan vara säker 

på att man får en objektiv bedömning av sin kreditansökan, då 

kreditgivares resonemang spelar en avgörande roll i kreditbedömningen. 

Bankens strukturella riktlinjer som kreditgivare ska förhålla sig till 

påverkar också hur banktjänstemännen fattar kreditbeslut. 

Syfte   Studiens syfte är att utforska banktjänstemäns kreditbedömning samt 

dennas förankring i bankens struktur kontra tjänstemannens professionella 

bedömning. 

Metod  Studien genomförs med en deduktiv ansats och kvalitativ metod. 

Empiriinsamlingen är baserad på semi-strukturerade intervjuer. 

 

Slutsats  Studiens resultat visar att kreditgivare har ett stort utrymme när det 

kommer till den individuella bedömningen av en kreditsökande. Där 

bankens hjälpmedel slutar börjar det en tydlig individuell 

bedömningsfråga, om hur man väljer att gå vidare och vad man väljer att 

prioritera. Av empiriinsamlingen framgick det tydligt att 5C-modellen var 

en stor del av kreditbedömningen hos alla respondenter. Det mest 

intressanta var hur mycket samtliga respondenter betonade vikten av det 

personliga mötet med kunden och dess påverkan i kreditbedömningen. 

 

Nyckelord   Struktur, professionella bedömningar, 5C-modellen, kreditbeslut, 

kreditvärdighet, kreditgivare, långivare, banktjänstemän, låntagare och 

redovisningsinformation. 



 

Abstract 
Title   “Are we worthy of credit?”  

Authors   Alicia Daneli, Anton Nordenö & Efraim Kayar 

Supervisor   Sverker Hasselberg 

 

Introduction  Loan and credit is an essential part of today’s economy, both in term of 

private individuals and corporates. If the banks are too restrictive for 

corporate credit, the economic growth risks being affected. Furthermore, 

the banks are considered to be less willing to take risk. This is a 

problematic trend and the fact is that corporates cannot be sure that they 

get an objective assessment of their credit application. Thus, a creditors’ 

reasoning in their assessment plays a crucial role in a credit application. 

The bank´s structural guidelines that creditors must relate to also affect 

how the bank officials make credit decisions. 

Purpose:   The aim of the study is to explore the bank official's credit assessment and 

its anchoring in the bank's structure versus the official's professional 

judgement. 

Method:   The study is conducted with a deductive approach and qualitative method. 

The empirical collection is based on semi-structured interviews. 

 

Conclusion:   The result of the study show that creditors have a considerable amount of 

space when it comes to the individual assessment of a credit applicant. 

Where the bank’s assistive tools end, a clear individual assessment begins, 

about how to choose to continue ahead. It becomes clear that the 5C model 

was a large part of the credit assessment of all respondents. The most 

important component of the five Cs is the capacity of repayment, as it is 

the one that generates revenue for the bank. What we consider to be the 

most interesting were how much all respondents emphasized the 

importance of the personal meeting and its impact on the credit decision.  
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1.	Inledning	

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund som introducerar ämnet som sedan mynnar ut i en 

problemformulering och avslutningsvis ett syfte.   

1.1	Bakgrund	och	problematisering 

Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi både när det gäller 

privatpersoner och företag. En viktig del för att kunna främja innovation är att småföretagare har 

möjlighet till att få tillgång till kapital för att kunna genomföra strategiska satsningar, vilket kan 

effektivisera och lösa samhällsproblem. Av den anledningen genomfördes en avreglering av 

kreditmarknaden på 1980-talet, för att ge banker friare tyglar i vilka risker och säkerhetskrav man är 

villiga att utkräva av sina kunder när det kommer till kreditgivning (Broomé, Elmér & Nylén, 1998). 

Riskbedömningen blir således en central del när det kommer till affärsbankernas kreditgivning. För 

affärsbanker blir balansgången mellan riskbedömning och bevilja lån till kunder svårbedömd då de 

ökar sina ränteintäkter genom att bevilja lån till kunder men löper samtidigt en risk att drabbas av 

kreditförluster om man beviljar lån till alldeles för tvivelaktiga låntagare. Det blev tydligt under 90-

talskrisen då kreditförlusterna i Sverige steg från 80-talets låga genomsnitt på 0,4 procentenheter till 

höga 7 procentenheter under både år 1992 och år 1993. Av dessa kreditförluster utgjordes 70 procent 

av kreditgivning till företag (Lindgren, Wallander & Sjöberg, 1994). 

Att Sveriges stora affärsbanker inte tar för höga risker och därmed undviker stora kreditförluster är 

av betydande prioritet då de utgör en viktig del i samhället. Samtidigt är småföretagens möjlighet till 

finansiering en viktig förutsättning för näringslivet då fyra av fem nya jobb skapas av småföretag 

(Företagarna, 2019). Om bankerna är för restriktiva i sin företagskreditgivning riskerar den 

ekonomiska tillväxten att påverkas, och idag vittnar många småföretagare om svårigheterna att få lån 

av affärsbankerna, som anses ha blivit mindre riskvilliga. Affärsbankernas minskade riskvillighet har 

resulterat i att endast 20 procent av Sveriges nystartade småföretag har nyttjat bankfinansiering. Åtta 

av tio småföretagare behöver istället ta privata lån från familj, släkt och vänner då bankerna är 

restriktivare i sin bedömning idag (Visma, 2019).  

En minskad företagskreditgivning leder till minskade strategiska satsningar, vilket är en problematisk 

trend och faktum är att företag inte heller kan vara säker på att man får en objektiv bedömning av sin 

kreditansökan. Landström (2003) menar att de kreditgivare som är fokuserade på sin karriär tenderar 

att vara väldigt försiktiga med att bevilja lån till icke-kreditvärdiga företag, då det kan resultera i en 

negativ påverkan på dess karriär. Andersson (2001) förklarar att även kreditgivarens erfarenhet är 
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något som påverkar bedömningen och menar att erfarna kreditgivare avslår kreditvärdiga 

företagsansökningar i större utsträckning än de oerfarna. Wilson (2015) påvisar i en undersökning att 

banktjänstemäns kreditbeslut generellt sett blir subjektiva, då undersökningen visar att kreditgivare 

försedda med samma information ofta fattar olika kreditbeslut. Det är med andra ord inte enbart 

redovisningsinformationen som spelar roll inför ett kreditbeslut, trots att det är en central del i en 

kreditbedömning (Svensson, 2003). Hur en kreditgivare resonerar och prioriterar i sin bedömning blir 

en avgörande del i en kreditansökan (Wilson, 2015). 

Den individuella kreditgivarens inflytande spelar därmed en betydande roll för de företag som 

ansöker om företagslån hos affärsbankerna. Bankens strukturella riktlinjer som kreditgivarna ska 

förhålla sig till påverkar hur kreditgivaren fattar ett kreditbeslut. Det blir därför relevant att undersöka 

hur banktjänstemän från olika affärsbanker utför sin kreditbedömning. Hur mycket styr egentligen 

bankens riktlinjer hur kreditbesluten tas, och hur mycket bedömer individen själv baserat på sin 

kunskap? 

1.2	Syfte	

Studiens syfte är att utforska banktjänstemäns kreditbedömning samt dennas förankring i bankens 

struktur kontra banktjänstemannens professionella bedömning. 

2.	Vetenskaplig	metod	

I det följande kapitlet redogörs studiens valda ansats och forskningsmetod. 

 

2.1	Vetenskaplig	ansats	och	forskningsmetod	

Studien kommer genomföras med en deduktiv ansats som innebär att vi utgår från befintlig teori som 

är hänförbar till kreditbeslut och kreditbedömning som ska bidra till att förklara resultatet av vår 

egeninsamlade empiri.  En deduktiv ansats kännetecknas av att man utgår från en eller flera 

utgångspunkter. Utgångspunkterna kan vara hypoteser eller fakta som ligger till grund för en teori 

som sedan ställs inför en empirisk granskning. Induktiv metod bygger istället på öppenhet för ny 

information från studiens observationer och utifrån dessa försöka skapa nya uppfattningar och tillägga 

information till befintlig teori (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bryman & Bell, 2017). Ansatserna 

utesluter däremot inte varandra. Studien kommer dock enbart grunda sig i en deduktiv ansats då det 

utgås från befintliga teorier samt studiens syfte för empiriinsamlingen (Bryman & Bell, 2017). 
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Studien kommer att bygga på en kvalitativ metod vilket är en forskningsstrategi som betonar 

betydelsen av ord, det vill säga intervjuer, framför en större insamling och analys av data som en 

kvantitativ metod innebär (Alvehus, 2013). Våra observationer kommer att bygga på semi-

strukturerade intervjuer, som innebär att man har möjlighet att ställa följdfrågor för att säkerställa att 

frågorna tolkas på liknande sätt från respondenterna. Bryman & Bell (2017) hävdar att en kvalitativ 

metod kan tillämpas även om studien grundas i en deduktiv ansats. Studien har som utgångspunkt att 

beskriva och analysera respondenternas uppfattning och bedömning, därför anses den kvalitativa 

metoden vara bäst lämpad tillsammans med en deduktiv ansats. 

2.2	Teorival	

Bankens struktur inom kreditgivning och banktjänstemannens professionella bedömning är något 

som kan förklaras utifrån olika teorier. Den teoretiska referensramen inleds därför med en beskrivning 

av hur ”struktur vs professionella bedömningar” inkorporeras till ett kreditbeslut av tjänstemannen. 

Den inledande beskrivningen ska ge läsaren en grundläggande förståelse till att struktur och 

professionella bedömningar är grunden för hur ett kreditbeslut kan fattas. 

Struktur definieras utifrån teorin om kreditbedömning samt 5C-modellen. Valet av teorin om 

kreditbedömning gjordes eftersom både Svensson (2003) och Landström (2003) beskriver hur 

bankens riktlinjer och standarder ser ut för en, enligt dem, god kreditbedömning. Valet av 5C-

modellen gjordes eftersom modellen är en av de mest accepterade modellerna vid kreditbeslut. 

Professionella bedömningar kopplas in genom teorier om professionellt arbete, och hur dessa ofta 

innefattar komplexa bedömningar. Vi har sedan valt att applicera teorier om beslutsteori, 

informationshantering och kreditbedömares erfarenhet. Valet av dessa teorier gjordes för att visa att 

människor styrs av andra faktorer än enbart strukturella riktlinjer. Människan påverkas av sina 

förnimmelser, preferenser och erfarenheter, som dessa teorier tar upp. Upplägget för teorierna om 

professionella bedömningar har som syfte att först presentera en bredare bild av hur en människa 

agerar vid beslutssituationer och att de inte är rationella. Efter det smalnas bilden av i form av att 

teorin om informationshantering anger att olika människor nöjer sig med olika mängd inhämtad 

information för att fatta kreditbeslut. Slutligen presenteras en ännu smalare bild av detta genom att 

presentera en potentiell förklaring till anledningen att kreditbedömare nöjer sig med olika mängd 

information i form av kreditbedömares erfarenhet. 
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3.	Insitutionalia		

I följande kapitel presenteras information om redovisningsinformation, allmänna råd från Finansinspektionen, 

kreditupplysning samt bankfinansiering. Avsnittet avslutas med en redogörelse för olika relevanta nyckeltal vid 

kreditbeslut.  

 

3.1	Redovisningsinformation		

När en juridisk person registreras hos Bolagsverket innebär det att företaget innefattas av 

bokföringsskyldigheten. Bokföringsskyldigheten innebär att företaget ska följa bokföringslagen, 

årsredovisningslagen samt BFN:s normgivning (Bokföringsnämnden, 2019). Enligt Bokföringslagen 

(BFL) (SFS 2018:1142) framgår det att juridiska personer innefattas av bokföringsskyldighet och att 

företag skall löpandet bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla 

bokföringsposter, bevara all räkenskapsinformation samt upprätta en balansräkning. 

Bokföringsskyldigheten ska dessutom fullgöras på ett sådant sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed enligt 2 § BFL (SFS 2018:1142). Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 

2018:1161) ska årsredovisningens delar bestå av en balans- samt resultaträkning med tillhörande 

noter samt avslutningsvis en förvaltningsberättelse. Utöver det ska tillhörande kassaflödesanalys även 

ingå i större företag. Balans- samt resultaträkningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat, om det behövs för att kompletterade uppgifter, skall dessa lämnas (ÅRL 2018:1161). 

Bokföringsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som är sorterad under 

Finansdepartementet. BFN:s uppgift är att underlätta och främja utvecklingen av god redovisningssed 

i företagens bokföring och redovisning. 

 

3.2	Allmänna	råd	från	Finansinspektionen	

Finansinspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för den tillsyn, 

regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. De 

allmänna råden, enligt FFFS (2018:16), omfattar de verksamheter som arbetar med kreditgivning 

samt kredithantering. De allmänna råden skall uppfattas som riktlinjer för att kunna bidra till en sund 

tillväxt utifrån kreditinstitutet. Förutsättningar för riktlinjerna är att verksamheterna utför kontroll och 

uppföljning av institutens risker i kreditgivning och kredithantering. Enligt de allmänna råden bör 

kreditinstitutens styrelse fastställa en så kallad kreditpolicy. En kreditpolicy ska innefatta riktlinjer 
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för att kunna nå kvalitativa mål för kreditgivningen. Vidare bör kreditinstitutet fastställa vilka 

kreditrisker och omfattningen av dessa som institutet får utsättas för (FFFS 2018:16). 

När kreditinstitut ska bedöma ett företags betalningsförmåga sker en kreditprövning. 

Kreditprövningen ska bidra till att långivaren får uppgifter som ska fungera som en del av 

beslutsunderlaget. Enligt Upplysningscentralen (UC) använder Swedbank, en av Sveriges största 

affärsbanker, UC Selekt på samtliga kontor (Upplysningscentralen, u.å.1). UC Selekt bidrar med 

beslutsunderlag som anger kreditvärdighet, företag- och koncerninformation och annan tillförlitliga 

data (Upplysningscentralen, u.å.2).  

Enligt 4 kap. 4 § FFFS (2018:16) ska kreditprövningen göras på ett underlag som ger en god bild av 

kreditsökarens återbetalningsförmåga, ställda säkerheter och andra kreditriskreduceringar. Vidare ska 

kreditprövningen göras framåtblickande, med utgångspunkt i tillgänglig historik. 

3.3	Kreditupplysning	

När ett företag ansöker om kredit gör kreditgivaren en kreditupplysning (Sigbladh & Wilow, 2008). 

Det innehåll som kreditgivaren tar del av gällande kreditsökaren kan variera mellan olika 

kreditupplysningsbolag. En vanlig kreditupplysning innehåller inledningsvis någon form av 

översiktlig information om den kreditsökande (Sigbladh & Wilow, 2008). Vanligtvis ingår delarna; 

ekonomi, analys, ledning och ägare, samt händelser. De senaste bokslutsuppgifterna samt diverse 

relevanta nyckeltal framgår. I “ledning och ägare” framgår om företaget ingår i en koncern, 

information om dess styrelse, revisor eller delägare. “Analysen” innehåller viktig information så att 

kreditbedömaren inte missar något som kan komma att påverka beslutet, exempelvis analystext om 

bokslut eller att något viktigt nyckeltal ligger under en godkänd nivå. “Händelser” ska visa företagets 

eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldon som registrerats under det senaste året. Denna 

översikt ger kreditgivaren väsentlig information som ger denne en klar bild om företagets status 

(Sigbladh & Wilow, 2008). 

 

Efter att en översikt om företagets givits presenteras ett kreditomdöme. Kreditomdömet ges av 

Upplysningscentralen (UC) och innehåller en riskprognos där företaget tilldelas en riskklass på en 

skala mellan 1 till 5, där 1 anger högsta möjliga risk och 5 anger lägsta möjliga risk (Sigbladh & 

Wilow, 2008). Vidare prognostiseras företagets sannolikhet att hamna på obestånd inom ett år, det 

vill säga en riskprognos görs. Kreditomdömet ger också en branschöversikt som visar vilka styrkor 

och svagheter som finns inom företagets bransch. Det kan exempelvis vara hur bokslut, nyckeltal och 

betalningsanmärkningar brukar vara i liknande företag (Sigbladh & Wilow, 2008). 
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Som ett tredje steg visas företagets historiska riskklasser för de senaste två åren. De historiska 

riskklasserna innehåller dessutom en motivering eller anledning till varför UC gjort en annan 

bedömning av riskklass och riskprognos för företaget (Sigbladh & Wilow, 2008). Här ser man även 

företagets så kallade betalningsbenägenhet, vilket mäter företagets benägenhet att betala sina fakturor 

i tid. Skalan man mäter på är “A” till “C” där “A” motsvarar det bästa och "C” det sämsta (Sigbladh 

& Wilow, 2008). 

 

3.4	Bankfinansiering	

Enligt 1 kap. 1 § bankrörelselagen (SFS 2004:54) kontrollerar staten bankerna eftersom det är viktigt 

för samhället att privatpersoner och företag kan lita på banksystemet (Garmer & Kyllenius, 2004). 

Bankrörelselagen (SFS 2004:54) reglerar hur bankernas utlåningsverksamhet går till, vilket gör att 

bankerna inte kan ta för stora risker då det kan påverka kundernas kapital negativt. Bankerna kan 

således inte ta lika hög risk som andra finansiärer, då de spelar en viktig roll i samhället. De strikta 

reglerna gör att bankerna kan upplevas trögrörliga och krångliga i samband med finansiering (Garmer 

& Kyllenius, 2004). 

Garmer & Kyllenius (2004) menar att det finns huvudsakligen två stycken olika finansieringsmetoder 

via bank för små företag. Metoderna presenteras nedan: 

Investeringskredit, ofta benämnd som reverslån, är när ett företag ansöker om ett lån för en viss 

investering. Det kan till exempel handla om en maskin som man behöver i sin verksamhet, men inte 

har tillräckligt med kapital för att inhandla. Banken gör en bedömning om vad man vill ha betalt i 

ränta och vanligtvis amorterar företaget varje månad tills lånet är återbetalt (Garmer & Kyllenius, 

2004). 

Rörelsefinansiering (Checkräkningskredit) är den andra metoden och syftar mer till att bemöta de 

tillfälliga behov av rörelsekapital som ibland uppstår (Garmer & Kyllenius, 2004). Detta kan ske 

relativt ofta bland mindre företag som inte alltid har jämna stabila kassainflöden från sina kunder. 

Det kan då uppstå perioder då man är i behov av kapital. Bankerna erbjuder därför en så kallad 

checkräkningskredit, vilket är en bestämd summa som är kopplad till ett bankkonto som företaget har 

möjlighet att nyttja när det behövs. Det positiva för företaget är att man endast betalar ränta på den 

del av den tillgängliga likviden som man utnyttjar, och ju snabbare återbetalning desto mindre 

behöver företaget betala i räntekostnader för utlåningen (Garmer & Kyllenius, 2004). 
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3.5	Finansiella	nyckeltal	

Finansiella nyckeltal används ofta bland långivare och investerare för att få en snabb överblick och 

en smidig jämförelsemetod när det kommer till företags redovisningsinformation. Det finns vissa 

nyckeltal som bankerna främst använder sig av i en kreditprövning (Broomé et al., 1998), dessa är 

soliditet, kassalikviditet och räntabilitet.  

Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna i företaget. Det anses vara ett 

nyckeltal som bedömer förmågan att överleva eventuella förlustperioder för företaget (Broomé et al., 

1998). 

Kassalikviditet är den procentuella andelen omsättningstillgångar, exklusive varulager, i förhållande 

till kortfristiga skulder. Detta nyckeltal är ett mått på företagets kortsiktiga förmåga att klara av sina 

betalningsförpliktelser. Balanslikviditet har samma definition fast inklusive varulager (Broomé et al., 

1998). 

Räntabilitet är ett viktigt mått för att se hur lönsamt företaget använder sina resurser. Där kollar man 

ofta på avkastning på eget kapital, det vill säga hur stor vinsten är i förhållande till eget kapital, och 

avkastning på totalt kapital, det vill säga hur stor vinsten är i förhållande till totala tillgångar (Broomé 

et al., 1998). 

4.	Teoretisk	referensram	

I följande kapitel presenteras begreppen struktur och professionella bedömningar som ligger till grund för den 

teoretiska referensramen. Begreppen förklaras sedan mer djupgående utifrån ett perspektiv som gör dem relevanta 

inför ett kreditbeslut.  

	

4.1	Struktur	och	Professionella	bedömningar	

Vi har valt att applicera “struktur vs professionella bedömningar” i vår studie om affärsbankernas 

kreditgivare för att undersöka relationen mellan individens professionella bedömning och bankens 

riktlinjer när det kommer till kreditbeslut.  

Struktur definieras som ett tillvägagångssätt som grundar sig i att standarder, regelverk och riktlinjer 

styr beslutsfattandet (Broberg, 2013). Organisationer har ofta en omfattande och integrerad 
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uppsättning av policyer och andra verktyg som hjälpmedel. Denna struktur blir mer strikt när det 

kommer till statligt reglerade bankverksamheter då de står under bevakning av finansinspektionen. 

Hur struktur och riktlinjer ser ut inom en organisation skiljer sig ofta åt. Ett viktigt steg blir därför att 

lära upp nyanställda om vilka riktlinjer man bör förhålla sig till och hur stor del av beslutsfattandet 

som lämnas till den professionella tjänstemannen. Ett exempel som Hawse & Wood (2018) tar upp 

är ingenjörer. Hos vissa företag får ingenjörer gå ett strukturerat introduktionsprogram under ett eller 

två år för att anpassa sig till arbetskulturen, företagets värderingar och hur det praktiska arbetet 

verkligen utförs (Hawse & Wood, 2018).  

Kosmala MacLullich (2001) menar att där struktur slutar, börjar den professionella bedömningen.  En 

profession definieras som ett yrke som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning, exempelvis 

ekonom, ingenjör och läkare (Brante, 2009). Parson (1964) betonar i sin tolkning av profession 

betydelsen av; formell utbildning, en skicklighet i att tillämpa denna, och institutionella mekanismer 

som gör att kompetensen används på ett socialt ansvarsfullt sätt. Professionellt arbete innefattar 

därmed ofta oförutsägbara och komplexa bedömningar som inte alltid täcks av de utformade riktlinjer 

och standarder som föreskrivits inom olika professioner (Parson, 1964).  Således är erfarenhet och 

problemlösningsförmågan en viktig del av arbetet (Baytiyeh & Naja, 2012). Broberg (2013) skriver 

i sin studie att professionella bedömningar påverkas av andra parametrar än enbart den struktur som 

finns. Individen använder sin kunskap och erfarenhet för att göra en bedömning utifrån den 

information som den besitter gällande vilket slutgiltigt beslut som bör tas (Broberg, 2013). 

Professionella bedömningar blir därmed en individuell bedömning. Cole (2002) definierar 

professionella bedömningar som en form av praktisk kunskap. Denna kunskap är något som utvecklas 

genom att utföra det praktiska arbetet, tolka riktlinjer och diskutera med medarbetare. Det innebär att 

professionella bedömningar inte är något tjänstemän kan lära sig på ett formellt sätt. Vidare menar 

Cole (2002) att professionella bedömningar utvecklas genom flera steg. De grundas i bedömningar 

utifrån en bestämd policy, vilket sedan leder till mer av problemlösning, för att slutligen utvecklas till 

komplexa bedömningar där möjliga utfall analyseras. När det gäller professionell bedömning finns 

det ett tydligt bedömningsmoment där man behöver resonera för att kunna fatta beslut, vilket är ett 

tydligt avsteg från ett mekaniskt arbete (Hawse & Wood, 2018). 

Agevall, Broberg & Umans (2016) har i en senare studie undersökt relationen mellan struktur och 

professionella bedömningar inom revisorsyrket. En likhet mellan revisorsyrket och kreditgivning är 

att båda yrkena verkar inom speciellt reglerade branscher. Det finns många riktlinjer, lagar och villkor 

att förhålla sig till, men trots det är det i slutändan den individuella bedömningen som ligger till grund 

för beslutstagandet (Agevall, Broberg & Umans, 2016). Då den personliga tolkningen och 
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bedömningen skiljer sig åt från andra individers kommer beslutsfattandet i slutändan baseras på den 

individuella magkänslan (Broberg, 2013; Humphrey & Moizer, 1990; Power, 2003).  

 

4.2	Kreditbedömning		

Som tidigare nämnt är struktur och riktlinjer en viktig del i beslutsfattande. När det gäller 

kreditgivares bedömning av ett företags kreditvärdighet anses den fundamentala analysen av 

redovisningsinformation var en viktig del. Det genomförs för att göra en prognos av företagets 

intjänings- och betalningsförmåga, så som figur 1 nedan visar i Svenssons (2003) modell över ett 

strukturellt tillvägagångssätt inom kreditvärdighetsbedömning. Man granskar även 

företagstillgångarnas framtida försäljningsvärde, då tillgångarna används som säkerhet för 

kreditgivningen. Enligt Svensson (2003) är redovisningsinformationen en av de mest betydelsefulla 

bedömningsgrunderna i kreditbedömarens tillvägagångsätt. Då småföretag inte har lika mycket 

offentlig information uppmanas de att överlämna så mycket information som möjligt för att 

kreditgivarna ska kunna göra en så god bedömning som möjligt. Är företaget restriktiv i hur mycket 

information som utges till kreditgivarna kan företaget bedömas som oseriöst eller svårbedömt och 

därmed nekas kreditgivning (Svensson, 2003). 

 
Figur 1. Modell för kreditvärdighetsbedömning (Svensson, 2003)  
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Kreditgivare måste fastställa kreditvärdigheten genom att ta hänsyn till den finansiella förmågan hos 

den kreditsökande, men det är inte det enda. Förutom att prognostisera intjänings- och 

betalningsförmågan och bedöma kundens säkerheter samlar man även in information för en 

marknadsbedömning. Det görs för att kunna analysera marknadsutsikterna inom branschen där den 

kreditsökande verkar. Slutligen gör man en personbedömning av personerna bakom företaget för att 

bedöma deras kunskap och förmåga att driva företaget. (Svensson, 2003).   

 

Landström (2003) menar att man vid en kreditbedömning bör följa en strukturerad checklista i sin 

utvärdering för att kunna noggrant analysera helheten hos den kreditsökande.  
 

Enligt Landström (2003) behöver kreditgivaren granska: 

1. Ledningens intentioner att fullgöra avtalade åtaganden. 

2. Företagets förmåga att framgångsrikt driva affärsrörelsen.  

3. Kapitaltillgång för täckning av löpande affärsutgifter. 

4. Konjunkturläget och marknadssituationen. 

5. Säkerheter i form av pant, garantier och borgensförbindelser. 

Andra faktorer som spelar in är organisationsinterna och externa faktorer angående hur 

informationsinhämtningen går till, som sedan kan bedömas utifrån olika bedömningsgrunder. Man 

tar hänsyn till regler och rutiner, kreditgivarens organisationsstruktur, den lokala kontexten, 

kreditgivarens relationer till företagen, företagsstorlek, geografisk marknad, kreditbelopp och löptid. 

Detta gör att finansiella rapporter blir den enda “objektiva” källan (Svensson Kling, 1999; Silver, 

2001). Ofta framställs kreditvärdighetsbedömningen i litteraturen som en systematisk, övergripande 

och detaljerad företagsanalys som inriktar sig på just företaget och dess fortlevnad utifrån företagets 

framtida intjänings- och betalningsförmåga. Studier visar dock att det i praktiken främst görs en 

bedömning av risken för inställda betalningar (Svensson, 2003). 

Återbetalningsförmåga är bara en av flera viktiga delar i en kreditbedömning. En av de vanligaste 

utgångspunkterna är en teori som utgår från en 5C-modell. Modellen är en mer detaljerad beskrivning 

av affärsbankers struktur vid en kreditbedömning och kommer i följande avsnitt att beskrivas 

närmare.  

4.3	5C-modellen	

För att göra en helhetsbedömning vid kreditbeslut har man ofta en strukturerad kreditpolicy. Ett 

exempel på det är, som ovan nämnt, 5C-modellen. Det är utifrån denna kreditbedömning som 
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långivaren kan avgöra om företaget får sin låneansökan beviljad eller inte. Kriterierna bildar en 

modell som kallas för de fem C:na. Denna modell är enligt Silver (2003) den mest accepterande 

modellen vid ett kreditbeslut. De fem C:na ses även som grunden till ett bra kreditbeslut (Brody & 

Frank, 1999). Alla affärsbanker och långivare har sina egna metoder av hur man identifierar risk och 

värderar potentiella låntagare och därför hänvisar Altman och Saunders (1998) till 5C:s 

kreditbedömning och definierar dem som capacity (betalningsförmåga), capital (kapital), conditions 

(affärsklimat), character (personlighet), och collateral (säkerhet). 

Capacity (återbetalningsförmåga)  

Ett av de kanske viktigaste kriterierna handlar i huvudsak om låntagarens återbetalningsförmåga, 

menar Altman & Saunders (1998). Kassaflödet från verksamheten betonas och bidrar till att kunna 

analysera låntagarens kapacitet till att betala av sin skuld. Det handlar mer om att jämföra de intäkter 

respektive kostnader verksamheten tillhandahåller men även kunna göra rimliga prognoser för 

framtiden (Altman & Saunders, 1998). 

Capital (kapital)  

Enligt Weston och Eugene (1966) måste långivaren mäta låntagarens allmänna finansiella ställning 

för att ha förtroende för verksamhetens investeringsförmåga. Det egna kapitalet är de pengar som 

låntagaren personligen har investerat i verksamheten och är en indikation på hur mycket låntagaren 

riskerar om verksamheten misslyckas. Det krävs ett fastställande om låntagare har sårbarheter som 

kan innebära en risk för långivaren (Weston & Eugene, 1996).  

Condition (affärsklimat/förhållanden)  

Weston & Eugene (1966) menar att faktorer som kan påverka kreditbedömningen är låntagarens 

känslighet mot externa effekter såsom räntor, inflation, konjunkturcykler samt konkurrenstryck vilket 

utifrån långivarens perspektiv innebär sårbarhet för återbetalningsförmågan.  

 

Character (personlighet)  

Det personliga intrycket karaktäriserar låntagaren utifrån i personliga, kulturella, sociala och 

ekonomiska faktorer, menar Ouma (1996). Personliga faktorer inkluderar ålder, inkomst, ekonomisk 

situation, personlighet och liknande. Den sociala faktorn beskriver hur den sökande lever och 

inkluderar konsumtion och underhållning. Attityd, värderingar och världssyn återspeglar den 
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sökandes livsstil och kan påverka kundens trovärdighet. Det personliga intrycket och den sökandes 

karaktär är därför mycket viktigt utifrån långivarens perspektiv (Ouma, 1996). 

 

Collateral (säkerhet)  

I de flesta fall behöver låntagaren pantsätta någon form av tillgång för att få lånet beviljat, detta kallas 

för säkerhet och innebär att om företaget mot förmodan inte skulle betala tillbaka skulden har banken 

rätt till säkerheten för att kunna lösa skulden (Altman, 1985). Säkerheter är alltså en alternativ 

återbetalningskälla för lånet. De flesta säkerheter är i form av fastigheter, kontor eller 

tillverkningsutrustning eller annan anläggningstillgång (Altman, 1985).  
 

Då det antyds att strukturen slutar där den professionella bedömningen börjar (Kosmala Maclullich, 

2001), kommer vi i följande avsnitt diskutera hur professionella bedömningar påverkar individers 

beslutsfattande Cole (2002). Vi vill förtydliga upplägget av vår teoretiska referensram mellan bankens 

struktur, bestående av standarder, regelverk och riktlinjer i jämförelse med den professionella 

bedömningen, bestående av tjänstemannens individuella bedömning (Broberg, 2013) 

	

4.4	Beslutsteori	

Beslutsteori grundar sig i den rationella människan, det vill säga att människan väljer det som ger 

denne störst nytta. Den rationella människan är en nyttomaximerande individ som alltid kan fatta det 

beslut som ger störst nytta utifrån dennes egna preferenser, menar Bakka, Fivelsdal & Lindqvist 

(1993). Normativ teori syftar till hur en individ eller organisation borde fatta ett beslut för att anses 

vara rationell (Nationalencyklopedin, u.å). För att kunna agera rationellt förutsätter man att individen 

har fullständig information om de möjliga alternativen som finns att välja mellan (Svensson, 2003). 

Vidare antas beslutsfattaren kunna bedöma utfallet av olika handlingsalternativ. 

 

Normativ teori har dock blivit kritiserad för att vara orealistisk, men att den rationella människan 

fortfarande anses vara idealtypen. Vidare anses normativ teori vara orealistisk eftersom det förutsätts 

att företag enbart har ett begränsat antal handlingsalternativ att reflektera kring och att de sedan 

bedömer resurser i förhållande till organisationens mål respektive individuella och suboptimerande 

intressen (Svensson, 2003). Simon (1958) hävdar att individer är begränsat rationella i sina beslut. 

Anledningen till det är att det är flera olika parametrar som spelar roll i individens beslutsfattande. 

Verkligheten anses vara för komplex och att detta medför att individens egen förnimmelse, 



13 
 

iakttagelseförmåga och uppfattning påverkar beslutsfattande i tillräckligt stor utsträckning för att 

individen inte ska kunna anses vara rationell. Beslutsfattaren anses fatta beslut inom sin referensram, 

beteende och psykologiska och sociologiska processer (Simon, 1958). Den skillnad som finns mellan 

normativ teori och Simon (1958) är att individen inte anses fatta beslut som maximerar sin nytta utan 

man nöjer sig med en tillfredställelse. Individen strävar inte efter att välja det alternativ som är det 

bästa utan man väljer det som är tillräckligt bra eller godtagbart (Svensson, 2003).  

 

Landström (2003) menar att kreditgivare kan tendera att vid minsta osäkerhet om kreditvänlighet 

avslå kreditansökningar på grund av att felaktiga kreditbeslut kan påverka kreditgivarens karriär 

negativt. Detta resulterar i att kreditmarknadssituationen blir ineffektiv och att banker blir restriktiva 

i att bevilja krediter, vilket leder till att fler företag avstår från att ansöka (Landström, 2003).  

 

4.5	Informationshantering	

Enligt Landström (2003) finns det två grundläggande aspekter av hur människor skiljer sig åt 

avseende informationshantering. Man särskiljer mellan informationsanvändningen vid 

“satisfierande” och “maximerande” angreppssätt. Satisfierande angreppsätt syftar till personer som 

använder relativt lite information inför beslutsfattande situationer jämförelsevis med maximerande 

angreppsätt som använder mycket information inför ett beslut. Utifrån ett maximerande angreppsätt 

betonar man behovet av att införskaffa sig en större mängd information för att de inte känner sig redo 

att fatta ett beslut innan de förstår problemställningen. Landström (2003) förklarar att vid enkla 

beslutsfattandesituationer anses den satisfierande människan kunna agera snabbt med en mindre 

mängd information medan vid mer komplexa beslut kräver “maximerare” som har kapacitet till att 

analysera problemställningen.   

 

4.6	Kreditbedömarens	erfarenhet	

Det satisfierande och maximerande angreppssättet har en tydlig koppling till kreditbedömarens 

erfarenhet. En studie, gjord av Andersson (2001), visar att erfarna kreditbedömare utnyttjar materialet 

bättre genom att analysera balans- och resultaträkning samt nyckeltal i förhållande till oerfarna 

kreditbedömare. Däremot tenderar erfarna kreditgivare att avslå kreditvärdiga företagsansökningar i 

större utsträckning än oerfarna (Andersson, 2001). 

Andersson (2001) påpekar att erfarna kreditbedömare tillgodogör sig färre typer av information, har 
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en längre förberedelse samt att utförandet av bedömningen tar längre tid. Erfarna kreditbedömare 

kräver säkerheter till krediter i en mindre utsträckning jämfört med yngre som är mer oerfarna 

kreditbedömare. Slutligen bildar erfarna kreditbedömare sig en egen uppfattning i större utsträckning 

än vad mindre erfarna tenderar att göra. Oerfarna kreditbedömare tenderar istället att granska 

information i den ordning den ges, det vill säga uppifrån och ned. Dessa letar efter information som 

kan verifiera deras egen uppfattning i kontrast till erfarna kreditbedömare som använder kontrollistor 

för deras informationssökning samt för att kunna uppdaga eventuella motsägelser i informationen 

(Andersson, 2001). Erfarna kreditbedömare är mer benägna att avslå kreditansökningar om en 

bristfällig redovisningsinformation presenteras (Landström, 2003). 

5.	Empirisk	metod	

I följande kapitel beskriv den metod som valts ut att användas vid studiens empiriinsamling. Urval, intervjufrågor, 

anonymt fiktivt företag med tillhörande frågor.  

	

5.1	Empiriinsamling	och	urval 

I och med vårt metodval av kvalitativ metod genomfördes empiriinsamlingen i form av intervjuer. 

Intervjuerna är som tidigare nämnt semi-strukturerade vilket innebär att man har möjlighet att ställa 

följdfrågor utifrån hur välutvecklade svar intervjupersonen ger. Intervjumetoden tycktes lämpa sig 

bäst eftersom vi vill erbjuda intervjukandidaten utrymme för personlig bedömning och ge ett 

helhetsperspektiv. Vi förklarade för intervjukandidaten att den är anonym samt frågade om tillåtelse 

att spela in för att kunna fokusera på att ställa följdfrågor.  

Vi valde att intervjua fyra utvalda banktjänstemän som arbetar med kreditgivning hos fyra olika 

affärsbanker. Samtliga kreditgivare fick svara på samma frågor och ta del av en hypotetisk 

låneansökan med bifogat material bestående av resultat- och balansräkning samt en 

kassaflödesanalys. Materialet har hämtats från ett anonymt bolag inom tryckeribranschen som sedan 

kompletterats med uppgifter för att kunna upprätta en prognos för verksamhetens framtid. Vi kommer 

att benämna det anonyma bolaget som Tryckeri AB.  Prognosen är byggd på om företaget skulle bli 

beviljade 3 miljoner kronor i företagslån av den beträffande banken. Det är sedan kreditgivarens 

uppgift att analysera företagets ansökan och besvara de frågor kring hur de tänker kring företaget 

samt vilket beslut de kom fram till angående om ansökan bör bli beviljad eller avslagen. De utvalda 

kreditgivarna kommer även bedöma vilken risk företaget utgör i en riskskala mellan 1–10 där 1 anger 
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lägsta möjliga risk och 10 högsta möjliga risk. Således var det av vikt att de individuella 

tjänstemannens professionella bedömning betonades under intervjuerna.  

Vi valde att intervjua tjänstemän som arbetar med kreditgivning då dessa fattar kreditbeslut. Vidare 

valde vi att avgränsa oss till att enbart intervjua tjänstemän hos de stora affärsbankerna. Denna 

avgränsning gjordes i enlighet med det så kallade bekvämlighetsurvalet som innebär att urvalet 

baseras på vilka som man enkelt kan komma i kontakt med (Bryman & Bell, 2017). Vidare var 

bekvämlighetsurvalet ett alternativ med tanke på studiens begränsade tid. Bryman & Bell (2017) 

menar att bekvämlighetsurvalet inte är det idealistiska urvalet men är att föredra vid tids- och 

resursbrist.  

Att intervjuernas upplägg var semi-strukturerade innebär att vi ytligt berör de områden som vi vill att 

respondenten ska ge sin individuella aspekt för området (Bryman & Bell, 2017). Intervjuernas 

struktur följer av intervjumallen i bilaga 2. Intervjumallen utformades utifrån det teoretiska ramverk 

som lagts till grund för studien. Detta förklaras av den deduktiva ansatsen som studien utformas sig 

av. Vi valda att genomföra intervjuerna med respondenterna på respektives arbetsplats. Detta valdes 

eftersom vi enklare skulle uppfatta fysiska uttryck och kunna ställa uppföljande frågor i fall att det 

skulle uppstå några tveksamheter i intervjumallen eller respondenternas svar. Bryman & Bell (2017) 

menar att fysiskt närvarande intervjuer är mer tidskrävande och kan försvåra processen i jämförelse 

med en telefonintervju. Vår uppfattning är dock att de fysiska intervjuerna inte försvårat studiens 

process i förhållande till den positiva påverkan som det givit studien.  

Vi kontaktade fem potentiella respondenter, det vill säga kreditgivare på utvalda affärsbanker, via e-

post där vi presenterade studiens syfte samt vår intervjumall och ett anonymt tryckeriföretag med 

tillhörande information. Vi var ute i god tid med att kontakta kreditgivarna på respektive affärsbank 

och således har vi haft relativa små problem med att komma i kontakt med respondenterna, trots deras 

pressade schema. Däremot har en respondent varit svårare att komma i kontakt med i förhållande till 

studiens övriga respondenter. Vi blev därmed tvungna att utelämna denna från studien på grund av 

dessa svårigheter och därav innefattar studien fyra intervjupersoner.  

5.2	Empiribearbetning	och	analys	av	empirin	

Samtliga intervjuer har transkriberades och strukturerats upp pedagogiskt för att kunna avläsa likheter 

och skillnader mellan de utvalda företagsrådgivarna (Bryman & Bell, 2017). Empirin delas upp i 

bankens struktur, kreditgivarens bedömning och arbetssätt, redovisningsinformation och 

avslutningsvis en sammanställning av den hypotetiska låneansökan. Detta analyserades i sin tur 
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genom en tematisk analys som är en metod för att analysera och identifiera olika teman för insamlade 

data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen följde vår deduktiva ansats. Ansatsen innebär 

att studiens teoretiska referensram och syfte läggs till grund för att sedan fastställa teman. Som 

tidigare beskrivits har studien följt en deduktiv ansats för att kunna forma empiriinsamlingen utifrån 

den befintliga teorin. Den tematiska analysen har utförts i enlighet med Braun & Clarkes (2006) 

beskrivna sex steg. Stegen är, i verbörlig ordning, bekanta sig med insamlade data, koda den initiala 

data, temasökning, granska och undersöka teman, definiera och namnge teman och slutligen utforma 

studiens analys utifrån teman (Braun & Clarke, 2006). 	

 

För att följa de sex stegen i den tematiska analysen som Braun & Clarkes (2006) beskrivit har vi 

spelat in och bearbetat materialet flera gånger för att förhålla oss till det första steget. Sedan kodades 

informationen genom att sätta den i relation till studiens syfte samt teorier, det vill säga vi valde den 

informationen som är relevant för studien. Kodningen gjordes vidare genom att bryta ut de delar som 

våra respondenter nämnt och som kan hänföras till vår teoretiska referensram. Praktiskt sätt kodade 

vi materialet genom att flertalet gånger läsa transkriberingen och bryta ut olika delar som kunnat 

främja studien syfte med stöd av dess teori. När vi kunnat identifiera och klarlagt de olika teman 

gjordes en granskning och omstrukturering av teman och koderna. Detta gjorde vi genom att fastställa 

hur analysen ska vara strukturerad och bedömde de identifierade koderna och teman utifrån relevans 

och väsentlighet, det vill säga där tonvikten i studien ligger. De teman som sedan lades till grund för 

studien namngavs och analyserades inom ramen av den valda teorin. 

 

5.3	Operationalisering	

5.3.1	Intervjuer	

Empiriinsamlingen grundades på semi-strukturerade intervjuer där intervjumallen (bilaga 2) grundar 

sig i studiens teoretiska referensram. Detta gjordes för att kunna ställa följdfrågor för att få mer 

utvecklade svar samt säkerställa att respondenterna tolkar frågorna på ett liknande sätt. Alla 

respondenterna fick fått ta del av intervjumallen samt information angående Tryckeri AB ett antal 

dagar före intervjun via mejl. 

Som inledning till de utförda intervjuerna lämnades en kort presentation om studiens syfte och 

omfattning. Vidare tillfrågades respondenterna om de godkände en inspelning av intervjun, enbart för 

transkriberingen. Samtliga respondenter godkände en inspelning.  
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Intervjumallen följde en struktur i enlighet med studiens syfte och teoretiska referensram. Som en 

ingång till intervjun blev respondenterna tillfrågade om deras bakgrund samt erfarenheter. 

Exempelvis berör fråga 1–3 vad för roll de har på banken, hur länge de arbetat inom rollen, vilka 

väsentliga skillnader de ser i sitt individuella beslutsfattande samt var den största tonvikten vid 

kreditbeslut ligger. Anledningen till dessa frågor är för att få en översiktlig uppfattning om 

tjänstemännens professionella bedömningar som främst är förankrad i kreditbedömarens erfarenhet 

(se avsnitt 4.6).  Efter de inledande frågorna ställdes frågor kring bankens struktur. Dessa frågor 

utformades i enlighet med teoriavsnittet gällande struktur där huvudfokus var att analysera 

respondenternas svar i förhållande till 5C-modellen (se avsnitt 4.3). Grundtanken med frågorna är att 

ta del av vad för kreditpolicy, standarder och riktlinjer som de utvalda affärsbankerna har från bankens 

högre hierarkier. Bankens struktur, som tjänstemännen i sin tur behöver förhålla sig till, behandlas i 

frågorna 4–7 i intervjumallen. Sedan blev respondenterna tillfrågade vad för slags 

redovisningsinformation som beaktas vid ett kreditbeslut. Syftet med frågorna angående 

redovisningsinformation var att identifiera vad de olika tjänstemännen anser vara relevant 

information för att kunna fatta kreditbeslut. Tanken med frågorna 8–12 var alltså att klarlägga vad för 

hårddata som anses relevant. Hårddata vi som definierar bokslut, nyckeltal och annan finansiell 

information bestående av siffror. Vidare var frågorna utformade i enlighet med teorierna 

informationshantering och 5C-modellen (se avsnitt 4.5 respektive 4.3) det vill säga en kombination 

av huvudteorierna struktur och professionell bedömning. 

Respondenterna fick möjligheten att prata fritt kring sin bedömning angående kreditbeslutet av 

Tryckeri AB. Att låta respondenten prata fritt anses vara viktigt för att inte påverka svarens 

tillförlitlighet. Däremot ställdes kompletterande frågor utifrån respondenternas fria utsaga för att 

täcka studiens syfte och teoretiska referensram. Frågorna 13–20 anses, likt 

redovisningsinformationen, vara en sammanlänkning mellan struktur och tjänstemännens 

professionella bedömningar i sin helhet eftersom tanken med frågorna var att kunna analysera svaren 

utifrån båda huvudteorierna. Som avslutning ställdes frågor angående det anonyma företagets 

ledning. Anledningen till frågorna var att undersöka hur stor vikt tjänstemännen lägger i 

personligheten hos ledningen. De avslutande frågorna 21–24 ställdes i relation till teorin om 

tjänstemännens professionella bedömningar i form av kreditbedömarens erfarenhet (se avsnitt 4.6) 

samt visst inslag av struktur i form av 5C-modellen (se avsnitt 4.3). Tanken med de avslutande 

frågorna var att analysera och uppfatta om respondenternas svar var utifrån egen erfarenhet eller om 

det var bankens riktlinjer. 
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De tre första intervjuerna tog 60 minuter där respondenterna hade mycket att säga och gav 

välutvecklade svar. Den fjärde och sista intervjun var mindre omfattande och tog cirka 40 minuter. 

Vi ansåg att vi inte fick lika mycket information från respondent fyra som från de övriga tre. Det kan 

delvis bero på att tjänstemannen inte kunde komma fram till ett lämpligt beslut för Tryckeri AB. 

Bryman och Bell (2017) menar att det är viktigt att förbereda utrymme för respondentens alla åsikter 

och erfarenhet i den utsträckningen som studien tillåter. Under intervjuerna strävade vi efter att ställa 

öppna frågor för att inte få respondenterna att svara utifrån vad de antar att vi vill ha för svar. Således 

anses svaren av respondenterna vara tillförlitliga då även utrymme för egna tolkningar gavs. 

5.3.2	Tryckeri	AB		

Det anonyma företaget “Tryckeri AB” är verksamt inom tryckeribranschen (se bilaga 1). Anledningen 

till att vi valde ett företag som är verksamt inom tryckeribranschen är för att vi upplever att branschen 

upplevs som instabil på grund av digitaliseringen. Målet var att det inte skulle finnas ett självklart 

kreditbeslut, vilket vi ansåg att branschens komplexitet bidrog till. Materialet som vi har valt att 

presentera består av en resultat- och balansräkning samt tillhörande kassaflödesanalys. Materialet från 

2017 respektive 2018 är verkliga siffror inhämtade från ett anonymt företag inom tryckeribranschen. 

Materialet från 2019, 2020 och 2021 är fiktiva prognoser som vi själva valt att framställa. Vi valde 

att öka omsättningen för samtliga år och öka följande kostnadsposter i proportion till omsättningen i 

jämförelse med tidigare år. Tryckeri AB vill ansöka om ett företagslån på 3 miljoner kronor som ska 

investeras i en maskin med ett totalt värde om 5 miljoner kronor, Tryckeri AB:s belåningsgrad 

motsvarar 60 procent. I och med detta har vi prognostiserat att omsättningen kommer öka i och med 

maskininvesteringen eftersom denna kommer leda till ökad försäljning. Det anser vi hade varit ett 

rimligt argument hos en kreditsökande. En föreslagen utdelning till ägarna förekommer också i 

prognoserna för att se om kreditgivarnas professionella bedömning skiljer sig åt i den aspekten. 

Förutom det finansiella materialet kompletterades annan information såsom att ledningen bakom 

företaget ansågs som erfarna och kunniga inom branschen, samt är optimistiska för framtiden. Varken 

Vd:n eller någon i ledningen hade en registrerad betalningsanmärkning. Anledningen till denna 

information är för att underlätta kreditbeslutet samt försöka ge kreditgivaren nästintill fullständigt 

material. 

5.4	Etik 

Som författare till studien har det varit av vikt att garantera respondenterna att de behandlas på ett 

etiskt korrekt vis. För att uppnå ett etiskt korrekt förhållningssätt har vi beaktat de forskningsetiska 
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principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman & Bell, 2017).  

Informationskravet innebär att författarna ska informera respondenterna om studiens syfte. Vidare 

ska det upplysas att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet handlar om att respondenterna personligen har 

rätten att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att respondenterna är helt 

anonyma och att inga obehöriga kan ta del av vad personernas uttalanden under intervjuerna. Det 

fjärde och sista huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att den informationen som respondenterna ger 

inte används för andra ändamål än det vetenskapliga syftet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att förhålla oss till de forskningsetiska principerna kontaktade vi våra respondenter i god tid innan 

det avsedda mötet och även informerade om syftet, intervjumallen och det anonyma företaget med 

fiktiva prognoser. Vi använde oss främst av mejl som kommunikationsmedel och var därför väldigt 

noggranna med att utforma informationen tydligt och konkret för att inte lämna utrymme för 

feltolkningar eller annat som kunde vilseleda respondenterna. Vidare har våra respondenter, i enlighet 

med samtyckeskravet, blivit informerade att deras medverkan är frivillig och behöver såldes inte 

fullfölja hela medverkan om de så inte vill. Respondenterna är helt anonyma genom att inga uppgifter 

lämnas om dem förutom att de jobbar med kreditgivning på en affärsbank. På detta vis är det omöjligt 

att spåra vilka respondenterna är och deras konfidentialitet upprätthålls. Vi har informerat 

respondenterna att de inspelade intervjuerna enbart är till för att ha en korrekt transkribering. 

Avslutningsvis förklarade vi att informationen endast är för att främja studiens syfte och kommer 

således inte användas i privat bruk i enlighet med nyttjandekravet. 

6.	Resultat	

I följande kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Banktjänstemännens valda kreditvillkor 

sammanställs sedan i en gemensam tabell för att tydligt visa skillnader och likheter sinsemellan.   

	

6.1	Respondent	A	

6.1.1	Beslutshierarki	i	banken	vid	kreditbeslut		

När det gäller kreditgivning inom banken finns det olika beslutsmandat baserat på beloppens storlek. 

Inom banken kan tjänstemannen tillsammans med en kollega bevilja lån upp till 3 miljoner kronor 

under eget ansvar. Överstiger lånet 3 miljoner kronor måste beslutet tas på kontorsnivå, det vill säga 
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att kontorschefen måste ta yttersta ansvar för om lånet ska beviljas eller ej. Kontoret kan själva bevilja 

lån upp till 80 miljoner kronor. För maxgränsen 80 miljoner krävs kreditbetyget 5 från UC, annars 

måste beslutet fattas inom regionen som har ett högre ansvarsområde än kontorsnivån. Ju högre 

belopp desto högre kreditbetyg krävs, annars måste beslutet tas i samtal med en högre instans.  
 

6.1.2	Bankens	hjälpmedel	för	kreditbeslut	

När banken får in en kreditansökan förses banken med information om bolaget från UC. Banken 

tillhandahåller information om bolagets kreditvärdighet, som har betygsatts i form av ett kreditbetyg 

på skalan 1–5, där 5 är bästa möjliga medan 1 är sämsta möjliga. Banken gör sedan en intern 

bedömning, där man sätter ett internt kreditbetyg i skalan 1–20, där mellan 12–14 anses vara ett 

väldigt kreditvärdigt företag. Skala 12–14 kan anses motsvara betyget 4 i UC:s betygsskala, menar 

tjänstemannen. 

 

I den interna bedömningen utgår man inte bara utifrån den så kallade hårddata som innefattar bokslut 
och annan finansiell information utan också mjukdata, såsom ledningens personlighet, kompetens 
och erfarenhet. Kreditgivaren gör därefter en bedömning utifrån nio olika variabler.  
Variablerna består av:	
	
1. Ledningens kompetens  
2. Ledarskap - visioner/mål 

3. Ledarskap – entreprenörskap 

4. Ägare - förmåga till kapitaltillskott 

5. Affärslogik 

6. Marknadsutvecklingen 

7. Prisutvecklingen 

8. Konkurrenssituationen - Inträdesbarriärer  

9. Kundstruktur  
 

Banken använder sedan en mall i Excel där olika nyckeltal räknas ut och ger en överblick över 

företagets finansiella situation. Kunden blir därefter ombedd att göra en prognos över vad man tror 

om företagets två kommande år och upprättar en budget. Tjänstemannen förklarar att: “Banken kräver 

alltid en säkerhet för att lånet ska kunna beviljas”. Om kunden hamnar i en situation då man inte kan 

betala lånet kan banken då sälja tillgången som pantsatts för att täcka de lån som företagskunden har 

hos banken.  
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UC registrerar alla bolagsförändringar som sker och skickar informationen automatiskt till banken. 

Informationen innehåller de aviserade händelser som har förändrats i företaget. De aviserade 

händelser kan vara en betalningsanmärkning registrerad, en förändring i styrelsen, eller förändring i 

riskklass, med mera. Förutom dessa automatiserade förändringar som banken tillhandahåller följer 

banken upp sina kunder med lån överstigande 5 miljoner årligen, där man upprättar en ny prognos. 

När det gäller mindre belopp görs istället endast en generell årlig översyn. 

 

6.1.3	Tjänstemannens	kreditbedömning	

Tjänstemannen som deltar i studien har arbetat på bank i 32 år och har de senaste 17 åren arbetat med 

kreditgivning. Hen har i sitt arbete kontakt med företagskunder, befintliga som nya, och ansvarar för 

att ha en bra relation till kunderna. Tjänsten handlar mycket om att granska och bedöma 

kreditvärdigheten hos potentiella och befintliga företagskunder, vilket således leder till beslut om man 

vill ha företagets som kund eller inte baserat på den risk man ser i verksamheten och dess framtida 

återbetalningsförmåga.  

 

Företagets finansiella situation är viktig i bedömningen om företagets återbetalningsförmåga, vilket 

är en av de viktigaste parametrarna i bedömningen. Tjänstemannen betonar dock vikten av det 

personliga mötet och menar att det är det viktigaste bedömningen av en kreditsökande. 

Tjänstemannen förklarar: 

  

“Jag föredrar en väldigt kompetent ledning och en halvbra affärsidé än en mindre kompetent ledning 

med en suverän affärsidé.  Jag vill att personerna i företaget ska veta vad de pratar om, att man besitter 

en branschkunskap och kan vara väldigt konkret i hur man ska uppnå de prognoser man lagt fram.”  

 

Tjänstemannen menar att man behöver samtala om verksamheten tillsammans med ledningen om 

deras framtida utveckling så att får man en bild över hur mycket kunskap personerna besitter. Vidare 

menar tjänstemannen att med den erfarenhet hen har hunnit samla på sig inte behöver ställa tonvis 

med frågor, utan kan istället göra en helhetsbedömning ganska snabbt om det kommer fungera eller 

inte. 

 

När det gäller erfarenhet tror hen att det är en viktig del i beslutsfattandet när det kommer till 

kreditbeslut. Varför företag kan få ett avslag hos en bank men sedan bli beviljad hos en annan tror 

hen handlar mycket om erfarenhet och kompetens. Ju längre tid man jobbat med företagskunder, 

desto mer erfarenhet har man från personbedömning och litar på sin magkänsla om hur kunniga 
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personerna är. Man kan dra paralleller från olika situationer man varit med om och identifiera likheter 

samt skillnader.  

 

6.1.4	Redovisningsinformation	

När det kommer till redovisningsinformation använder tjänstemannen sig av de officiella boksluten 

och kvartalsrapporter. Förutom det vill hen ha en prognos från ägarna för att se hur de tror att året 

kommer bli samt hur året gått hittills. Små bolag gör inte prognoser ofta och då följer man upp det 

med frågor för att tillsammans med ägarna upprätta en prognos för kommande två år. Banken gör 

inga prognoser specifikt för branscher, utan man känner till så kallade problembranscher där risken 

anses vara högre, exempelvis restaurang, åkeri, tryckerier och byggbranschen. Problembranscherna 

kräver därför extra noggranna analyser. Framåtriktad analys genomförs genom intervjuer där 

tjänstemannen undersöker och bedömer den historiska ekonomin, det vill säga det historiska utfallet. 

Företag som historiskt sett har gått bra har det enklare att få krediter jämfört med företag som 

historiskt sett gått sämre, och dessa företag har därför en större uppförsbacke, menar tjänstemannen. 

Ägarna måste då själva backa upp för företaget. Tjänstemannens lösning blir då att ägarna lånar upp 

pengar på sin privata bostad. Om företaget sedan svarar positivt på lånet kan banken gå in och låna 

ut pengar till bolaget som ägarna sedan kan använda för att betala tillbaka sitt privata lån.  
 

Tjänstemannen förklarar att de finansiella rapporterna inte är tillräcklig för att kunna fatta ett 

kreditbeslut utan att man behöver komplettera med icke-finansiell information. Icke-finansiell 

information kan bland annat vara vilka företagets konkurrenter är, företagets marknadsposition och 

dess kundstruktur. Tjänstemannen fortsätter sedan förklara att vissa enstaka poster i resultat- och 

balansräkningen måste granskas separat, främst de poster som ingår i en så kallad företagsinteckning, 

det vill säga maskiner och inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen är den 

säkerhet som banken har tillgång till i balansräkningen om företagskunden går i konkurs.  

 

6.1.5	Låneansökan	Tryckeri	AB		

Då det finansiella endast är en del av kreditbedömningen skulle tjänstemannen velat ha ett möte med 

ledningen innan lånebeslut kan tas. Hen hade behövt ställa en del frågor för att bedöma ledningens 

kunskap och för att få veta lite mer: 

• Hur ser konkurrenssituationen inom branschen ut? 
• Förklaring angående den ökade kapitalbindningen i kundfordringar 
• Av försiktighetsskäl föreslår hen att ställa in föreslagen utdelning eller att åtminstone halvera 

den. 
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Utöver de frågor tjänstemannen hade framgick det att företagslånet på 3 miljoner kronor skulle 

beviljas. Dock skulle det krävas att samtliga frågor som tjänstemannen ville ha svar på, skulle ha 

besvarats. 
 

Tjänstemannen menar att tryckeribranschen är under press och att man därför måste vara extra 

noggrann i sin analys. Det anser hen vara den största risken i verksamheten, att man befinner sig i en 

väldigt pressad bransch med svaga marginaler. Samtidigt ser hen det som positivt att bolaget lyckats 

gå med vinst flera år i en tuff bransch, då det även påvisar en god kunskap inom företaget. Hen 

förklarar: 

 

“Jag tycker att företaget känns kreditvärdigt då man har en stark soliditet på 61 procent, vilket indikerar 

god långsiktig betalningsförmåga. Kortsiktig betalningsförmåga i form av kassalikviditet är också 

väldigt stabil på 274 procent.”  

 

Förutsatt att hen fått ett gott intryck från ledningen kommer kreditgivaren fram till att Tryckeri AB 

skulle blivit beviljad lånet till en räntesats på 3,5 procent med en amorteringstid på 5 år, det vill säga 

600 000 kronor per år. Tjänstemannen utgår från att banken därmed har maskinen, som Tryckeri AB 

vill investera i, som säkerhet för lånet. Hen tycker även att ägaren av företaget personligen ska lämna 

en garanti om 300 000 kronor i form av personlig borgen som komplement gällande säkerhet. 

Anledningen är att om företaget skulle få ekonomiska problem, så får ägaren personligen stå ansvarig 

och täcka upp för bankens lån. På en riskskala från 1–10, där 1 är lägst risk och 10 är högst risk, anser 

tjänstemannen att risken ligger kring 4.  

 

6.2	Respondent	B	

6.2.1	Beslutshierarki	i	banken	vid	kreditbeslut	

När det gäller hierarkin hos bank 2 har kreditgivarna möjlighet att bevilja lån upp till 5 miljoner i 

sambeslut med en kollega med samma befattning. Nästa steg blir att kontorschefen kan ta beslut upp 

till mellan 10–15 miljoner, beroende på hur mycket erfarenhet och kunskap som kontorschefen 

besitter. Därefter går det upp till olika kreditkommittéer, vanligtvis regionens kommitté som kan ta 

beslut upp till cirka 50 miljoner. 
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6.2.2	Bankens	hjälpmedel	för	kreditbedömning	

Bank 2 inhämtar information med hjälp av UC som ger ett kreditbetyg inom skalan 1–5. Denna 

information ligger till grund för bland annat riskklassificering av motparten. Efter det hämtas det in 

information från företaget och det görs en individuell bedömning av verksamheten. Detta leder till att 

banken sätter en egen riskklass för bolaget, utan något samband från UC:s kreditbetyg. Bankens 

kreditbetyg består av betygen A, B, C, D, där A lägst risk, det vill säga mestadels statligt ägda bolag, 

och D innebär en högst risk. De riskfaktorer banken beaktar vid kreditbedömningen består av 

kreditrisk, marknadsrisk och motpartsrisk. Risken är beroende och påverkas av den befintliga 

kundrelationen, typ av motpart och finansiering. Utöver den standardiserade och bankens individuella 

riskklassificering av motparten inhämtas material såsom bokslut, framåtriktad resultatbudget, 

kassaflödesprognos och finansieringsanalys. Förutom det krävs en presentation av företagarna och 

hur ägarstrukturen ser ut i verksamheten. Det är viktigt att kreditgivningen följer en god 

kreditgivningssed och ligger i linje med bankens kreditpolitik som är ett omfattande regelverk för 

kreditgivning, avseende typ av motpart, typ av finansiering, löptider, säkerhetstäckning och 

riskklasser. Gäller det mindre företagslån agerar banken mer utifrån standardiserade beslut utifrån 

modeller, då lönsamheten är mindre. Ju mindre lånet är desto mindre tid bör man lägga ner på lånet. 

 

Den interna modellen består av att man fyller i en Excellmall av både hård- som mjukdata med syfte 

att kunna överblicka både det finansiella, och de övriga relevanta faktorerna, till exempel ledningens 

kunskap och branschens utveckling. Genom den finansiella överblicken får man en god uppfattning 

om kundens återbetalningsförmåga och vilka säkerheter man kan begära. I grunden följs en intern 

kreditpolitik som banken har, där det finns anvisningar som betonar en god kreditsed, och ju större 

belopp det gäller desto färre avsteg från kreditpolitiken får ske utan att rådfråga en högre instans. 

 

Det samarbete banken har med UC medför att banken automatiskt får information kring de 

förändringar som sker i kundens verksamhet. Om företaget skulle byta revisor, byta namn på företaget 

eller om någon i ledningen skulle få en betalningsanmärkning registrerad, meddelas detta till kundens 

kreditgivare internt på kontoret. Detta resulterar i att banken inte behöver följa upp sina befintliga 

kunder mer konkret eftersom denna meddelandefunktion är en automatiserad process. Inom större 

engagemang gör dock kreditgivaren en mer djupgående uppföljning som innebär att man årligen ser 

över verksamhetens situation och om det eventuellt finns tveksamheter. Detta sammanfattas sedan i 

ett kredit-PM som redovisas med en kreditkommitté.  
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6.2.3	Tjänstemannens	kreditbedömning	

Tjänstemannen som deltar i studien har arbetat på denna bank i 18 år, varav 17 av åren med 

kreditgivning. Tjänstemannen arbetade under sitt första år mot privatsidan innan hen började jobba 

mot företag. Hens arbete innebär ett ansvar gentemot bankens företagskunder, befintliga som nya och 

ansvarar för att upprätthålla en sund relation till kunderna. De skillnader som beskrivs sedan 

tjänstemannen började med kreditgivning, 17 år sedan, är främst känslan för den fysiska motparten, 

det första intrycket av företagskunden. Det betonas att magkänslan är något tjänstemannen följer i 

större utsträckning än tidigare. Tjänstemannen menar: “Magkänslan är viktig när kunderna 

presenterar sin idé samt hur väl förberedda de är inför det första mötet.”  

 

Företagets finansiella situation är en viktig del för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. 

Tjänstemannen betonar dock att vikten av det personliga mötet med företagarna också är stor. När 

man jobbar med kreditgivning vill man kunna känna att företagskunderna är tillräckligt kompetenta 

för att sköta sitt företag, känner till branschen samt kan ha en bra dialog med banken och även ha en 

transparens i sina finansiella dokument. Tjänstemannen utgår från att de upprättade framåtriktade 

prognoserna är förankrade i någon form av tanke eller planering om hur dessa prognoser ska uppnås. 

Man använder sig av kontrollfrågor för att få en informationskvalitet och även kunna påverka ägarnas 

optimistiska syn på företaget vid kreditbedömningen.  

 

När frågan ställes om vad tjänstemannen tror är anledningen till att samma kreditansökan kan få olika 

kreditbeslut svarar hen:  

 

“Troligtvis handlar det om erfarenhet. Kreditgivare med längre erfarenhet tenderar att gå efter sin egen 

magkänsla snarare än att endast utgå från de finansiella rapporterna. Jag tror att med mindre 

erfarenhet kan man troligtvis bli mer mekanisk och fokusera på siffrorna.”  

 

Tjänstemannen upplever också att erfarna kreditgivare ofta har en större kundstock än de mindre 

erfarna och därför kan de erfarna kreditgivarna vara mer restriktiva då man inte behöver expandera 

sin kundstock på samma sätt som de oerfarna behöver göra.  

 

6.2.4	Redovisningsinformation		

När det kommer till användning av redovisningsinformation hämtar banken in all tillgänglig 

redovisningsinformation. Respondenten läser igenom hela bokslutet och eventuella noter. Det kan 
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skilja sig från företag till företag vart man därefter lägger störst fokus, men generellt är företagets 

återbetalningsförmåga det viktiga för att banken ska bevilja kreditansökan. Tjänstemannen säger: 

 

“Det viktigaste när det kommer till kreditgivning är att det finns en återbetalningsförmåga, så vi tittar 

ju mycket på kassaflödet där. De korta tillgångarna kontra de korta skulderna är ett viktigt mått hur 

bolaget mår i närtid.” 

 

“Sedan över tiden är det så klart att det ska finnas en lönsamhet, vad bolaget gör för resultat. Det ska 

finnas en grund i verksamheten. Sedan gillar banken nyckeltalet soliditet, att det ska finnas en bra 

fördelning mellan eget kapital och externt kapital.” 

 

Utöver återbetalningsförmågan på långsikt vill man alltså se att företaget har möjlighet att klara av 

sämre tider. Därför vill man gärna att företaget har en relativt god soliditet. Man kan sedan, beroende 

på företag och bransch, eventuellt fördjupa analysen genom att kolla hur mycket kapital som binds i 

till exempel varulager och hur personalkostnader har utvecklats. I vissa branscher med tuff 

konkurrens blir det också aktuellt att granska konkurrenter och branschsnitt för att se hur företaget 

presterar i jämförelse med sina branschkollegor.   

Gällande att göra en prognos över framtida kassaflöde betonar tjänstemannen att man vill få kunden 

att göra prognosen själv, eller att man möjligtvis sitter med och gör prognosen tillsammans. På det 

sättet kan man hjälpa kunden att tänka genom att ställa kontrollfrågor och därmed konkretiseras vad 

som kommer kunna ske kommande år inom företaget. Det är att föredra om företaget kan tänka utifrån 

olika scenarion, det vill säga hur kommer företaget gå i negativt scenario jämfört med ett positivt 

scenario. 

 

6.2.5	Låneansökan	Tryckeri	AB 

Banktjänstemannen tyckte att hen tillhandahållit ett intressant företag att undersöka. Då personliga 

mötet är en viktig del i beslutsprocessen betonade tjänstemannen att det fanns en del frågor hen hade 

tagit upp med ledningen om det varit en faktisk kreditansökan. Frågorna lyder:  

 

• Vad för säkerheter har banken? 
• Ägarens åtagande? Är den beredd att gå i borgen? 
• Hur ser ägarstrukturen ut i bolaget? 
• Factoring istället för checkräkningskredit, hur ser motpartens kunder ut? 
• Lite mer detaljerat hur korta skulderna ser ut? 
• Några amorteringar på andra lån? 
• Hur finansieras resterande 2 miljoner för maskinen? 
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• Måste verkligen utdelning tas? 
• Vilka parametrar är kassaflödesanslysen beräknad på? 
• Varför minskar omsättningen?  

 

Av de material som tjänstemannen fick ta del av framgick det att företagslånet på 3 miljoner kronor 

skulle beviljas av respondent B, dock skulle det krävas att samtliga ställda frågor skulle ha besvarats. 

Hen skulle vidare vilja göra en konkurrensjämförelse då omsättningen minskat från år 2017 till 2018. 

  

Då tjänstemannen främst fick finansiell information hade hen utfört en analys utifrån detta och 

kommit fram till att man troligen hade hamnat på en ränta på ungefär 5 procent för detta företag. 

Vidare menar hen att ledningen inte är något som direkt påverkar räntesatsen. Gällande amortering 

skulle tjänstemannen troligen vilja se en kortare amorteringstid än vanligt, det vill säga tre år istället 

för fem år. Anledningen är att företaget verkar inom en bransch som kreditgivaren anser vara under 

stor press med osäkra framtidsutsikter. Då lånet skulle investeras i en ny maskin finns förmodligen 

ett bra återvinningsvärde, som kan vara mer betryggande än om verksamheten skulle investera inför 

en geografisk expansion som kan innebära större risker. 
 

Tjänstemannen såg störst risk i att likviditeten blir väldigt beroende av checkräkningskrediten, då 

relationen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder inte är helt optimal. Hen menar att 

lång kredittid på kundfordringarna är en risk. Hen betonar att om man inte uppnår förväntningarna, 

till exempel att kassaflödet blir 10 procent sämre än väntat, ser kassaflödessituationen lite tajt ut. 

Tjänstemannen skulle därför vilja att ledningen visar att man är dedikerade till verksamheten och 

ställer in utdelningen. “Beviljar vi det här så skulle vi lägga på en så kallad kovenant, vilket innebär 

att ägarna inte kan ta utdelning utan bankens medgivande, tills dess att krediten till banken är 

återbetald.” 

 

Som slutsats konstateras dock att soliditeten och lönsamheten känns betryggande, vilket ändå gör 

företaget kreditvärdigt. På frågan om vart i riskskalan från 1–10 som hen skulle sätta på företaget 

svarade hen 4–5.  
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6.3	Respondent	C	

6.3.1	Beslutshierarki	i	banken	vid	kreditbeslut	

Denna bank har en annorlunda bankstruktur än övriga affärsbanker. Huvudkontoret har yttersta 

beslutsansvaret i hierarkin och på lokalkontoren är det endast kontorschefen som har rätt att bevilja 

lån. Det finns inga kreditkommittéer ovanför kontoret i hierarkin, utan nästa steg är istället 

regionkontoret om beloppet överstiger det lokala kontorets mandat. Det som överstiger 

regionkontorets beslutanderätt hänvisas till huvudkontoret. Tjänstemannen vill dock inte berätta hur 

höga lånebelopp som kontoret kan bevilja via sitt mandat, förutom att det är väldigt individuellt 

utifrån faktorer såsom kreditbetyg och bransch, då det kan ha en stor påverkan på risken.  
 

6.3.2	Bankens	hjälpmedel	för	kreditbedömning	

Banken samarbetar med UC och får därmed kreditinformation om deras företagskunder. UC bidrar 

med mallar om den sökande med kreditutrymmen, riskklassificeringar med mera, dock arbetar inte 

banken med denna information utan det viktigaste som hämtas från en UC är om det finns registrerade 

betalningsanmärkningar, restskatter med mera. Banken arbetar sedan med manuella interna analyser 

som kontorschefen sedan ser över och kontrollerar vid kreditbeslut.  
 

Varje enskild företagskund har en företagsprofil. I denna profil ska bolagets verksamhet och 

ägarstruktur framgå. Det finns ett flertal analyser kring affärsrisk, finansiella risker samt miljömässiga 

risker som skall genomföras. För banken är hållbarhetsfrågor viktiga och de vill belysa de enskilda 

företagens miljörisker genom att ta med dessa i företagsprofilen. Företagsprofilen kompletteras och 

förs sedan samman med den konkreta ansökan. Den konkreta ansökan består bland annat av ett kredit-

PM som förbereds av en kreditgivare. Ansökan, tillsammans med företagsprofilen, bildar det material 

som kontorschefen sedan använder vid ett kreditbeslut.  
 

Bankens uppföljning är automatiserad på ett flertal sätt. Bland annat inhämtas rapporter successivt 

från UC vid förändringar som sker i kundens verksamhet. Om företaget skulle byta revisor eller om 

någon i ledningen skulle få en betalningsanmärkning registrerad skulle detta meddelas internt på 

kontoret. Utöver UC:s system har banken ännu ett system som är automatiserat, ett förenklat 

kreditvärderingsverktyg som kallas för rating/scoring som kodar hur stark kreditvärdighet 

företagskunden har. Denna kod förändras sedan utifrån förändringar som sker inom verksamheten, 

exempelvis registrerad betalningsanmärkning, som försämrar företagskundens kreditbetyg. Uppnår 
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koden till vissa nivåer, plockar systemet automatiskt upp detta och verksamheten hamnar i ett system 

för företag som innebär kredituppföljning. Dessa företag följs därefter upp månadsvis eller 

kvartalsvis. Andra företag som är stabila uppföljs endast en gång per år. 
 

Bankens kreditskala är komplicerad, men förklaras som en 30-gradig skala, där 10–20 kategoriseras 

som “standardkunder”. Betygen under 10 är oftast offentliga företag och över 20 är företag som 

innebär en hög kreditrisk.  

  

6.3.3	Tjänstemannens	kreditbedömning	

Tjänstemannen som vi har intervjuat har jobbat inom bank i 15 år. Hen har arbetat tre eller fyra år 

med att bereda och analysera krediter, för att sedan ha arbetat med kreditgivning i sex år. Hen har 

idag ett stort ansvar när det gäller kontorets kreditbeslut. 

 

Det första man gör när man ska bedöma en ny kund är att sätta sig in i bolaget för att förstå 

verksamheten. Tjänstemannen åker därför alltid ut och träffar nya kunder för att få en god överblick 

över hur verksamheten fungerar. Detta gör att man kan få en mycket bättre förståelse för företaget 

och på så sätt göra en djupare analys över vad som kan påverka företagets framtid. Tjänstemannen 

menar: “Grundbulten för all form av kredit handlar om förtroendet för den person man har på andra 

sidan bordet. Det är nummer ett. Sen går man vidare på siffrorna.”  

 

En annan viktig del i bedömningen är, som tidigare nämnt, hur ägarstrukturen i företaget ser ut. 

Tjänstemannen utvecklar: 
 

“Ägarstrukturen, vem äger bolaget? Det är en väldigt viktig del. Är det en stark ägare eller ingår bolaget 

i en koncern där vi har stort engagemang så känner vi oss alltid tryggare. Vet vi att det finns pengar 

bakom i fall att det skulle bli lite svettigt så är det ju bra.” 
 

När frågan om vad tjänstemannen tror är anledningen till att en kreditansökan kan få avslag hos en 

bank, men beviljas hos en annan, ställdes svarar hen: 
 

“Det beror på vad man lägger tonvikt på vid en finansiering. Ett bra exempel är när ett åkeri köper en 

lastbil. När banken finansierar det kanske man tar en avbetalningsfinansiering där man får direktpant 

i objektet. Ägarna stoppar in 30–40 procent i egen insats och så belånar vi det till 60 procent. […] 

Risken att vi förlorar pengar där är ju i praktiken noll. Men lägger man tonvikten på annat, som hur 
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återbetalningsförmågan ser ut, kommer de klara amorteringen? Ja, då kanske man når ett annat beslut. 

[…] Att bedömningar är individuella är självklart i min värld.”  

 

Det tjänstemannen menar med sitt exempel är att banken använder lastbilen som säkerhet för lånet. 

Skulle företaget få finansiella problem så skulle banken fortfarande få tillbaka sina utlånande medel 

vid försäljning av lastbilen, då hen förutsätter att lastbilen inte kommer säljas till lägre pris än 60 

procent av det bedömda värdet. 

  

Angående vad som har förändrats i hens kreditbedömning under åren är att hen idag tar in fler 

parametrar i sin bedömning. Sådana parametrar som inte finns med i resultat- och balansräkning 

såsom bolagsstruktur, ägarstruktur, kundstruktur, produkter och yttre hot till exempel konkurrens från 

andra länder. Ju mer erfarenhet man får desto mer omfattande perspektiv får man. Genom att man fått 

erfarenhet från olika branscher kan man också dra paralleller och göra jämförelser från olika 

situationer. Även individbedömningen blir man bättre på efter några års erfarenhet. Hen anser sig 

själv vara relativt försiktig och konservativ i sin kreditbedömning. Har man upplevt kreditbeslut där 

företaget fått stora problem kan det också påverka framtida beslut inom den branschen i framtiden, 

vilket innebär att den individuella bedömningen definitivt skiljer sig åt, menar tjänstemannen. 
 

6.3.4	Redovisningsinformation	

Tjänstemannen är tydlig med att hen tycker kassaflödet och soliditet är generellt sett det absolut 

viktigaste i redovisningsinformation, eftersom det är två mått som ger en bild av företagets 

återbetalningsförmåga. Det kan dock skilja sig en del beroende på vilken sorts företag det handlar 

om. Hen anser att historiken är väldigt viktig, då framtida prognoser egentligen endast är 

förväntningar. Mycket kan hända och därför får man i historiken ett facit, istället för att utgå från en 

gissning om framtiden. Därför är det positivt att fler och fler mindre företag numera upprättar en 

kassaflödesanalys i sina bokslut. Specialfallet är dock fastighetsbolag där det verkligen blir det 

framåtblickande kassaflödet som är relevant för att se vilken räntesats de klarar av, då man ofta har 

en hög belåning.  

 

En viktig del i en djupare analys är att titta på vad som kanske inte syns i resultat- och balansräkning. 

Här menar hen att kunskap från erfarenheter spelar in. Om det till exempel är ett tillverkande företag 

som har olika maskiner som skrivs av på några år kanske man vet att det kommer finnas ett bra 

restvärde kvar, som inte syns i balansräkningen. Ett annat exempel hen tar upp är fastigheter som kan 

vara för lågt bokförda, eller att man har ett bokfört värde på någonting som kan bli svårt att sälja för 
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det värdet. Ett varulager med frukt är till exempel inte värt lika mycket efter en månad. Det 

underliggande värdet är sällan likvärdigt det bokförda värdet, vilket därför gör det extra relevant för 

kreditgivarna att granska det underliggande värdet på tillgångarna, förklarar tjänstemannen.  
 

6.3.5	Låneansökan	Tryckeri	AB	

Tjänstemannen tycker Tryckeri AB såg ut som ett bolag med goda finanser. Vid ett möte med 

ledningen skulle man ställa en hel del grundläggande frågor för att få en tydligare bild över företaget. 

Exempelvis skulle hen vilja ha svar på:  

• Hur ser företagets ägarstruktur ut? Ingår företaget i en koncern eller inte? 

Har företaget en finansiellt stark ägare så menar tjänstemannen att man alltid känner sig tryggare 

eftersom man då vet att det finns resurser att tillgå vid eventuella problem. 

• Hur ser företagets kundstruktur ut? 

Hen har utgått från att den ser bra ut i sin analys och slutliga kreditbeslut. Om företaget skulle ha en 

kund som står för exempelvis 60 procent av omsättningen blir risken väsentligt mycket högre då hela 

verksamheten i princip är byggd runt den kunden. 

 

Som helhet tyckte tjänstemannen att det mesta kändes bra och att Tryckeri AB skulle få lånet beviljat 

utan problem. Hen betonade att prognosen såg väldigt realistisk ut. Då en investering i en sådan dyr 

maskin lär kunna öka omsättningen och effektivisera en hel del, anser hen att prognosen nästan är lite 

väl konservativ, att det verkligen inte är någon glädjekalkyl. Försiktigare prognoser är något väldigt 

bra, menar hen. En alltför optimistisk kalkyl blir istället någonting negativt då man får en sämre 

känsla om ledningen har framfört en smått orealistisk kalkyl. Hen menar att i en framtida prognos 

måste man alltid utgå från att saker inte går lika bra som man trott.  

 

Tjänstemannen anser att företaget troligen skulle få en ränta på 2,5–3 procent baserat på det 

finansiella, och en amorteringstid på 5 år. Företaget ser finansiellt starkt ut med en bra soliditet och 

hen menar att företaget troligen till och med skulle klara av att amortera lånet på 3 år. Hen anser att 

ledningen verkar vara duktig då man trots ett omsättningstapp på ungefär 4 miljoner endast minskade 

resultatet med ungefär 600 000 kronor i en problematisk bransch. Hen tillägger samtidigt att det finns 

andra faktorer som ska beaktas för att sätta en slutgiltig räntesats, då det är den totala risken som ska 

bedömas och inte bara den finansiella. Räntesatsen kan därmed påverkas av hur mötet med ledningen 

upplevs. 
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På frågan om vad hen ansåg som negativt i företaget blir det utdelningen som hen menar känns lite 

onödig, men eftersom företaget själva finansierar 40 procent av maskinen blir det ändå en låg risk då 

maskinen kommer ha ett återvinningsvärde. Tjänstemannen förutsätter dock att man kan ha maskinen 

som säkerhet för lånet. Man kommer även att notera utdelningen för framtiden ifall att företaget 

behöver låna en miljon inom något år. Då kommer man påminna om den där utdelningen som ägarna 

tog och att ägarna därför får stoppa tillbaka lite pengar in i företaget.  

 

6.4	Respondent	D	

6.4.1	Beslutshierarki	i	banken	vid	kreditbeslut	 

Enligt tjänstemannen i bank 4 finns det olika instanser som beslutar om ett kreditbeslut beroende på 

kreditmandat. Det framkommer att man både enskilt får fatta beslut men vid större kreditbelopp fattas 

det av ens chef på lokalnivå. Kreditmandaten varierar generellt beroende på kreditgivarens kompetens 

och erfarenhet. Tjänstemannen kunde inte svara på frågor gällande kreditbeloppen som gäller på 

kontoret då detta är sekretessbelagt.  

	

6.4.2	Bankens	hjälpmedel	för	kreditbedömning		

Banken samarbetar med UC och får därmed kreditinformation om deras företagskunder. Det främsta 

underlaget banken använder sig av är för att se om företaget eller ledningen har någon eller några 

betalningsanmärkningar registrerade.  
 

De riktlinjer som banken har gällande kreditutlåning är att kreditgivarna inte beviljar lån till företag 

med hög risk och sämre kreditbetyg. De jobbar med en 10-gradig kreditskala som är baserade på en 

helhetsbedömning av nyckeltal, mjuka och framtida faktorer utifrån en modell som fylls i. Banken 

jobbar dock inte med någon form av scoring-modell där man betygsätter de olika delarna, då det kan 

förekomma engångsposter som därmed gör enstaka delar missvisande.  
 

Bankens uppföljning är automatiserad på samma sätt som ovan nämnda banker. Banken får tillgång 

till bevakningsinformation från UC som består av uppdaterade uppgifter kring verksamheten. Om 

företaget skulle byta revisor eller om någon i ledningen skulle få en betalningsanmärkning registrerad 

skulle detta meddelas internt på kontoret. Fortsättningsvis gör banken årligen uppföljningar av 

samtliga företagskunder, oavsett kreditbelopp. Dock görs mer kontinuerliga uppföljningar av företag 
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som har likviditetsproblem. Tjänstemannen tillägger också att företag som belånar större volymer 

resulterar i att man upprättar större och djupare analys av bolaget, man gör mer dokumentationer.  

 

6.4.3	Tjänstemannens	kreditbedömning 

 

Den tjänsteman som vi har intervjuat har arbetat på bank under många år i olika roller. Hen har jobbat 

med kreditgivning sedan 15 år tillbaka. Det första steget när en kreditansökan kommer in blir att träffa 

kunden. Mötet med kunden är det viktigaste för att få en förståelse för verksamheten och vad företaget 

vill uppnå. Därför blir just relationen med kunden viktigt, att man kan ha en öppen dialog om saker 

och ting kring företaget. Hen utvecklar: “Det är ju jätteviktigt att man känner att det är rätt personer 

bakom bolagets verksamhet. Både kunskaps- och erfarenhetsmässigt.” Målet är att man ska kunna 

diskutera idéer med varandra och dialogen ska vara så bra att det inte ska komma som någon 

överraskning om företaget hamnar i någon form av ekonomisk svårighet.  

 

Beroende på vilken bransch det handlar om går man sedan vidare med att titta lite på konkurrenterna 

inom branschen för att se hur de ser ut. Kundstrukturen blir också en viktig del att undersöka, i de fall 

då vissa betydande kunder är väldigt konjunkturkänsliga ger det en påverkan på risken. 

 

Den största skillnaden hen upplever idag, jämfört med när hen började jobba med kreditgivning, är 

att det är större krav på dokumentation idag, vilket gör att analyserna kan ta lite längre tid. Erfarenhet 

är något man har stor nytta av eftersom man upplevt väldigt många situationer med olika kunder inom 

olika branscher, därför är det mycket man har med sig gällande vad som kan inträffa i olika 

situationer.  

	

6.4.4	Redovisningsinformation 

Det mest grundläggande man kollar i redovisningen är om företaget levererar ett resultat som gör att 

man klarar av att fullfölja sina åtaganden. Tjänstemannen säger: “Det är viktigt att man även blickar 

framåt, det vill säga att man prognostiserar resultat, likviditet och kassaflöde eftersom man vill kunna 

bedöma företagets återbetalningsförmåga”. Det ska helst se bra ut både resultat- och 

likviditetsmässigt, vilket man analyserar utifrån ett antal nyckeltal som resulterar i en riskbedömning 

av företaget. Hen nämner nyckeltalen rörelsemarginal, räntabilitet, räntetäckningsgrad, skuldkvot och 

soliditet som det man främst analyserar. En viktig del i bedömning är dock att vara uppmärksam på 

vissa poster i resultaträkningen som bör undantas om företaget gjort något specifikt under året som 

inte kommer vara återkommande. Det är anledningen till att man inte använder sig av en scoring-
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modell, som kodar hur stark kreditvärdighet företagskunden har, eftersom det kan finnas olika 

anledningar till vissa posters resultat. Har företaget hög belåning vill man se en god marginal för att 

klara framtida räntehöjningar. Om företaget har kunder utomlands blir valutarisken en viktig del att 

ta i beaktande.  

 

När det gäller redovisningsinformationen gör man en rimlighetsbedömning och tittar på om det finns 

någonting som sticker ut i det finansiella. Där gräver man i sådana fall djupare, till exempel om det 

finns en goodwillpost eller andra immateriella tillgångar som gör att man vill ställa frågor om 

avskrivningstid med mera.  

	

6.4.5	Låneansökan	Tryckeri	AB	

Tjänstemannen kan inte fatta ett beslut utifrån den information som hen tillhandahållit. Det framgår 

att hen behöver komplettera med information kring bland annat de mjuka faktorerna. Vid ett möte 

med ledningen skulle man ställa en hel del grundläggande frågor för att få en tydligare bild över 

företaget. Exempelvis skulle hen vilja ha svar på: 

 

• Vad innebär investeringen? Kan investeringen erbjuda kunderna något nytt? 
• Hur ser kundstocken ut efter investeringen? Förväntas man få nya kunder? 
• Vad består rörelsekapitalförändringen av under kassaflödet?  
• Hur kan ledningen räkna hem investeringen?  
• Vad kommer hända i framtiden?  
• Varför kommer omsättningen att öka?  
• Är företaget väldigt beroende av en enskild nyckelperson? 

 

Anledningen till att tjänstemannen inte kunde komma fram till ett kreditbeslut för Tryckeri AB var 

bristen på information i och med att hen inte kunde ha ett personligt möte med den kreditsökande. 

Hen betonar vikten av de mjuka faktorerna som berör flera av de frågor som togs upp. Nyckeltalen 

såg bra ut men samtidigt bedömdes branschen som osäker. Hen tillägger också att hen skulle föredra 

mer historiska data kring verksamhetens presentation än de historiska boksluten från 2017 respektive 

2018. Tjänstemannen menar att: 

 

“Det är många inom tryckeribranschen som har det tufft idag, även om det här bolaget har fina nyckeltal 

så hur kommer de påverkas i framtiden av den här investeringen? Vad innebär investeringen?” 

 

Det framgår av tjänstemannen att räntesatsen baseras på både mjuk- respektive hårddata och att det 
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är en helhetsbedömning som tjänstemannen behöver göra för att få fram den individuella räntan för 

företagskunderna. Mötet med personerna bakom företaget är en så pass viktig del i 

riskbedömningen att sätta en räntesats utan det mötet blir för svårt. 

 

6.5	Sammanställning	av	respondenternas	kreditbedömning	av	Tryckeri	AB		

Excel-sammanställning över bankernas givna kreditvillkor i form av ränta, amorteringstid och risk. 
 

Tabell 1. 

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Antal år med 

kreditgivning åt företag 

17 år 17 år 6 år  15 år  

Beviljat/Avslag 

kreditbeslut 

Beviljat Beviljat  Beviljat Kunde ej 

avgöra. 

Riskklass (1–10) 

 Där 10 är högst risk. 

4 4–5 3   > 5 

Löptid/Amortering 5 år 3 år 5 år   5 år 

Ungefärlig ränta i % 3,5 % 5 % 2,5 – 3 %  Kunde ej 

avgöra. 

Uppskattad nedlagd tid 

inför detta beslut.  

10–15 h (inkl. 

kundmöten) 

9,5 h (inkl. 

kundmöten) 

 Ca 4–5 h (inkl. 

kundmöten)  

Ca 4–5 h (inkl. 

kundmöten) 

 

7.	Analys		

I följande avsnitt presenteras vår analys som grundar sig i studiens resultat och den teoretiska referensramen. 

Analysen är indelad i tre avsnitt. Det första avsnittet presenterar citat från respondenterna angående banken 

syn på komponenterna i 5C-modellen och respondenternas bedömning av Tryckeri AB utifrån samma 

komponenter. I avsnitt två sammanfattas analysen av struktur och i det tredje avsnittet sammanfattas analysen 

av banktjänstemännens professionella bedömning.  
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7.1	Bankens	riktlinjer	och	respondenternas	professionella	bedömning 

I detta avsnitt presenteras två tabeller per komponent i 5C-modellen med citat från respondenternas 

svar från samtliga intervjuer. Den övre tabellen presenterar respondenternas citat angående bankens 

riktlinjer utifrån komponenterna i 5C-modellen som kommenteras av respondenterna. Den undre 

tabellen presenterar respondenternas professionella bedömning av det fiktiva företaget Tryckeri AB 

med hänsyn till samma komponenter i 5C-modellen. Anledningen till upplägget är för att presentera 

en överskådlig bild av respondenterna svar med en jämförelse av vad de säger gällande bankens 

riktlinjer, och deras resonemang angående deras kreditbeslut. Som tidigare nämnt anses 5C-modellen 

vara en viktig byggsten i bankens struktur vid ett kreditbeslut. För att bankerna ska kunna göra en 

helhetsbedömning vid ett kreditbeslut krävs det en strukturerad kreditpolicy (Brody & Frank, 1999). 

Tjänstemännens professionella bedömning ska därefter appliceras i relation till 5C-modellen för att 

undersöka vad som ligger till grund för deras kreditbeslut samt fördjupa oss i skillnader och likheter 

utifrån vår teoretiska referensram.  
 

Nedan presenteras respondenternas uppfattning av bankens strukturella riktlinjer på de olika 

beståndsdelarna som ingår i 5C-modellen och deras professionella bedömning av Tryckeri AB.  
 

Återbetalningsförmåga 

Ett av det viktigaste kriteriet enligt 5C-modellen anses vara låntagarens återbetalningsförmåga 

(Altman, 1998). Ett starkt kassaflöde bidrar till att kunna analysera låntagarens kapacitet till att betala 

av sin skuld. 

 

Tabell 2. 

 Respondenten om bankens syn på återbetalningsförmåga 

Respondent A “Återbetalningsförmågan är en av de viktigaste bitarna för banken inför ett 

kreditbeslut. Företaget måste ha en förmåga att kunna betala sina räntor.”     

Respondent B “Det viktigaste när det kommer till kreditgivning är att det finns en 

återbetalningsförmåga, så vi tittar ju mycket på kassaflödet där. De korta 

tillgångarna kontra de korta skulderna är ett viktigt mått hur företaget mår i 

närtid.” 

Respondent C “Idag är det mycket mer framåtblickande kassaflödesorienterat man tittar på vilket 

också känns mycket bättre. Inom alla branscher såklart.” 

Respondent D “Det är viktigt att vi inom banken blickar framåt, det vill säga att man prognostiserar 

resultat, likviditet och kassaflöde eftersom man vill kunna bedöma företagets 

återbetalningsförmåga.” 
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Tabell 3.  

 Respondenternas professionella bedömning av Tryckeri AB:s 

återbetalningsförmåga 

Respondent A “Jag tycker företaget känns kreditvärdigt då man har en stark soliditet på 61 procent, 

vilket indikerar god långsiktig betalningsförmåga. Kortsiktig betalningsförmåga i 

form av kassalikviditet är också väldigt stabil på 274 procent.” 

Respondent B “Störst risk är likviditeten […] Något tajt kassaflöde, vill hellre se kortare 

amorteringstid från 5 år till 3 år, vilket medför att kassaflödet blir lite ännu tuffare. 

[…] Klippa utdelningen och låta de pengarna gå in i bolaget för att ge lite substans” 

Respondent C “Återbetalningsförmågan ser bra ut. Med deras kassaflöde hade de till och med 

kunnat amortera av företagslånet på 3 år istället för 5 år.” 

Respondent D “Det är många inom tryckeribranschen som har det tufft idag, även om det här 

bolaget har fina nyckeltal så hur kommer de påverkas i framtiden av den här 

investeringen? Vad innebär investeringen?”  

 
Samtliga respondenter kom in på återbetalningsförmåga när bankens riktlinjer diskuterades. Då alla 

banker jobbar med någon form av mall som skall fyllas i vid inkomna kreditansökningar så blir just det 

finansiella en väsentlig del. Respondent A och B nämner specifikt att återbetalningsförmågan är en av 

de viktigaste delarna banken bör bedöma inför ett kreditbeslut, om inte den viktigaste delen, som det 

även framgår av Altman och Saunders (1998). Det framgår av resultatet att respondent A och B menar 

att man måste kunna avgöra företagets befintliga och framtida återbetalningsförmåga för att kunna 

avgöra kreditvärdigheten hos potentiella och framtida företagskunder. Respondent C och D nämner 

också, implicit, betydelsen av ett kassaflöde och betonar de framtida prognoserna med ett kassaflöde 

och hur viktigt det är. Att återbetalningsförmågan blir en central del i bankens modeller får ses som 

väntat och stämmer därmed in med teorin om 5C-modellen. 
 

Vi noterar att respondenternas professionella bedömning gällande Tryckeri AB:s 

återbetalningsförmåga verkar skilja sig åt. Respondent A och respondent C var positiva när 

återbetalningsförmågan diskuterades, medan respondent B och respondent D istället hade en mer 

ifrågasättande syn angående hur framtiden kan försvåra företagets återbetalningsförmåga. Personliga 

bedömningar angående vad en god återbetalningsförmåga är och vilka tidigare erfarenheter man har 

från tryckeribranschen kan här vara en påverkande del i respondenternas bedömningar. 
 

Kapital 
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Det egna kapitalet är de pengar som investerats i verksamheten och är en indikation på hur mycket 

låntagaren riskerar om verksamheten misslyckas enligt Weston och Eugene (1966). 
 

Tabell 4.  

 Respondenten om bankens syn på kapital 

Respondent A “Man tittar historiskt, har det gått bra finns det bra förutsättningar för att det går bra. 

Har det gått dåligt, då är det jätteuppförsbacke, det går nästan inte. Ägaren måste då 

själv backa upp bolaget genom ett ägartillskott. Kan bli personligt lån istället.” 

Respondent B “Banken gillar ju nyckeltalet soliditet, att det ska finnas en bra fördelning mellan eget 

kapital och externt kapital […] Ägarstrukturen vill vi ha koll på, enkelt bolag eller en 

del av koncern påverkar.” 

Respondent C “Ägarstrukturen, vem äger bolaget? Det är en väldigt viktig del. Är det en stark ägare 

eller ingår bolaget i en koncern där vi har stort engagemang så känner vi oss alltid 

tryggare. Vet vi att det finns pengar bakom i fall att det skulle bli lite svettigt så är det 

ju bra.” 

Respondent D “Vi tittar på rörelsemarginal, räntetäckningsgrad, räntabilitet, skuldkvot och soliditet. 

Det är det man tittar på först och främst.” 

 

Tabell 5. 

 Respondenternas professionella bedömning av Tryckeri AB:s kapital 

Respondent A “På grund av försiktighetsskäl skulle jag vilja föreslå att ställa in föreslagen 

utdelning eller att åtminstone halvera den eftersom företaget borde behålla mer 

kapital.” 

Respondent B ‘’Beviljar vi den här ansökan så skulle vi lägga på en så kallad kovenant, vilket 

innebär att ägarna inte kan begära utdelning utan bankens medgivande, tills dess att 

krediten till banken är återbetald. Det visar att företagaren är beredd att göra ett 

“commitment”.’’ 

Respondent C “Gällande utdelningen har jag inga direkta synpunkter på. Men samtidigt tar 

företaget ut en utdelning på 1 miljon kronor och om företaget 3 månader senare får 

problem med likviditeten kommer vi inte tycka det är okej. […]  Vi hade i så fall 

begärt att ledningen gör ett ägartillskott.” 

Respondent D “Det finns en rörelsekapitalförändring som är ganska stor under 2018, som sticker 

ut, det är en sådan post jag skulle vilja veta mer om. Vad är det som ligger bakom 

det? Är det ett stort lager som företaget fått skriva av?” 

 

Det framkommer från respondent A att en viktig variabel som banken vill se en bedömning om inför 

ett kreditbeslut är ägarens förmåga till kapitaltillskott. Det är en av många relevanta mjuka faktorer 

som kreditgivarna på respondent A:s bank förväntas besvara i bankens Excelmall. Anledningen är att 



39 
 

ägaren kan behöva stärka upp för företaget med eget kapital om verksamheten möter svårigheter. 

Respondent A och C menar att ägaren kan behöva backa upp för verksamheten genom ett personligt 

lån om de skulle möta svårigheter, vilket överensstämmer med Landströms (2003) punkt 3 (se 4.2 

Kreditbedömning) i vad som bör ingå i en kreditbedömning. Landström (2003) menar att en 

kreditgivare behöver analysera låntagarens kapitaltillgång vid eventuellt täckning av löpande 

affärsutgifter. Respondent B och C belyser ägarstrukturen och menar att beroende på den, kan det 

påverka företagens kapacitet till eget kapital. Utöver det nämner respondent B och D nyckeltalet 

soliditet som viktigt nyckeltal för banken, som mäter hur stor andel av tillgångarna som är finansierat 

med eget kapital. Detta är också något som Weston och Eugene (1996) beskriver, att man behöver 

avgöra hur stor del av långivaren egna kapital som finansierats i verksamheten.  

 

Respondent A och B menar att Tryckeri AB bör annullera den förslagna utdelningen där respondent 

B tillägger att man vill lägga på en kovenant, vilket innebär att inga utdelningar kan göras utan 

bankens godkännande. Respondent C väljer istället att lämna utdelningen oförändrad och menar att 

ägarna har ett ansvar och ska kunna avgöra om det är lämpligt med en utdelning. Vidare menar 

respondent C att det i ett senare skede, om företagskunden får ekonomiska problem, kan komma att 

påverka huruvida de får ett nytt lån beviljat eller inte då ägarna tagit ut utdelning som kan skjutas in 

till företaget igen. Det identifieras en skillnad i respondenternas svar där respondent A och B väljer 

att agera mer restriktivt gällande utdelningen medan respondent C väljer att låta utdelningen få en 

inverkan vid eventuella senare ekonomiska svårigheter. Respondent D nämner att 

rörelsekapitalförändringen är en post hen vill fördjupa sig i.  

 
Affärsklimat 

Affärsklimat beskrivs som förändringar som kan vara en sårbarhet för företagets 

återbetalningsförmåga (Pandey, 2008). Affärsklimat kan vara konjunkturcykler, konkurrenstryck, 

inflation, räntor med mera. Landströms (2003) punkt 4 (se 4.2 Kreditbedömning) menar att en 

kreditgivare måste kunna fastställa och analysera “konjunkturläget och marknadssituationen” i den 

bransch som företagskunden tillhör. 
 

 

Tabell 6. 

 Respondenten om bankens syn på affärsklimat 

Respondent A “Banken gör inga prognoser specifikt för branscher. Alla banker vet om vilka 

branscher som är problem. Restauranger, åkerier, tryckerier, byggföretag är 

problembranscher.” 
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Respondent B ‘’Vi vill få kunden att tänka själv kring möjliga worst case-scenario. Det är lite vårt 

jobb att vara lite mer pessimistiska. […] Beroende på branschen företaget är aktivt 

inom så gör vi ibland en jämförelse hur branschens snitt ser ut för att se om bolaget 

ligger över eller under snittet. Är det en branschfaktor eller är det 

managementfaktor?’’  

Respondent C “Den största risken ett bolag har är att de har en kund som står för en stor del av 

omsättningen. Det är den största affärsmässiga risken. Exempelvis vad händer om 

Siemens, som står för 60 procent av omsättningen, drar? Då kan det bli problem.” 

Respondent D “Vad det finns för konkurrens, vilka är företagets konkurrenter. Det kan ju finnas 

många aktörer men olika nischer, så det tittar man på. Men också hur ser kundstocken 

ut och hur känslig är man för konjunktursvängningar. […] Om företaget har kunder 

utomlands så blir valutarisken en viktig del att ta i beaktande i bedömningen.” 

 

Tabell 7. 

 Respondenternas professionella bedömning av Tryckeri AB:s affärsklimat 

Respondent A “Hur ser konkurrenssituationen inom branschen ut? […] Den största risken i 

verksamheten är att företaget befinner sig i en väldigt pressad bransch med svaga 

marginaler. Tryckeribranschen medför att man behöver vara extra noggrann i sin 

analys.” 

Respondent B “Minskad omsättning gör att jag vill analysera branschen mer, vad är 

bakomliggande faktorerna? En konkurrentjämförelse skulle vi göra.” 

Respondent C “Kundstrukturen, jag utgår i min bedömning att den ser bra ut. Det är ju något man 

måste titta på i analysen. […] Prognosen ser också försiktig ut, vilket är bra att man 

utgår från att allting inte går som man tänkt sig. Då finns marginal för oförutsedda 

händelser.’’ 

Respondent D “Är företaget beroende av en enskild nyckelperson? Hänger verksamheten till stor 

del på den personen? I så fall kan det innebära risk. […] Vissa företag kan vara 

räntekänsliga, om verksamheten jobbar med utlandet måste man titta på 

valutakurser och ta höjd för det, hur kan det påverka resultatet? […] Hur ser 

marknaden ut för branschen? […] För nyckeltal och siffermässigt ser det väldigt 

starkt ut, och eftersom det är tryckeribranschen så haltar det för mig, det vill jag ha 

en mer känsla för.” 

 

Respondent A förklarar att ett flertal variabler är viktiga som är hänförbara till verksamhetens 

affärsklimat. Bland annat bör kundstruktur, marknadsutveckling och konkurrenssituationen 

undersökas av kreditgivaren och fyllas i, i bankens modell. Respondent A menar att banken inte 

upprättar prognoser för specifika branscher utan att man som tjänsteman ska känna till så kallade 

problembranscher. Av respondent B framkommer det att banken behöver beakta riskfaktorer 
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bestående av bland annat marknadsrisk och motpartrisk. Respondent C medger att yttre hot, 

exempelvis konkurrens från andra länder är något som man bör ta hänsyn till inför ett kreditbeslut. 

Hen förklarar också att om företagskunden har någon eller några kunder som står för en stor del av 

omsättning kan det bli problematiskt om denna kund skulle byta leverantör. Respondent D nämner 

vikten av kundstocken. Har företagskunden kunder utomlands blir valutarisken en viktig del i 

beslutet. Hen menar också att man behöver försöka fastställa hur konjunkturkänsliga företagskunden 

är. Sammanfattningsvis nämnde samtliga respondenter tonvikten av affärsklimatet, men formulerat 

på olika sätt.  

 

Vad gäller Tryckeri AB:s affärsklimat har respondenterna relativt liknande resonemang men viss 

skillnad kan noteras. Samtliga respondenter menar att tryckeribranschen är en pressad och osäker 

bransch att verka i. Respondent A och D lägger tonvikten i konkurrensanalys medan respondent C 

och D nämner kund- och ägarstruktur som en viktig komponent i sin analys av företagskundens 

affärsklimat.  
 

Personlighet 

Det personliga intrycket karaktäriserar låntagaren utifrån personliga, kulturella, sociala och 

ekonomiska faktorer. Det personliga intrycket och den sökandes karaktär är en viktig del utifrån 

långivarens perspektiv enligt Ouma (1996). 

 
Tabell 8. 

 Respondenten om bankens syn på personlighet 

Respondent A “Vi upprättar en så kallad företagsprofil för samtliga kunder. I företagsprofilen ska 

man inkludera ledningens kompetens, entreprenörskap, ledarskap samt deras mål och 

visioner […]. Personlighetsdraget är därför jätteviktigt för att kunna få en bild över 

vad för typ av kund man kommer handskas med.”  

Respondent B “Första mötet med en kund, det första intrycket, hur man presenterar sin idé, det är 

något väldigt viktigt. Personerna bakom är en del av hygienfaktorn, är det några vi på 

banken vill ha en affärsrelation med? Man vill känna att personerna är kompetent och 

kan sköta företaget, och har erfarenhet från branschen.” 

Respondent C “Grundbulten för all form av kredit handlar om förtroendet för den person man har 

på andra sidan bordet. Det är nummer ett. Sen går man vidare på siffrorna.” 

Respondent D “Det är ju jätteviktigt att man känner att det är rätt personer bakom bolagets 

verksamhet. Både kunskap och erfarenhet.” 

 

Tabell 9. 
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 Respondenternas professionella bedömning av Tryckeri AB:s personlighet 

Respondent A “Att bolaget lyckats gå med vinst flera år i en tuff bransch är betryggande, det påvisar 

en god kunskap inom företaget. […] jag hade dock självklart velat ha ett personligt 

möte med ledningen innan ett lånebeslut kan tas och vilja ställa frågor för att bedöma 

ledningens kunskap för verksamheten och branschen. […] Förutsatt ett gott intryck 

från ledningen hade jag beviljat företagslånet.” 

Respondent B “Jag skulle behöva sätta mig ner med personerna bakom företaget för att få lite mer 

bakgrund om dem och bolaget […]. Personerna är en del av helheten, men inget som 

direkt påverkar räntesatsen. Men man vill ju känna att de är transparenta och har en 

tillräcklig kompetens att driva företaget.” 

Respondent C “Ledningens kunskap påverkar vilken räntesats vi sätter. Förtroende för personen är 

viktigt.” 

Respondent D “Det är ägaren bakom man gör affär med, därav räcker det inte med endast de 

finansiella posterna för att komma fram till ett beslut. […] Hur lång tid blickar 

ledningen fram? Vad är det som gör att ledningen tror att de kommer öka 

omsättningen?” 

 

Resultatet har påvisat att samtliga banker begär utdrag från UC där information angående bland annat 

företagets styrelse och ledning ges. Information som avser styrelse och ledning avser ofta ekonomiska 

faktorer såsom personliga betalningsanmärkningar och skuldsaldon, vilket även stämmer i enlighet 

med Sigbladh & Wilow (2008). Dessutom ingår det en hel del bedömningar om ledningen i de mjuka 

faktorerna som bankernas modeller ska täcka, till exempel hur deras kunskapsnivå upplevs. Det är 

genom det personliga mötet man kan diskutera idéer med kunden och också få en bild av kunskapen 

som ledningen har inom branschen. Två av Landströms (2003) fem kriterier (se 4.2 Kreditbedömning) 

är adresserade till företagsledningen i form av att kreditgivaren ska granska dess intentioner och 

förmåga att driva affärsrörelsen. Det finns tydliga kopplingar mellan Landströms (2003) kriterier och 

respondenternas ställning till personlighet. 
 

Samtliga respondenter betonade vikten av det personliga mötet. Eftersom en beviljad kreditansökan 

leder till en ny kund för kreditgivaren vill man försäkra sig om att det är en person man kan ha en 

fungerande affärsrelation med. Att bedöma företagarens kunskap att bedriva ett välfungerande företag 

är en del av bedömning och därför påverkas deras analys av att inte kunna möta någon från ledningen 

i Tryckeri AB. En distinkt skillnad i respondenternas bedömning gällande personlighet är att 

respondent B inte ansåg personerna bakom företaget som något som direkt påverkar valet av räntesats. 

Det är en intressant skillnad i bedömning då respondent C anser att ledningens kunskap är en del av 

risken och ska därmed tas med i valet av lämplig räntesats. Deras bedömning kan skilja sig åt baserat 
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på de erfarenheter de upplevt när det kommer till hur stor inverkan som ledningen har när det kommer 

till företagets långsiktiga överlevnad. 
 

Säkerhet 

Låntagaren behöver i de flesta fall behöva pantsätta någon form av tillgång för att få lånet beviljat, 

detta kallas för säkerhet och innebär att om företaget, mot förmodan, inte kan betala tillbaka skulden 

så har banken rätt till säkerheten för att lösa skulden (Altman, 1985). 

 
Tabell 10. 

 Respondenten om bankens syn på säkerhet 

Respondent A “Banken kräver alltid en säkerhet för att lånet ska kunna beviljas.” 

Respondent B “Kreditgivning ska följa god kreditgivningssed och ligga i linje med bankens 

kreditpolitik som är ett omfattande regelverk för kreditgivning, avseende typ av 

motpart, typ av finansiering, löptider, säkerhetstäckning.” 

Respondent C “Ett bra exempel är när ett åkeri köper en lastbil. När banken finansierar det kanske 

man tar en avbetalningsfinansiering där man får direktpant i objektet. Ägarna stoppar 

in 30–40 procent i egen insats och så belånar vi det till 60 procent. […] Risken att vi 

förlorar pengar är ju i praktiken noll.” 

Respondent D Nämns ej. 

 

Tabell 11. 

 Respondenternas professionella bedömning av Tryckeri AB:s säkerhet 

Respondent A “Jag skulle föreslå att banken har maskinen som Tryckeri AB vill köpa in, som 

säkerhet för lånet. Utöver det vill jag även att ägarna av företaget lämnar en garanti 

om 300 000 kronor i form av en personlig borgen som komplement gällande 

säkerhet.”  

Respondent B “Lån för investering i maskin är positivt då vi kan ha maskinen som säkerhet. Vi hade 

då bett om en objektspecifikation på maskinen, skickat det till en analytiker inom 

banken som kan bedöma värdeutvecklingskurvan så att vi sen praktiskt taget kan 

hämta maskinen, sälja den och få tillbaka vårt utlånade belopp. Då behöver man inte 

ha så mycket mer borgensdelar då maskinen kan täcka upp som säkerhet.” 

Respondent C “Vid utlåning skulle vi här ha ett återtaganderättsförbehåll, vilket innebär att vi har 

direktpant i objektet (maskinen). Då har vi pant i den i fall att bolaget i framtiden går 

i konkurs. Den kan inte konkursförvaltaren komma och ta då. Bolaget stoppar in 2 av 

5 miljoner själva, vi 3 miljoner, det blir 60 procent belåningsgrad. Det är jättebra. 

Säkerhetsdelen är “fine”, vi kommer få bra pant där.’’ 

Respondent D Nämns ej. 
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Respondent A menar att banken alltid kräver en säkerhet för att lånet ska kunna beviljas, att detta 

precis som Altman (1985) menar, ska pantsättas för att täcka de lån företagskunden har hos banken. 

Utöver detta nämns även en företagsinteckning där respondent A har en säkerhet i kundens tillgångar, 

om företagskunden går i konkurs. Respondent C hävdar, precis som respondent A, att banken har ett 

omfattande regelverk för kreditgivning där säkerhetstäckning inkluderas. Respondent C nämner 

också vikten av företagsinteckning som säkerhet för ett lån. Respondent A, B och C har utifrån deras 

utsaga svarat i enlighet med Altman (1985) och Landströms (2003) femte kriterium som innebär en 

säkerhet i form av pant, garantier eller borgensförbindelser. Däremot tog inte respondent D, till 

skillnad från övriga respondenter, upp något angående säkerhet. Det var ingenting som specifikt 

tillfrågades under intervjuerna, men då de första tre respondenterna självmant nämnde vikten av 

säkerheter kan man möjligtvis utgå från att det inte är bland det mest prioriterade hos respondent D.  

 

Samtliga respondenter, med undantag för respondent D, var positivt inställda till att låna ut pengar 

som ska till en maskininvestering eftersom maskinen sedan kan användas som en säkerhet för lånet. 

Respondent B kunde inte göra en bedömning av Tryckeri AB eftersom hen saknade det personliga 

mötet med företagskunden, varför hen troligtvis inte nämner en säkerhet i investeringen.  

 

7.2	Sammanfattad	analys	av	struktur	

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bankernas struktur när det kommer till kreditgivning 

påminner mycket om varandras. Utformning av hierarkier och mandat skiljde sig dock åt, både mellan 

bankerna och inom bankerna, från kontor till kontor. Men när det kommer till riktlinjer och 

tillvägagångssätt framgick det att samtliga banker använder sig av någon form av modell i sin 

kreditbedömning för att få en översiktlig helhetsbild över det kreditsökande företaget. Det finansiella 

blir bland det viktigaste för banken, då denna typ av verksamhet bygger på att kunderna har en 

återbetalningsförmåga. Det överensstämmer med Svensson (2003) som menar att den fundamentala 

analysen av redovisningsinformationen är bland det främsta kreditgivaren bör bedöma. Svensson 

(2003) menar också att tillgångarnas framtida försäljningsvärde är relevant då banken vill ha en 

tillgång som säkerhet, vilket stämmer överens med vårt resultat. Respondenterna förklarade att en 

viktig del angående det finansiella är att kunna begära någon tillgång som säkerhet vid eventuella 

framtida problem för företaget. Att begära en säkerhet var en del av bankens krav hos de första tre 

respondenterna, däremot kom respondent D ej in på ämnet. Respondenternas resonemang om 
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återbetalningsförmåga och bedömning av säkerheter styrker även Svenssons (2003) modell för 

kreditvärdighetsbedömning, se figur 1. 

 

Som det kan utläsas av figur 1 tas “Information för personbedömning” upp som ett sista steg i 

bedömningen. Respondenterna var tydliga med att mjuka faktorer, såsom kundens personlighet och 

kunskap är en viktig del i bankens bedömning. Kunden bör besitta en tillräcklig kunskap, men också 

ett engagemang som kan vittna om drivkraften för företaget. Kapitalstyrkan hos ägaren blir också en 

relevant faktor att ta i beaktning för att det ger lägre risk för finansiella problem för verksamheten om 

man har en ägare som är benägen att tillföra nytt kapital vid behov. Utifrån respondenternas tydliga 

betoning och återkommande till vikten av personerna bakom företaget kan vi möjligtvis ifrågasätta 

hur Svenssons (2003) modell (se figur 1) prioriterar personbedömning som sista steg, efter 

redovisningsinformation och marknadsbedömning. Utifrån vår upplevelse av respondenternas tonvikt 

och återkommande till personerna bakom företaget anser vi att personbedömning generellt verkar 

vara mer prioriterad än marknadsbedömningen. Något som kan styrka denna tolkning är att de tre 

första respondenterna valde att bevilja kreditansökan från Tryckeri AB utan några större invändningar 

angående att de upplever tryckeribranschen som problematisk. Man verkade mer bekymrade över att 

man inte kunde ha ett möte med personerna bakom bolaget. Respondent D, som inte fattade ett 

kreditbeslut angående Tryckeri AB:s kreditansökan, var dessutom tydlig med att kundmötet var det 

främsta fokus. Hen hävdar att man inte kommer någonstans utan kundmötet, därav det obefintliga 

kreditbeslutet. 

	

7.3	Sammanfattad	analys	av	professionella	bedömningar	

Professionella bedömningar handlar i slutändan om att fatta beslut utifrån den information man har 

att tillgå (Broberg, 2013). För att utveckla den kunskapen måste man utföra det praktiska arbetet, lära 

sig tolka riktlinjer och diskutera med sina medarbetare (Cole, 2002). Det är en utveckling genom flera 

steg, där man i grunden lär sig bedömningar utifrån policys, för att sedan utveckla förmågan av 

problemlösning och slutligen kunna fatta komplexa beslut utifrån en bedömning av möjliga utfall 

(Cole, 2002). Respondenternas resonemang kring vikten av erfarenhet i våra intervjuer ger här en 

liknande bild. Respondent C betonade att man med längre erfarenhet tenderar att gå efter sin 

magkänsla och att mindre erfarna troligtvis blir mer mekaniska och fokuserar på siffrorna. Det 

överensstämmer med att man i början, när det kommer till teorin om professionella bedömningar, 

behöver utgå mer från policys. Respondent A påpekade också att just erfarenheten gör att hen idag 

kan göra en helhetsbedömning ganska snabbt. Hen nämner också just magkänslans betydelse i och 
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med att man kan dra paralleller från de erfarenheter man samlat på sig under åren. Som Cole (2002) 

antyder krävs en utveckling för att nå tillräcklig kunskap för att ta komplexa beslut. Det är därför 

intressant att den respondent med minst erfarenhet, respondent C, är den som såg lägst risk i Tryckeri 

AB, både utifrån riskskalan och val av räntesats. Det är givetvis många faktorer som spelar in i 

bedömningen som leder fram till deras syn på risk, men att respondent C även nämner att hen anser 

sig vara försiktig och konservativ i sin kreditbedömning gör det än mer intressant att fundera över om 

hens bedömning hade sett annorlunda ut med en lika lång erfarenhet som övriga respondenter?  

 

Andersson (2001) menar också att erfarna kreditbedömare tillgodogör sig färre typer av information 

samt att utförandet av bedömningen tar längre tid. Respondent A, B och D har endast ett års skillnad 

i erfarenhet, där respondent A och B ansåg sig kunna fatta ett beslut utifrån den information de 

tilldelats och utifrån en relativt begränsad tidsram. Respondent A betonade i sin intervju att just 

erfarenheten bidragit till att hen idag kan ta beslut utifrån mindre information, att hen inte behöver 

ställa tonvis med frågor längre. Respondent C menar att individuella erfarenheter från uppstådda 

problem hos en företagskund kan påverka banktjänstemäns framtida kreditbeslut inom den branschen. 

Upplevda erfarenheter skulle således kunna vara en av orsakerna till respondenternas olika 

riskbedömning av Tryckeri AB. Detta stämmer överens med Simon (1958) som menar att 

beslutsfattare tar beslut inom sin referensram. Simon (1958) menar även att verkligheten anses vara 

för komplex för att individen inte ska påverkas av sin egen förnimmelse och iakttagelseförmåga, 

varför beslutsförmågan påverkas i den utsträckning att individen inte kan anses vara rationell.  

 

Vi kan se att respondent D kan hänföras till Landströms (2003) syn angående informationshantering. 

Det satisfierande angreppsättet syftar på personer som kan ta beslut trots relativt lite information, 

medan det maximerande angreppsättet använder mycket mer information för att göra ett så bra 

övervägande beslut som möjligt. De tre första respondenterna kände att information angående 

Tryckeri AB var tillräcklig för att ta ett ungefärligt beslut, medan respondent D ansåg att hen inte 

hade tillräcklig information att tillgå för att ta ett beslut angående kreditansökan. Hens beslut kan 

knytas till Anderssons (2001) studie som menar att erfarna kreditgivare tenderar att avslå 

kreditvärdiga kreditansökningar i större utsträckning än oerfarna. I jämförelse med respondent C, som 

överlag var väldigt positiv till Tryckeri AB, har respondent D nio år längre erfarenhet inom 

kreditgivning än respondent C. Respondent B betonade dessutom under intervjun att erfarna 

kreditgivare ofta har en större kundstock än de mindre erfarna inom yrket, och därför kan vara mer 

restriktiva då man inte behöver expandera sin kundstock på samma sätt som de mindre erfarna kan 

behöva. 
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Samtliga respondenter hade föredragit det personliga mötet för att kunna fatta ett så bra beslut som 

möjligt. Respondent A var tydlig med att personerna bakom företaget är så pass viktig att hen hellre 

föredrar en väldigt kunnig ledning framför en väldigt bra affärsidé. Respondent D kunde inte ta ett 

beslut på grund av just det uteblivna mötet med kunden. Samtliga respondenter hade frågor som 

behöver ställas under kundmötet för att kunna fatta slutgiltiga beslut. Respondent C menar att det är 

en självklarhet att den individuella bedömningen skiljer sig åt mellan kreditgivare då individerna 

lägger sin tonvikt på olika aspekter. Avslutningsvis kan man undra: hur hade inkludering av ett 

kundmöte med Tryckeri AB påverkat deras slutgiltiga kreditbeslut? Det kan endast individerna själva 

avgöra. 

 

8.		Slutsats 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser vi har kommit fram till utifrån studiens syfte samt en presentation av 

studiens kunskapsbidrag. Slutligen ger vi förlag till fortsatt forskning inom området.  

 

Den empiri som samlats in i vår studie indikerar att kreditgivare lämnas utrymme för en individuell 

bedömning av en kreditansökan. Det har påvisats att man använder sig av en del strukturella 

tillvägagångssätt utifrån bankens hjälpmedel, där redovisningsinformation om det kreditsökande 

företaget är en central del i bedömningen. Insamlingen av hård- och mjukdata ger en översiktlig 

sammanställning som underlättar valet av var analysen bör fördjupas. Kosmala MacLullich (2001) 

menar att professionell bedömning börjar där struktur slutar, vilket kan anses överensstämma då 

kreditgivaren har ett stort eget ansvar gällande hur analysen om kreditvärdigheten fördjupas. Där 

bankens hjälpmedel slutar blir det en tydlig individuell bedömningsfråga, om hur kreditgivaren väljer 

att gå vidare och vad man väljer att prioritera. Beroende på var kreditgivaren lägger sin tonvikt i 

bedömningen så kommer därmed den professionella bedömningen att skilja sig åt. 

Generellt kan vi konstatera att de olika respondenternas kreditbedömning i stora drag överensstämmer 

med varandra. Genom att ställa öppna frågor till respondenterna kunde vår empiriinsamling ge svar 

på vilka delar som ansågs viktiga enligt kreditgivaren, utan att våra intervjufrågor nämnde något 

angående teorin om 5C-modellen. Trots det framgick det tydligt att de fem C:na var en stor del av 

kreditbedömningen hos alla respondenter. Återbetalningsförmågan är förståeligt nog bland det 

viktigaste som kreditgivarna undersöker, då det är den som generar intäkter för banken. Det betonar 

vikten av att göra en helhetsbedömning av företagets redovisningsinformation då det finns många 

faktorer som påverkar företagets återbetalningsförmåga.  
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Det som vi anser vara det mest intressanta var hur mycket samtliga respondenter betonade vikten av 

det personliga mötet med kunden, hur stor inverkan det verkligen har i själva kreditbedömningen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondent A, B, och C kunde ta ett beslut gällande Tryckeri 

AB. Kreditvillkoren och identifieringen av riskskalan såg dock annorlunda ut. Respondent D kunde 

inte med hjälp av det givna materialet komma fram till ett beslut, då detta material inte ansågs räcka 

till. Baserat på det och deras val av kreditvillkor kan vi konstatera att respondenternas professionella 

bedömning skiljer sig åt.  

8.1	Studiens	kunskapsbidrag	

Studien har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för hur svenska banktjänstemän fattar ett 

kreditbeslut utifrån bankens struktur och tjänstemännens professionella bedömning. Studien indikerar 

att kreditbedömningen generellt innefattar samtliga komponenter i 5C-modellen och att den 

professionella bedömningen både har likheter och skillnader. Detta medför att trots att kreditgivarna 

har samma information så skiljer sig deras bedömningar åt. Studien har även påvisat att det personliga 

kundmötet är av betydande vikt för både kreditsökande och kreditgivare.  

8.2	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Studien visar att det finns skillnader i tjänstemäns professionella bedömning vid kreditbeslut. Våra 

respondenter har pekat på erfarenheten i yrket som en stor anledning till skillnaderna vilket gör det 

intressant att fördjupa sig i kreditgivares erfarenhet inom affärsbanker. Vidare har studien visat att 

kreditansökarnas personlighet spelar en stor roll vid en kreditbedömning. Det vore därmed relevant 

att göra en fallstudie för olika personligheter hos kreditansökaren. Vidare förslag är att studera 

kreditgivarens erfarenhet i förhållande till företagsansökarnas personlighet.  
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Bilagor	

Bilaga	1	Anonymt	bolag	med	fiktiv	prognos	”Tryckeri	AB” 

Företaget vill ansöka om ett företagslån på 3 miljoner kronor hos Bank AB. Förutom att 

företaget vill ansöka om lån hos (Bankens namn) har kunden varit företagskund sedan 5 

år tillbaka. Kunden har en checkräkningskredit som han nyttjar frekvent och är ibland sen 

med att betala in sina kontokreditsfakturor hos Bank AB. Omsättningen har på grund av 

branschen minskat men Tryckeri AB är optimistiska till att investeringen dom vill göra i 

sina nya maskiner omkring totalt  

5 miljoner kommer kunna medföra ökad omsättning, resultat och likviditet.  
 

I bifogat material finns ett Excel-ark med resultat-, balans- och kassaflödesanalys. År 

2019, 2020 samt 2021 är prognoser om företaget skulle få företagslånet om 3 miljoner 

beviljat hos [Bankens namn]. Sedan finns ett flertal viktiga nyckeltal att ta hänsyn till.  

 

Inga betalningsanmärkningar finns registrerade. VD:n och ledningen är optimistiska 

inställda och har god kunskap inom branschen. 
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Bilaga	2	Intervjumall	 

Personligt/Erfarenhet   

1. Vad har du för roll på banken? Hur många år har du arbetat med 
företagskreditgivning? 
 

2. Vad för väsentliga skillnader i ditt kreditbedömande kan du se sedan du började 
med kreditgivning? Lägger du större vikt vid något annat idag än när du började?  
 

3. Vad lägger du störst vikt vid i din kreditbedömning? Vad är det första du tittar 
på?  

Struktur/Banken 

4. Kan du beskriva hur det går till när ni fått in en kreditansökan från ett företag. Vad 
sker? Hämtar ni information från UC och iså fall hur bearbetar ni den?   
 

5. Vad finns det för riktlinjer gällande kreditutlåning inom Banken? Vilka riktlinjer/ 
instruktioner har ni? Hur ser det ut mellan de olika instanserna ang. 
Utlåningsbelopp?  
 

6. Hur följer ni upp kundens kreditvärdighet till de ni givit ut kredit till? Bevakar ni 
bolag med checkräkningskredit oftare än vanliga låntagare?  
 

7. Forskning menar att den individuella bedömningen gör att banktjänstemän 
kommer fram till olika beslut trots att informationen är densamma, varför tror du 
att det är så? Vad i analysen tror du skiljer sig mest åt bedömningsmässigt?  

Redovisningsinformation/Analyser  

8. Vad använder ni för redovisningsinformation? Vilken information i 
boksluten/finansiella rapporterna är mest relevant för beslutet?  
 

9. Vad gör ni för analyser? Vilka nyckeltal använder ni och hur använder ni dom i 
beslutsfattandet? (Prognoser, Branschanalys, Konkurrenter) 
 

10. Vilka riskfaktorer beaktar ni vid en kreditbedömning?  
 

11. Är redovisningsinformationen som ni tar del av tillräckligt bearbetad eller 
undersöker ni vissa bokförda poster närmare? T.ex. immateriella tillgångar?  
 

12. Är redovisningsinformation tillräckligt för att fatta beslut? Vad för andra 
underlag tar ni hänsyn till vid kreditbedömning?  

 
Anonymt bolag med fiktiva prognoser  
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13. Vad har du kommit fram till gällande Tryckeri AB?  
 

14. Vart såg du mest risk i att bevilja/ge avslag? På en riskskala mellan 1–10, vad 
skulle du säga Tryckeri AB befinner sig enligt dig?  
 

15. Vad var mest positivt respektive negativt enligt dig?  
 

16. Vilka kreditvillkor skulle du tyckas vara lämpliga för Tryckeri AB? Ränta samt 
amorteringstid. 
 

17. Vilken betydelse har branschen/konkurrenterna inför ditt kreditbeslut?   
 

18. Hur mycket tid skulle du säga att ett sånt här bolag kräver innan man skulle kunna 
ta ett riktigt beslut? (Hur mycket tid man lägger ned inför ett beslut?   
 

19. Vid komplexa fall kan det vara svårt att komma fram till ett kreditbeslut? Hur går 
du tillväga vid sådana fall? 
 

20. Kan detta leda till sämre kreditvillkor?   

 

 Karaktär/Personlighetsdrag  

21. Hur viktig är ledningens personlighet? Hur stor roll spelar personlighet kontra 
kunskap?  
 

22. Skulle ditt kreditbeslut, utifrån den information du givits, kunna förändras 
beroende på ledningens personlighet och kunskap?  
 

23. Hur beaktar ni eventuell informationsasymmetri? Hur bedömer ni informationens 
trovärdighet?  
 

24. Påverkas trovärdigheten om bolaget har revisor, auktoriserad eller icke 
auktoriserad redovisningskonsult? Leder det till mer/mindre analys? 


