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1. INLEDNING

apitlet inleds med en bakgrund som introducerar läsaren i ämnet, kreditbedömning av
små nystartade kunskapsintensiva företag, och påvisar dess aktualitet samt vikten av

vidare studier. I bakgrunden diskuterar vi två typer av externt kapital, riskkapital och
rörelsekapital. Som framgår av uppsatsens undertitel är fokusen på rörelsefinansiering. Detta
leder till vår problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. Vidare innehåller kapitlet
avgränsningar som vi anser nödvändiga för att genomföra studien. Inledningen avslutas med
en presentation av uppsatsens vidare utformning.

1.1 Bakgrund

Sverige är på väg in i vad som i pressen populärt brukar kallas den nya
ekonomin. Kännetecknen för den nya ekonomin kan kortfattat beskrivas som ny
teknologi med stigande produktivitet som följd, ökad konkurrens, avregleringar,
näthandel och globalisering. Vissa bedömare menar även att den nya ekonomin
skapar möjligheter till att förena hög tillväxt med låg inflation. (Eklund, 2000)
Hur som helst, den nya ekonomin har lett till att traditionella industriföretag
inom stål, papper, trävaror och bilar inte längre får den största uppmärksamheten
i media eller på den svenska aktiemarknaden. Näringsdepartementet med Björn
Rosengren och Mona Sahlin i spetsen för ut sitt budskap att det är de små1

kunskapsintensiva2 företagen i de kunskapsintensiva branscherna som ska skapa
nya arbeten och se till att Sveriges tillväxt ökar.

                                                
1 Med små företag avser vi företag med mindre än tio anställda.
2 Med kunskapsintensiva företag menar vi företag med hög andel humankapital och där
humankapitalet är företagets huvudsakliga tillgång. Det som huvudsakligen skiljer det
kunskapsintensiva företaget från ett vanligt tjänsteföretag är att deras produktion inte är standardiserad
och att den är starkt individberoende vilket medför kreativa lösningar på ofta komplexa problem.
Exempel på kunskapsintensiva företag är konsultorganisationer (från till exempel data- till
redovisningskonsulter), advokatbyråer, forsknings- och utvecklingsföretag etcetera.

K
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Ett konkret tecken på att Sverige idag satsar är den IT-proposition som
regeringen nyligen lade fram där 8,3 miljarder ska allokeras till satsningen på
bredband. (Proposition 1999/2000:86) Ett av syftena med satsningen på
bredband är att förbättra möjligheterna för bland annat de prioriterade företagen,
däribland små kunskapsintensiva företag. Det är viktigt för Sverige att små
företag lyckas. 94 procent av alla företag i Sverige har idag mindre än tio
anställda. En prognos gjord av IT-Provider säger att 90 procent av alla företag
kommer att verka inom kunskapsintensiva branscher år 2010. ( ALMI, Internt
material) Linköping har en stor andel kunskapsintensiva företag. Bland de
största märks naturligtvis Saab och Ericsson. Förutom de stora företagen har
Linköping ett spektrum av små, expansiva, intressanta och spännande
kunskapsintensiva företag. Dessa är till stor del belägna i Mjärdevi Science
Park. Den snabbast expanderande sektorn av kunskapsintensiva företag är IT-
branschen. Antalet företag inom IT-branschen växte i Östergötland med knappt
20 procent sedan april-99 och har passerat 600 företag. Omsättningen bland
dessa företag har växt från 3,9 till 18,6 miljarder kronor på fem år och antalet
anställda ökar med 1500-2000 per år. (Hederén, 00-04-04) Många företag
började som projekt vid Linköpings Universitet och kopplingar finns fortfarande
kvar. För att dessa företag ska kunna utvecklas och bli vad bland andra
ministrarna hoppas på, måste det även finnas en fungerande kapitalmarknad, där
företagen har tillgång till externt kapital.

Trots Sveriges satsning växer den högteknologiska industrin inte lika snabbt här
som i vissa andra länder i omvärlden. Vi har för tillfället en framskjuten position
med världsledande ställning inom många delar av forskningen och en
patentvolym per capita som är bland den högsta i världen. För att vi ska kunna
behålla vår ställning krävs att de små kunskapsintensiva företagen i ett tidigt
skede får tillgång till externt kapital. Vi anser att den svenska kreditmarknaden
till viss del hamnat på efterkälken jämfört med USA. Enligt en artikel i Svenska
Dagbladet (Öjefors, 99-05-10) satsades det 1997 sju gånger mer riskkapital i
USA än i Europa. I USA får de små nystartade3 kunskapsintensiva företagen, av
det totala kapitalet på marknaden, procentuellt sett över tio gånger mer än
svenska företag. Dr Braunerhjelm skriver i Ekonomisk Debatt (nr 4, 1999) att i

                                                
3 Med nystartade företag menar vi företag som inte har varit verksamma mer än tre år. Vidare ska
företagen inte ha bildats genom utförsäljningar eller avknoppningar av större etablerade företag. Vi tar
däremot ingen hänsyn till ifall företagsledningen har drivit företag tidigare.
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USA sker investeringarna främst i nya kunskapsintensiva företag inom t ex IT
och bioteknik, som får mer än 85 procent av kapitalinvesteringarna. I Sverige är
motsvarande siffra cirka fyra procent. Det är därigenom tydligt att denna typ av
företag i Sverige inte har lika stora chanser att få tillgång till externt kapital för
sin verksamhet. Vad beror denna skillnad på ? Är svenska företag sämre på att
söka externt kapital än deras motsvarigheter i USA? Är de mer ovilliga att
släppa in externt kapital i företaget? Utgör de externa finansiärernas
kreditbedömning ett hinder för de små kunskapsintensiva företagen i Sverige?
Är de svenska finansiärerna sämre på att uppfylla företagens behov och
önskemål?

I jakten på externt kapital har företagen ett par olika parter att vända sig till. Det
traditionella sättet är att företaget vänder sig till den lokala banken för någon
form av kredit. Andra vanliga finansieringssätt kan vara att vända sig till
institutioner som ALMI Företagspartner (ALMI) och Närings- och
Teknikutvecklingsverket (Nutek). För forskningsföretag finns kapital från
stiftelser och fonder som öronmärkts för att stimulera samarbetet mellan
samhälle, näringsliv och universitet. Teknikbrostiftelsen är ett exempel på en
stiftelse som ska stimulera den lokala utvecklingen. Ett alternativ som under
senare tid ökat och fått uppmärksamhet i media är riskkapitalbolag4 och
”affärsänglar”5. De mest uppmärksammade affärsänglarna är Jan Carlzon (före
detta verkställande direktör för SAS) och Kjell Spångberg.

De olika kreditinstitutionerna skiljer sig åt då deras förutsättningar för att bevilja
lån är annorlunda. Både banker och riskkapitalbolag är inne i branschen för att
maximera sina vinster. ALMI och Nutek har å andra sidan inget vinstintresse.
Skillnaderna ligger även i vems pengar de investerar och vilka risker som tas.
Till exempel har ALMI nyligen fått en kreditgaranti från Europeiska
Investeringsfonden, vilket minskar deras riskexponering. (Danielsson, 99-09-14)

Antalet riskkapitalbolag och riskkapitalfonder är fyra gånger större i dag än för
fem år sedan och i dag finns det över 50 miljarder kronor på den svenska

                                                
4 Med riskkapitalbolag menar vi bolag som satsar kapital i företaget utan säkerhet. Riskkapitalet
kommer in i företaget som eget kapital på balansräkningen. Riskkapitalbolaget går in som delägare
och får del i företagets vinst.
5 Med affärsänglar menar vi förmögna privatpersoner som investerar både kunskap och kapital i
utomstående företag. Personerna går in som delägare och får del i företagets vinst.
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marknaden vikta för investeringar i nya företag. Riskkapitalföreningen har nu
250 medlemmar varav 80 är riskkapitalbolag och övriga affärsänglar. (Thorén,
99-10-06) Riskkapitalbolagen går ofta in i företagen, mycket tidigt, till och med
när det bara finns en idé hos entreprenören. Riskkapitalbolaget utfärdar inga lån
till företaget utan går in som ägare. Detta medför att de kan själva påverka
företaget mer än rena kreditgivare. Riskkapitalbolaget köper in sig i företaget,
med pengar som ska användas för till exempel produktutveckling och
marknadsföring. Företagen får tillgång till det nätverk som kapitalbolaget har
och ofta får riskkapitalbolaget in representanter i företagets styrelse.

Bankernas arbetssätt skiljer sig från riskkapitalbolagens. Bankerna går inte in
som aktiva ägare utan nöjer sig med att gå in med finansiella medel. En
förklaring till varför bankernas roll skiljer sig från riskkapitalbolagen kan vara
att de själva äger sina riskkapitalbolag. Många stora banker/aktörer har idag
egna riskkapitalbolag som till exempel Sjätte AP-fonden, AMF, Merita-
Nordbankens investmentbolag MNB Maizels, S-E Banken Företagsinvest,
Skandia och SPP. (Börsparadoxen, 99-10-06)

Det är uppenbart att den nuvarande kreditbedömningen inte riktigt fungerar.
Detta belyses av att det finns ett förslag på att starta en entreprenörsfond med ett
kapital på minst 500 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas på regionala
aktiefonder och investmentbolag. Detta förslag har tagits fram då det saknas
matchning för företag som har för riskabla investeringar för banker och andra
”vanliga” finansiärer. (Riskkapital, 99-10-31) Vi anser att detta förslag visar att
det finns ett behov av att analysera hur kreditbedömningen för små nystartade
kunskapsintensiva företag går till.

1.2 Problemdiskussion

I dagens samhälle behöver företagen ofta extern finansieringshjälp för att klara
en expansion. Det finns idag som nämnts ovan olika möjligheter för företagen
att få tillgång till externt kapital. Företagen kan vända sig till en part eller att
försöka etablera samarbete med flera parter. De små nystartade
kunskapsintensiva företagen som denna studie fokuserar på är inga undantag
snarare är det så att dessa är i ännu större behov av en extern finansiär. För att få
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tillgång till externt kapital måste företaget klara de krav som den externa
finansiären ställer i sina kreditbedömningar. Om denna typ av företag även i
framtiden ska kunna ligga långt fram i utvecklingen krävs det att
kreditbedömningen hos de olika externa finansiärerna följer utvecklingen.
Frågan blir då om banker, statliga institutioner samt de olika riskkapitalbolagen
var för sig har en kreditbedömning som kan svara mot de små nystartade
kunskapsintensiva företagens behov eller om de som grupp lyckats att skapa ett
klimat som ger företagen bra möjligheter att utvecklas. Är de olika
institutionernas kreditbedömning tillämplig på denna typ av företag eller är
förändringar ett måste om de ska kunna uppfylla behoven? Problemet
förtydligas i Figur 1.1 nedan.

Figur 1.1: Problemförtydligande. Källa: Egen

Företagen behöver operativt kapital för att kunna driva sin verksamhet. Det är
svårt att synkronisera inbetalningar från kunderna med de utbetalningar som
företagen har till sina leverantörer. Företagen måste ha ett visst kapital i en
buffert. De kan när de vänder sig till externa finansiärer söka en kredit som ska
fungera som en sådan buffert. I sådana fall rör det sig om rörelsefinansiering. Vi
kommer enbart att inrikta oss på finansiering av rörelsekapital och att endast
undersöka bankernas och ALMIs kreditbedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag. När vi fortsättningsvis skriver externa finansiärer så
syftar vi på banker och ALMI. Riskkapitalbolagens fokus ligger mer på

Externa
finansiärer:

Banker & ALMI

Kredit-
bedömning

Små
kunskaps-
intensiva
företag:

Behov
Önskemål

Samspel?
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finansiering av riskkapital och deras kreditbedömning sker således på andra
grunder.

Kreditbedömningen ingår som en framstående del i kredithanteringsprocessen.
Processen sträcker sig från initial kontakt hela vägen till avslut av engagemang.

Figur 1.2: Kreditbedömningens plats i kredithanteringsprocessen. Källa: Egen

Vid en diskussion angående kreditbedömning av kunskapsintensiva företag är
det viktigt att lägga märke till att de viktigaste resurserna för dessa företag är
deras humankapital. Den materiella tillgången kan också vara dyrbar, men den
är inget värd om inte rätt människor arbetar med den. Ett problem som uppstår
är värderingen av humankapitalet. Det är mycket enklare att sätta en prislapp på
den maskinpark som företaget har. Vid de senaste sammanslagningarna eller
uppköpen av kunskapsintensiva företag har de anställda fått en ”prislapp” på
mellan 5 och 20 miljoner kronor per person.

Anledningen till att det kan uppstå problem med kreditbedömningen av dessa
företag kan vara att externa finansiärers traditionella kreditbedömningar utgår
ifrån balansräkningen och fokuseras på vissa nyckeltal som soliditet och
likviditet. Är det en bra metod för att utvärdera ett kunskapsintensivt företag
vars främsta resurser är humankapital? Dagspressen har i en del artiklar belyst
att det uppstår problem med samspelet. Bankerna kritiseras till exempel av Ulf
Jonströmer, grundare av konsult- och programvaruföretaget AU-System, som
säger:

"Banker är inget att hålla i handen om man är en ung IT-entreprenör
med en bra idé. Okunskapen om mindre, snabbväxande IT-företag
tycks vara total i bankvärlden." (ur Dagens IT, 99-10-06)

Initial
kontakt

Beredning Beslut Uppföljning Avslut av
engagemang

Kreditbedömning

Kredithanteringsprocessen
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Även historiskt har bankerna kritiserats. I en tidigare undersökning, SIND 1985
som studerade konkurser i Sverige och bankernas roll, visades att bankerna hade
en begränsad kunskap om bedömning och hantering av risker, speciellt då det
gäller små och nystartade företag. (Svensson-Kling, 1999) Har situationen
ändrats idag?

Det är viktigt att komma ihåg att en dålig kreditbedömning skadar de externa
finansiärerna. Desto mer restriktiv kreditgivning finansiärerna har, desto bättre
är de på att undvika kreditförluster, men också betydligt sämre på att fånga de
lönsamma affärerna. Externa finansiärer behöver en metod för att minimera
osäkerheten vid en kreditbedömning. Osäkerheten kan bestå av flera element.
Det kan vara en produkt eller ny marknad som är svår att bedöma. Företaget kan
vara helt nystartat med bara en affärsidé nedskriven. Den begränsade mängden
information som finns tillgänglig för bankerna gör att osäkerhetsfaktorn ökar.
Vår åsikt är därför att de externa finansiärernas kreditbedömning för att
utvärdera små nystartade kunskapsintensiva företag behöver utvärderas och
analyseras.

1.3 Syfte och problemformulering

Syftet är att undersöka huruvida nuvarande externa finansiärers
kreditbedömning är användbar för att bedöma kredittrovärdigheten av små
nystartade kunskapsintensiva företag och om de externa finansiärerna kan
uppfylla dessa företags behov och önskemål.

Vilket innebär följande delproblem:

• Hur ser ALMI och bankernas kreditbedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag ut?  Behöver kreditbedömningen ändras för att
kunna ge en rättvisare bild av dessa företags kredittrovärdighet?

• Vilka behov och önskemål ställer dessa företag på sina externa finansiärer?
Kan de externa finansiärerna uppfylla dessa företags behov och önskemål?
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1.4 Avgränsningar

Uppsatsens fokus kommer att vara på kreditbedömningens del i den större
kredithanteringsprocessen, det vill säga vi kommer endast att studera processen
fram till dess att krediten har beviljats eller avslagits. Stegen efter kommer för
att öka den övergripande förståelsen att beskrivas på ett mindre ingående sätt.
Vidare kommer det första steget i kreditbedömningen, initial kontakt, bara att
behandlas kortfattat. Anledningen till den sistnämnda avgränsningen är att det
första steget inbegriper en hel del psykologiska aspekter, vilket vi inte är rätt
personer att uttala oss om då vi inte har den kunskap som behövs.

Företag som söker krediter kan vända sig till de olika kreditinstitutionerna på
antingen lokal, regional, eller central nivå. Ett litet företag kontaktar vanligtvis
de lokala institutionerna när de söker extern finansiering medan de regionala
vanligtvis enbart kontaktas vid större krediter. Eftersom syftet är att undersöka
små nystartade kunskapsintensiva företag och deras behov av
rörelsefinansiering, har vi valt att fokusera oss på den lokala nivån. Genom att
undersöka samspelet mellan företag och kreditinstitutioner på lokal nivå
kommer vi enbart att intervjua företag och banker i Linköping. Även intervjun
hos ALMI kommer att ske på deras lokala kontor i Linköping.

Anledningen till att vi har valt att undersöka nystartade företag beror på att det
är svårare för de externa finansiärerna att få tag på relevant, uppdaterad
information om dessa och därigenom blir företagen mer svårbedömda. En fördel
med att fokusera undersökningen på nystartade företag är att våra slutsatser blir
mer aktuella och bättre speglar dagens situation.
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1.5 Disposition

Figur 1.3 visar uppsatsens fortsatta disposition och hur dess olika delar
samverkar.

Figur 1.3: Uppsatsens fortsatta disposition. Källa: Egen
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2. METOD

etta kapitel innehåller en presentation av vår syn på vetenskap, vilket perspektiv vi
väljer för att studera problemet och valet av ansats. Vidare beskrivs hur vi har gått

tillväga under arbetet, vilka data vi använder och hur dessa har samlats in. Kapitlets sista del
innehåller kritik mot valda metoder och källor.

2.1 Vetenskapligt synsätt

Det finns olika vetenskapliga skolor med delvis olika syn på vetenskap. Vilken
syn forskaren har påverkar valet av undersökningsmetod. En annan viktig aspekt
att klargöra är ur vilket perspektiv forskaren väljer att studera problemet. Olika
perspektiv kan leda till olika resultat av undersökningen. Nedan förklarar vi
begreppen och redogör för vårt synsätt.

2.1.1 Vetenskapliga skolor

Det finns idag två stora och delvis motstridiga forskningstraditioner inom
samhälls-vetenskapen; positivism och hermeneutik.

Positivismens grunder kommer från naturvetenskapen. Målet är att finna
lagbundenheter, även för sociala fenomen, helst uttryckt i matematiska formler.
Forskaren ska vara åskådare, ej deltagare i forskningen. Kraven på objektivitet
är hårda. (Andersson, 1979) Intersubjektivitet är grundläggande för
positivismen, vilket innebär att olika forskare alltid kommer fram till samma
resultat av identiska undersökningar. För att uppnå intersubjektivitet använder
sig forskaren av de fem sinnenas iakttagelser och logisk analys som
kunskapskällor, utan att själv tolka resultaten. (Thurén, 1991)

 Positivismen kritiseras av hermeneutikerna för att de försummar en viktig
kunskapskälla genom att enbart använda sinnena och logiken. Hermeneutiken
lägger in ytterligare en dimension, nämligen förståelse. Forskaren strävar efter
att förstå verkligheten genom sina egna tolkningar som baseras på forskarens
egen förförståelse. Hermeneutik kan ses som en samlingsbeteckning för olika

D
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vetenskapliga inriktningar som alla har det gemensamt att de studerar språk,
kommunikation, förståelse och innebörder. Med förståelse avses en förening av
kunskap och upplevelse, förståelse är något aktivt som förändras hela tiden. Ett
annat centralt begrepp inom hermeneutiken är tolkning. (Lekvall & Wahlbin,
1987)
 

 Hermeneutisk metod kan förklaras med hur det är att lägga ett pussel för första
gången. Utan föregripande föreställningar om helheten skulle vi i pusslandet
endast ha bitarnas form att gå efter, med resultat att pusslet aldrig skulle bli
färdigbyggt. Men delarna är å andra sidan nödvändiga för att vi ska kunna bilda
oss en uppfattning om helheten. Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande
mellan del och helhet. (Lekvall & Wahlbin, 1987)
 

 Hermeneutiken kännetecknas av att människans verklighet är en språklig och
social verklighet. Förståelse baseras på inlevelse där kunskapen är subjektiv.
Anhängare till hermeneutiken betonar vikten av att se helheten. Kritiken mot
hermeneutiken är att resultaten som forskarna lägger fram inte är subjektivt
testbara och att forskningen saknar intersubjektivitet. Inom hermeneutiken finns
inga generella lagar. (Thurén, 1991)

Denna uppsats präglas av det hermeneutiska synsättet. Vi anser att det är väldigt
svårt för en forskare att hålla sig helt objektiv, en viss förförståelse finns alltid.
När vi startade uppsatsarbetet var vi relativt obevandrade i kreditbedömning. Vi
hade dock läst artiklar och därigenom skapat en bild av hur kreditbedömningen
fungerar och att det föreligger en brist i samspelet mellan aktörerna, vilket gett
oss en förförståelse. Förförståelsen är viktig för att vi senare ska kunna skapa en
förståelse efter kunskapshämtandet.

2.1.2 Val av perspektiv

Alla människor har skilda föreställningsramar. Detta beror till exempel på
skillnader i utbildning, erfarenhet och yrkesroller. Genom att
föreställningsramarna är olika ser vi problem eller mål ur olika perspektiv.
Företaget vill ha hög servicegrad och låga räntor. Företaget vill därför ha många
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produktvarianter och hög tillgänglighet till låg kostnad. Bankerna vill ha låg risk
på det investerade kapitalet och samtidigt bra betalt, det vill säga höga räntor.

Danielsson (1992) talar om ett perspektiv inifrån organisationen och ett
perspektiv utifrån. När forskaren diskuterar och behandlar företagen och deras
problem med utgångspunkt i ett specifikt företags situation har han/hon ett
perspektiv inifrån. Det företag som studeras ges huvudrollen och forskaren
urskiljer sedan ett urval av företagets intressenter. I inifrånperspektivet har
företagsledningens perspektiv erhållit det största intresset. Ett viktigt skäl till
detta är att företagsledningen ofta varit den grupp som försett företagsekonomin
med problem att undersöka. Genom detta förfarande erhålls ingen helhetssyn
men det eftersträvas inte heller. Är forskaren däremot intresserad av en
helhetssyn och anser att alla intressenter är lika viktiga att studera är ett
utifrånperspektiv att föredra. Perspektivet utifrån belyser vilken funktion
företaget fyller i det större sammanhang i vilket det ingår. (Danielsson, 1992)

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är möjligt att utse ett visst
perspektiv som överlägset något annat. Forskaren måste ofta kunna kombinera
perspektiv för att erhålla kunskap som är tillräcklig som underlag för
handlingsalternativ. Genom att bedriva studier med hjälp av flera olika
perspektiv kan forskaren också behöva använda sig av flera olika metoder.
Använder forskaren sig av flera metoder, fås något som kallas för
metodtriangulering eller metodkombination. (Halvorsen, 1992)

För att skapa mångfald i vår undersökning har vi valt att använda oss av både ett
inifrån- och ett utifrånperspektiv. Detta avser vi åstadkomma genom att
intervjua båda parter i kreditbedömningen, det vill säga de externa finansiärerna
och de små kunskapsintensiva företagen. Företagen och finansiärerna studeras
genom ett inifrånperspektiv, där vi försöker få svar på deras respektive behov,
önskemål och krav vid kreditbedömning. Eftersom undersökningen inte syftar
till att ägna någon av aktörerna ett särskilt fokus, utan att på ett så objektivt sätt
som möjligt se hur samspelet mellan de olika aktörerna fungerar växlar vi till
utifrånperspektivet när det är dags att analysera samspelet mellan parterna.



METOD

- 13 -

2.2 Undersökningens ansats

Inriktningen på en undersökning kan vara explorativ, beskrivande, förklarande
eller förutsägande. En explorativ undersökning syftar till att ge kunskap och
förståelse av problemområdet. Beskrivande undersökningar syftar till att
kartlägga fakta och sakförhållande inom till exempel ett produktområde. Har
forskaren en förklarande inriktning på undersökningen försöker han klara ut
orsakssamband inom ett område. Är undersökningen inriktad på att ge prognoser
över vad som skulle kunna hända om vissa förutsättningar föreligger har den ett
förutsägande syfte. (Lekvall & Wahlbin, 1987)

Vi har valt att göra en explorativ undersökning, då vi därigenom får fram en
grundläggande kunskap av kreditbedömningen. Vi kommer in på djupet i ämnet
genom de intervjuer vi genomför samt i den uppföljande enkäten och kan
sålunda studera flexibiliteten i kreditbedömningen. Den detaljerade bild vi får
fram är en förutsättning för att kunna uppfylla syftet med vår uppsats, som är att
undersöka samspelet mellan externa finansiärers kreditbedömning och små
kunskapsintensiva företags behov och önskemål.

En undersökning kan bedrivas på olika sätt. När enskilda fall studeras på djupet
handlar det om fallstudier. Då undersökningen istället studerar bredden vid en
viss tidpunkt kallas det tvärsnittsansats. Om intresset istället ligger på
utvecklingen över tiden talas det om tidsserieansats. (Lekvall & Wahlbin, 1987)
Vi kommer att använda oss av en fallstudieliknande ansats varför denna beskrivs
mer ingående nedan.

Fallstudier innebär att forskaren undersöker ett fåtal objekt till exempel
patienter, företag, branscher eller beslutssituationer i en mängd avseenden.
Termen fallstudier betecknar studier där intresset är riktat mot detaljerade, ofta
djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Fallstudier
kännetecknas också av att forskaren inte är intresserad av att vilja dra speciellt
djupgående slutsatser om hur de undersökta fallen ligger i förhållande till någon
bakomliggande målpopulation. Som metod har fallstudien använts länge inom
vissa områden, till exempel för att analysera beslutsprocesser i företag.
Fallstudier är alltså lämpade för explorativa undersökningar där forskaren vill få
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en detaljerad uppfattning om processer av olika slag och där han inte på förhand
vet vad som är viktigt eller oviktigt att undersöka. (Lekvall & Wahlbin, 1987)

Fallstudier kräver tillgång till utförliga data om den process som utredaren
undersöker. Detta leder, enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991), ofta till
accessproblem eftersom en utredare som inte har stor erfarenhet av det område,
exempelvis den organisation som ska undersökas, har svårt att exempelvis veta:

• vilka data som är viktiga eller oviktiga
• hur data ska samlas in
• vilka personer som har nödvändig information
• hur insamlade data ska tolkas

Vår undersökning är en fallstudie på kreditbedömningen. Den fallstudieliknande
ansatsen lämpade sig bra för oss då vi önskade skapa en detaljerad bild av
kreditbedömningen för att i slutändan kunna dra slutsatser om samspelet till små
nystartade kunskapsintensiva företag. Vi hade vid undersökningens start endast
en liten förförståelse av undersökningsområdet och kunde därför inte veta vilka
faktorer som tonvikten skulle läggas på. Fallstudien utförs genom att olika
författares syn på ämnet studeras och därigenom skapas en detaljerad bild av
kreditbedömningen, som i sin tur ligger till grund för vår referensram. De
externa finansiärerna som intervjuas ökar detaljrikedomen och djupet i studien.
Företagen som intervjuas ska ses som objekt till fallstudien på
kreditbedömningen.

Figur 2.1: Vår fallstudie. Källa: Egen

KreditbedömningFallstudie

Objekt Företag Företag FöretagFöretag
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2.3 Datainsamling

Varje undersökning baseras på data som samlas in på olika sätt för att kunna
besvara den problemställning som forskaren satt upp. Det gäller att bestämma
vilken sorts data som ska användas och hur den ska användas.

2.3.1 Kvalitativa eller kvantitativa undersökningar

Undersökningarna kan vara av olika karaktär. Forskarna talar om kvalitativa
respektive kvantitativa undersökningar. Kvalitativa undersökningar är sådana
där forskaren samlar in, analyserar och tolkar data som inte på ett meningsfullt
sätt kan kvantifieras, det vill säga inte kan uttryckas i sifferform. Kvalitativa
studier är oftast ostrukturerade på förhand och därför lämpade för
undersökningar med explorativ inriktning. Metoder och tekniker för kvalitativa
undersökningar är i allmänhet relativt löst strukturerade och ospecificerade.
(Lekvall & Wahlbin, 1987)

Kvantitativa studier är sådana där insamlade data uttrycks i sifferform (kodas)
och analyseras kvantitativt. Exempel på kvantitativa undersökningar är större
survey-undersökningar, experiment och tidsserieanalyser. Dessa undersökningar
har oftast en kvantitativ inriktning, men kan ibland ha en kvalitativ inriktning.
(Lekvall & Wahlbin, 1987)

”Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar är
egentligen mindre än vad man kanske skulle kunna tro. Analys och
tolkning i en kvalitativ undersökning är subjektiv till sin karaktär, men
detta gäller även för kvantitativa undersökningar. Det faktum att data
där kodas i skenbart exakt sifferform och att man där kan utnyttja
statistiska analystekniker tar inte bort den grundläggande subjektivitet
som ligger i hur uppgifterna preciseras, vilka modeller som styr
undersökningen och hur analysresultat i form av datautskrifter
tolkas.” (Lekvall & Wahlbin, 1987,s 152)

Vår studie är till största delen en kvalitativ studie, då vi vid intervjuerna med
företag och externa intressenter använt oss av ostrukturerade, öppna intervjuer.
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Svaren från intervjuerna kan inte kvantifieras utan kräver en mer öppen
tolkning. Den del av uppsatsen som kan klassificeras som en kvantitativ studie
är enkäten. Svaren från de strukturerade frågorna har kodats och analyserats
kvantitativt. De mer ingående öppna och kvalitativa intervjuerna kompletteras
med den ökade bredd som den strukturerade enkäten ger, eftersom den besvaras
av flera personer. Med användandet av både kvalitativa och kvantitativa studier
avser vi att uppnå en djupare förståelse av kreditbedömningen och samspelet
mellan de externa finansiärerna och de små nystartade kunskapsintensiva
företagen.
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2.3.2 Datainsamlingsmetod

Det finns två huvudtyper av data vid informationsinsamling. Dessa delas in i
följande (Arbnor & Bjerke, 1994)

• Primär data, att samla in ny information

• Sekundär data, att använda information som redan är insamlad

Den primära informationen kan samlas in på tre olika sätt: direkt observation,
intervju eller genom experiment. (Ejvegård, 1996) Den enda form av insamling
av primära data som denna uppsats kommer att använda är intervjuer.
Intervjuerna kommer att genomföras ute hos externa finansiärer och hos företag
som varit i kontakt med dessa finansiärer. Vid varje intervju kommer vi att
förbereda en intervjuguide med ett antal viktiga stolpar som vi vill diskutera
med respektive intervjuobjekt. Intervjuerna kommer således att ha formen av en
diskussion snarare än en utfrågning. Intervjuguidens uppgift är att se till att
intervjun fokuseras på de frågor som rör vårt problemområde. För att ytterligare
höja kvaliteten på intervjuerna kommer intervjuguiden att genom e-post sändas
till respektive intervjuperson några dagar i förväg. På så sätt får intervjupersonen
god tid att reflektera över ämnet. Intervjuerna kommer att användas till att bygga
upp empirikapitlet och sedan analyseras de i analyskapitlet. För att underlätta
sammanställningen av intervjuerna kommer vi att använda oss av bandspelare.
Det kan dock finnas nackdelar med detta. Ejvegård (1993) menar att om
forskaren använder bandspelare kan vissa intervjuobjekt bli misstänksamma och
mera tystlåtna. Detta beaktade vi, men ansåg att ämnet inte var känsligt och
fördelarna övervägde nackdelarna. För att få ett djup i uppsatsen och att nå ett
större antal intervjupersoner valde vi att även genomföra en enkät. Fördelar med
enkätundersökningar är att den når ett stort antal människor till en rimlig
kostnad. Nackdelen är att det kan vara svårt att få in alla enkäter, vilket kan ge
ett stort bortfall. En enkätundersökning blir inte heller lika personlig som en
personintervju. (Lekvall & Wahlbin, 1987)

Vi har använt sekundära data för att bygga upp en referensram. Denna kommer
att användas som bas för empirikapitlet och när vi analyserar primärdatan. Den
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sekundära datan har vi sökt på ett flertal olika sätt. Vad beträffar böcker av olika
slag, har vi använt databaser som Libris och Horizon. Artiklar har vi sökt på
databaserna Artikelsök, Business Perodicals Ondisc och Academic Search Elite.
Det finns en hel del skrivet inom området kreditbedömning och riskkapital. Vi
har därför gjort en gallring i det material vi fått fram. Först studerade vi en större
mängd litteratur för att sedan välja ut den litteratur vi ansåg mest relevant. För
att få en så aktuell undersökning som möjligt har vi valt att endast använda
artiklar från 1998 och framåt. Äldre artiklar anser vi inte skulle vara rättvisande
då utvecklingen inom extern finansiering har varit betydande de sista åren. Vi
har även strävat efter att använda så aktuella böcker som möjligt. Med detta
menar vi böcker som är skrivna efter avregleringen på den svenska
kreditmarknaden 1987. I vissa fall har äldre böcker använts, men endast då dess
teorier fortfarande refereras i nyare litteratur. Den sekundära datan vi har använt
oss av kommer även från internt material som vi fått vid intervjuerna av de
externa finansiärerna och företagen.

Exempel på sökord som vi använde oss av när vi sökte i de olika databaserna är
kreditbedömning, riskkapital, bankverksamhet och kapitalmarknad.

Nedanstående bild visar steg för steg hur vi systematiskt har gått tillväga. Från
insamling av teorier kring kreditbedömning hela vägen fram till resultatet av
uppsatsen.

Figur 2.2: Vårt tillvägagångssätt. Källa: Egen
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2.3.2.1 Intervjuer med företag

Företagen vi intervjuat har vi funnit genom Datorstradan, en bilaga till Östgöta
Correspondenten (4 april, 2000). Kriterierna på företagen var att de skulle passa
in på vår definition av små nystartade kunskapsintensiva företag, det vill säga:

• Företag med mindre än tio anställda
• Företag vars verksamhet har bedrivits i högst tre år
• Företag vars huvudsakliga resurs är dess humankapital

Genom att företagen inte har funnits någon längre tid så förekommer ingen
historik som de externa finansiärerna kan analysera vid en kreditbedömning.
Enligt vår åsikt är det intressant att undersöka hur de externa finansiärerna
bedömer nystartade företag. Vid den första telefonkontakten kontrollerades att
företagen passade in på våra kriterier. Vi bokade in intervjuer med de företag
som passade in på vår definition, övriga valde vi bort. De företag som till slut
intervjuades var:

• Andersson Data i Östergötland AB, programvaruutvecklare.
• Energy@Optimum Europe AB, energikonsult.
• Learning Plant AB, e-learning företag.
• Par 2 Insert AB, konsult- och utbildningsföretag.

Företagens inriktning och historik presenteras utförligare i Appendix 1 och den
intervjuguide vi använt presenteras i Appendix 3.

2.3.2.2 Intervjuer med externa finansiärer

I Linköping finns det fem stora affärsbanker. Vi valde att intervjua tre av dessa.
Valet föll på FöreningsSparbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och
Östgöta Enskilda Bank. Alla banker är styrda av samma lagar och regler, där
finns det ingen skillnad. Skillnaden mellan bankerna ligger snarare på målgrupp
och ägande. Vi valde banker som till viss del skiljer sig åt. FöreningsSparbanken
är en bank som fram till 1969 helt inriktade sig på att ha privatpersoner i
kundstocken. Numera är banken även företagsinriktad men den har fortfarande
en prägel av att vara de små privatspararnas bank. SEB valdes för att de under
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en lång period varit en av de ledande på företagskrediter. En klassisk affärsbank
grundad av familjen Wallenberg. Östgöta Enskilda Bank valde vi eftersom
banken traditionellt sett har haft en regionalt stark förankring. Numera har dock
Den Danske Banken tagit över ägandet. Vi valde också att intervjua ALMI för
att öka vår insikt och kunskap inom ämnet samt för att deras syn på
kreditbedömning är intressant för uppsatsen. ALMI har delvis andra
utgångspunkter vid utlåning med anledning av att de inte är vinstdrivande på
samma sätt som bankerna. Utförligare beskrivning av bankerna och ALMI finns
med som bilaga i Appendix 2. Det intervjuunderlag som vi skickat ut inför
intervjuerna finns med i Appendix 4 till 5.

2.3.2.3 Enkät till kreditbedömare

Intervjuerna resulterade i att vi fick en inblick i bankernas kreditbedömning.
Denna kunskapen hjälpte oss när vi formulerade enkäten. Tanken bakom
enkäten var att ge undersökningen ett större djup. Vi ser enkäten som en viktig
del i uppsatsen. Målet med enkäten var att få en uppfattning om tankesättet från
så många delaktiga som möjligt, vilket gör uppsatsen mer trovärdig.
Fortsättningsvis i uppsatsen kommer vi att använda oss av både termen
kreditbedömare och kundansvarig i samma betydelse. Anledningen är att det vid
intervjuerna framkom att titeln som används på denna typ av banktjänsteman är
kundansvarig. I litteraturen används däremot termen kreditbedömare. Då det
framkom vid intervjuerna att alla kundansvariga inte hade erfarenhet från
bedömning av kunskapsintensiva företag, valde vi att enbart lämna enkäten till
kundansvariga med erfarenhet av bedömning av små kunskapsintensiva företag.
Antalet enkäter kom därför att uppgå till 17, varav vi har fått in 15 svar.
Bortfallet kunde vi inte påverka då det berodde på semester eller sjukdom. En
kopia av enkäten finns med i Appendix 6.

2.3.3 Validitet

Validitet kan definieras som undersökningens förmåga att mäta det den avser att
mäta. Det finns två olika former av validitet, dels en inre validitet som handlar
om själva kopplingen mellan teori och empiri, dels en yttre validitet som handlar
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om möjligheterna att generalisera utifrån en specifik studie. Konkret handlar
inre validitet om att ställa rätt frågor till rätt personer. (Svenning, 1996)

För att säkerställa en god validitet har vi utifrån den inledande litteraturstudien,
som även har fungerat som bas till arbetet med att bygga upp en relevant
referensram, formulerat en intervjuguide som använts vid de initierande
intervjuerna med externa finansiärer. Därmed säkerställde vi att intervjuerna
behandlade rätt frågor. Efter intervjuerna hade vår förståelse för kredithantering
ökat och vi kunde använda vår ökade kunskap tillsammans med referensramen
för att strukturera upp en enkät till kredithandläggarna. Om intervjuerna hölls
relativt fria för att ringa in huvudpunkter, var enkäten mer fokuserad på
kreditbedömningen. På så sätt fick vi både en bredd och ett djup i
undersökningen. Det var viktigt att intervjun gjordes med anställda som var väl
insatta i hela kredithanteringsprocessen, därför valde vi att intervjua personer i
chefsposition som var väl förtrogna med hela processen. Med enkäten ville vi
skapa djup i undersökningen och samtliga kreditbedömare med erfarenhet från
bedömning av små kunskapsintensiva företag tilldelades därmed en enkät.

För att kunna säkerställa yttre validitet och därmed att en generalisering i
slutänden är möjlig måste den empiriska undersökningen vara riktig.
Stickproven ur urvalsgruppen ska vara gjorda på rätt sätt. (Svenning, 1996)
Detta säkerställde vi genom att undersöka hela populationen, det vill säga alla
kreditbedömare med erfarenhet av bedömning av små kunskapsintensiva företag
på de utsedda bankerna gavs möjlighet att svara på enkäten. Därmed har vi
möjlighet att uttala oss om kreditbedömningen på ett trovärdigt sätt. Det är
viktigt att komma ihåg att undersökningen inte till fullo kan generalisera annat
än det lokala kreditväsendet, därtill är urvalet alltför litet och koncentrerat.

2.3.4 Reliabilitet

Med reliabilitet menas att resultaten av forskningen ska vara tillförlitliga. Om
ingenting förändras i en population ska en senare undersökning med samma
syfte och mätinstrument ge samma resultat. (Svenning, 1996)
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Eftersom vår undersökning främst grundar sig på kvalitativa data är risken större
än vid en undersökning av kvantitativa data att reliabiliteten inte blir
tillfredsställande. För att öka reliabiliteten och minimera slumpmässiga mätfel
har vi reflekterat över eventuella effekter av intervjuer och tolkningsproblem av
dessa. Enkäter minskar risken att forskaren påverkar respondenten, vilket leder
till en ökad reliabilitet för undersökningen. Det var en av orsakerna till att
intervjuerna kompletterades med en enkät. Vi är trots våra försiktighetsåtgärder
väl medvetna om att en undersökning med samma syfte och metod mycket väl
skulle kunna komma fram till ett annorlunda resultat.

För att stärka reliabiliteten lät vi de intervjuade personerna läsa igenom vår
tolkning på deras svar på intervjufrågorna. På så sätt fick vi bekräftelse på att vi
har uppfattat de intervjuade korrekt och att svaren skulle bli detsamma. Vi fick
in förslag på ändringar från en respondent. Justeringar utifrån respondentens
åsikt har vi därefter gjort.

2.4 Metodkritik

Vår undersökningsmetod har, som vi ser det, en svaghet i antalet intervjuer som
genomförts. För att vara en bra fallstudie bör kontrollintervjuer genomföras där
andra personer inom företagen får komma till tals. I vårt fall finns det dock skäl
som försvårar och ibland omöjliggör ett sådant förfarande. Företagen vi
intervjuade har få anställda och därigenom är ofta bara en person delaktig i den
process som undersökningen fokuserar. För att kvaliteten ska kunna hållas upp
ställde vi som krav att få intervjua den mest insatta personen på varje företag.

Undersökningen fokuserades på det lokala planet. Det kan anses som underligt
att studera företagen på lokal nivå, då små kunskapsintensiva företag ofta
beskrivs som lättrörliga och verkande i en global ekonomi. Vi anser dock att det
lokala angreppssättet är riktigt då företagen i sin inledande fas ofta måste ha
kontakter med det lokala näringslivet för att lyckas.

Vi intervjuade tre banker och detta får till följd att vår undersökning endast kan
ge indikationer på hur banker agerar. Att intervjua hela populationen av banker
hade gett ett mer tillförlitligt resultat. Det hade dessutom varit fördelaktigt att
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intervjua alla kundansvariga på alla bankerna men det var inte praktiskt
genomförbart. Den höga belastning som de kundansvariga på bankerna har
medförde att vi valde en enkätundersökning för att kunna nå ut till så många
som möjligt. Som tidigare nämnts valdes endast de kundansvariga ut som har
kännedom om små kunskapsintensiva företag, vilket ökar reliabiliteten av
enkäten. Vi är medvetna om att de personer som vi har intervjuat är styrda av
företaget och kan vara partiska eller ovilliga att lämna ut all information.
Dessutom är bankerna belägna inom samma region och det kan naturligtvis
finnas regionala skillnader som vi inte får med i vår undersökning.

Det hade varit intressant att göra jämförelser med hur situationen ser ut i andra
städer. Att vi valt att göra intervjuerna i Linköping beror på att det är mest
praktisk för oss då vi studerar på denna ort. Vidare har Linköping en hög andel
av kunskapsintensiva företag som i sin inledande fas har de nödvändiga
kontakterna med det lokala näringslivet, vilket underlättat sökandet av
intressanta intervjuobjekt.
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3. KORT PRESENTATION AV AVREGLERINGEN
PÅ FINANSMARKNADEN OCH GÄLLANDE

BANKLAGAR

apitlet innehåller en kortfattad historik av avregleringen på den svenska finansiella
marknaden, dess konsekvenser för bankerna och hur deras arbete med

kreditbedömning har påverkats. Kapitlet avslutas med ett urval av de lagar som bankerna
agerar under och som påverkar utlåningen till små nystartade kunskapsintensiva företag.
Tanken med kapitlet är att det ska öka förståelsen för hur den omgivning som bankerna
verkar i ser ut idag.

3.1 Avregleringen av den svenska finansiella
marknaden

Den svenska finansiella marknaden förändrades under 1980-talet från att vara
reglerad och stabil till att vara expansiv och oreglerad. Många har ansett att
avregleringen var en av de största orsakerna till att bankkrisen uppkom. Sverige
har haft regleringar under mer än 40 år. Regleringen gjorde att normala
incitament för risktagande togs bort, att olika kompetenser inte utvecklades på
ett naturligt sätt och att systemet upplevdes som väsentligt mer stabilt än vad det
i verkligheten var. Genom att avregleringen av svensk finansmarknad dröjde så
pass länge blev omställningen med nödvändighet en mycket smärtsam process.
(Södersten red, 1999)

Under början av 1980-talet i Sverige fanns det flera orsaker till varför både
hushåll och företag blev lånebenägna. När dessa lånedrivande omständigheter,
genom politiska beslut till exempel skattereformen eller marknadens utveckling
till exempel höjda realräntor, försvann eller effektivt reducerades kom
svårigheterna. (Pettersson, 1993) Skattesystemet gav snedvridna signaler till
investerarna.

K
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1985-års valutaavreglering gjorde att bankernas kreditrestriktioner minskades
och det blev lättare för dem att bevilja krediter. Utlåningsvolymerna ökade,
säkerheterna belånades högre än tidigare och sakta men säkert ökade köp- och
lånefesten.Det byggdes upp ett korthus som såg vackert ut på ytan, men som det
skulle visa sig vara lätt att rasera.

Kontrollen av låntagarens kreditvärdighet eftersattes ordentligt dels på grund av
att möjligheterna att få låna hade ökat och dels genom de olika avregleringarna
på kreditmarknaden. Ofta lånade banker ut stora summor med fastigheter som
säkerhet. Expansionen medförde också att fastighetsmarknaden under denna
period blev överhettad och fastigheterna övervärderade. Detta innebar stora
risker eftersom utlåningen hade skett med fastigheter som säkerhet. När
fastighetspriserna föll och räntorna vände uppåt krympte säkerheten för lånen
ihop. Många kunde inte betala räntor och amorteringar. Flera banker drabbades
av stora kreditförluster. Inte ens vid kriserna 1868 och 1921 var bankkrisen så
här stor. (Pettersson, 1993)

De stora kreditförlusterna orsakades huvudsakligen av fallet i fastighetsvärdena.
I vissa kommersiella fastigheter sjönk värdet med 50 till 80 procent. Det är
naturligt att inget banksystem i hela världen kan överleva sådana fall på sina
säkerheter. En förklaring är att svenska affärsbanker under 40 år hade levt med
strikta regleringar, vilket hade gjort att en eller två generationer bankmän inte
hade tränats i de olika kompetenser som är nödvändiga för banker som driver
normal verksamhet inom en avreglerad marknadsekonomi. Bankernas
kompetens inom kreditgivning var för dålig.

De hade bristfälliga informationssystem för att bevaka sina kreditportföljer.
Bankerna hade dåliga rutiner och bristande kompetens för att göra enskilda
kreditbedömningar. Många banker hade vidare ett för decentraliserat
beslutsfattande utan nödvändiga kontrollsystemen. Kreditgivning kräver
erfarenhet och utvecklad företagskultur. (Pettersson, 1993)

Bankkrisens effekt på kapitalmarknaden avspeglar sig till exempel genom att
bankerna uppfyller det lagstadgade kravet på kapitaltäckning. Detta ledde till att
kreditförlusterna indirekt begränsade bankernas utlåningskapacitet, vilket leder
till att en bristsituation på utlåningssidan kan uppstå. I internationell litteratur



KORT PRESENTATION AV AVREGLERINGEN PÅ FINANSMARKNADEN OCH
GÄLLANDE BANKLAGAR

- 26 -

kallas detta för ”credit crunch”, vilket uppstår då banker av något skäl, till
exempel för att uppfylla kapitaltäckningens regler, förhindras att förnya förfallna
lån eller tvingas bli restriktiva med sin kreditgivning. Det kan även uppstå
genom att kravet på säkerheter ökar till exempel vid fastighetslån. (Larsson &
Sjögren, 1995)

Avregleringen på de finansiella marknaderna och den efterkommande
bankkrisen har alltså radikalt förändrat bankernas sätt att arbeta. Förlusterna har
bidragit till en ökad försiktighet som tar sig uttryck i en noggrannare
kreditbedömning och ökade krav på säkerheter. Detta har naturligtvis påverkat
kreditmarknaden för svårbedömda små kunskapsintensivt företag utan naturliga
säkerheter i form av materiella tillgångar.

3.2 Bankrörelselagen

För att kunna förstå hur samspelet mellan de externa finansiärerna, i detta fall
bankerna, och ett litet kunskapsföretag fungerar är det viktigt att känna till de
lagar som reglerar förhållandet. Bankerna regleras av ett flertal lagar;
Bankrörelselagen (1987:617), Bankaktiebolagslagen (1987:618),
Sparbankslagen (1987:619), och lagen om medlemsbanker (1995:1570).
(Sveriges Lagar, 1999) Finansinspektionen har till uppgift att se till att bankerna
följer de uppsatta lagarna. Den lag som är intressant ur vårt perspektiv är
Bankrörelselagen. Den innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får
bedriva samt andra bestämmelser som är gemensamma för alla typer av banker.
Det är främst paragraferna om kreditgivning och bankens roll som extern
finansiär som vi anser är av vikt för vår studie.

När ett företag söker kredit är det lagarna om kreditgivning som blir intressanta.
Av Bankrörelselagen (1987:617 kap 2, 13 §) framgår att en bank endast kan
bevilja kredit om det på goda grunder kan förväntas att låntagaren kan fullfölja
förbindelsen. Vidare krävs att banken tar betryggande säkerhet i fast eller lös
egendom, eller i form av borgen. Endast om särskilda skäl föreligger, eller om
säkerhet kan anses som obehövlig, kan kravet frångås. Lagens utformning gör
det svårare för ett kunskapsintensivt företag med stor andel humankapital att
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klara kraven för en kredit än ett mer traditionellt företag som besitter en större
andel reala tillgångar. Borgen kan ses som en lösning, men kräver att låntagare
är god för beloppet och villig att som privatperson att utsätta sig för den risk
som borgen innebär. Den svenska banklagstiftningen är, i ett internationellt
perspektiv mycket säkerhetsinriktad. Hedelin (1994) belyser skillnaderna för
traditionella verkstadsföretag och tjänsteföretag, som i detta avseende kan
jämställas med de små kunskapsintensiva företagen, att få kredit.

"Detta leder till att verkstadsföretag har det lättare att få bankkrediter
än tjänsteföretag eftersom verkstadsföretag har lättare att lämna
säkerheter." (Hedelin, 1994, s 9)

Bankrörelselagen hindrar en bank från att bli ett riskkapitalbolag. Av
Bankrörelselagen (1987:617 kap 2, 15 §) framgår nämligen att en bank vid avtal
om kredit, eller i sin rörelse i övrigt, ej får förbehålla sig en andel i vinst på en
affär som banken ej själv får avsluta. Banken får vidare inte heller på annat sätt
beredas andel i vinst på verksamhet som banken inte själv får bedriva. Banken
får alltså inte gå in som ägare i företaget och därmed få en del av den eventuella
vinsten i ett företag. Riskkapitalbolag verkar ofta på detta sätt genom att bolaget
tillskjuter riskkapital till företaget i utbyte mot en ägarandel. Lagen lättas dock
upp en del i 15a § (1987:617, kap 2) som säger att banken kan köpa aktier som
högst motsvarar 30 procent av den bankens totala kapitalbas och högst inneha
fem procent av röstetalet i ett specifikt bolag. Banken kan därmed investera sitt
kapital i aktier, men bankens roll ska främst ses som en källa för företag som är i
behov av rörelsekapital.
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4 KREDITHANTERINGSPROCESSEN

etta kapitel börjar med kredithanteringsprocessen och fokuseras därefter på
kreditbedömningen och faktorer som ligger till grund för denna. Kapitlet fortsätter.

med en diskussion kring beslutsanalys och beslutsmodell

Kredithanteringen av ett företag kan ses som en process i flera steg. Vi har, då vi
delar författarnas syn på kredithanteringsprocessen, valt att utveckla den
”verbala” presentation Svensson & Ulvenblad (1994) gjort över
kredithanteringsprocessen. Nedan finns en schematisk bild över processen.

Figur 4.1: Kredithanteringsprocessen. Källa: Egen
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Processen, som är konstruerad ur den externa finansiärens perspektiv, startar vid
en första initial kontakt och förhoppningsvis avslutas den med att både företaget
och den externa finansiären anser sig ha gjort en bra affär. Däremellan finns en
rad olika steg som är beroende av hur föregående steg har artat sig. Ärenden
som går vidare följer processen nedåt i kedjan. Negativa konsekvenser i
relationen mellan parterna leder i det initiala skedet till att ärendet avslutas och i
senare skeden till att företaget måste saneras för att klara sig ur en krissituation.
Positiva konsekvenser av relationen leder till att en starkare relation skapas med
möjligheter till nya engagemang.

Den första delen i processen är den initiala kontakten mellan företaget som
söker kredit och den externa finansiären. Den första kontakten anses som viktig
och har många gånger en avgörande betydelse för hur den övriga relationen
kommer att förlöpa. I tidigare undersökningar har finansiärer uppgivit att det är
svårt att verbalisera intrycken av det första mötet. Det beskrivs ofta som en
känsla, en intuition, för företagets möjligheter för att lyckas. Redan i det här
stadiet kommer finansiären att göra ett urval. Vissa företag går vidare för en
djupare kreditbedömning, medan andra företag direkt får avslag och får leta efter
andra finansiärer. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Det andra steget i kredithanteringsprocessen, tillika den del som uppsatsen
vidare kommer att fokuseras på, är beredning av företag. Steget består av att den
externa finansiären både aktivt och passivt inhämtar den information som
kommer att ligga till grund för det kommande kreditbeslutet.
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Figur 4.2: Beredningens uppdelning i mjuka och hårda faktorer. Källa: Egen

Beredningen sker genom en analys av olika bedömningsfaktorer såsom
företagaren, affärsidén, siffermaterialet, säkerheterna och företaget (för exempel
se tabell 4.1). Kreditbedömaren försöker skapa sig en bild av företagets
möjligheter att kunna fullfölja sina åtaganden. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Informationsinsamlingen kan delas upp i två skilda delar. I den mjuka delen är
faktorer som affärsidé och företagsledningens förmåga exempel på viktiga
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"Att finna en metod för kreditbedömning som beaktar de kvalitativa
faktorerna lika mycket som de kvantitativa vore idealiskt; särskilt om
kreditbedömare kunde göra en ’sammanvävd tolkning’ av alla
uppgifterna. Själva intresset att göra en uppdelning mellan kvalitativa
och kvantitativa storheter är förmodligen till stor del en produkt av de
senares ’mätbarhet’. Det är därför rimligt att utgå ifrån att en
’verbalisering’ av kvalitativa storheter efter hand kommer att
användas mer i analysen än i dag.” (Green, 1997, s 7)

Efter kreditberedningen kommer den externa finansiären att fatta sitt beslut. Det
är lätt att fastställa den tidpunkt det formella kreditbeslutet fattas, vanligtvis i
någon form av kreditdelegation. Det är däremot inte säkert att denna tidpunkt
sammanfaller med den tidpunkt då det reella beslutet fattas. Det reella beslutet
kan ofta fattas informellt redan tidigare. Hur snabbt ett beslut kan tas beror på
faktorer som den enskilde handläggarens kunskaper om företaget, finansiärens
limitgräns6 etcetera. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Uppföljningen inleds när företaget har blivit beviljad kredit av den externa
finansiären. Genom en kontinuerlig kontakt stärks samarbetet mellan de båda
parterna och på så sätt går nya engagemang snabbare att få till stånd.
Uppföljningen kan ske dels genom formella kontakter som årliga föredragningar
och företagsbesök, dels genom informella kontakter genom det sociala
nätverket. Vid de årliga föredragningarna fokuseras arbetet på att studera
bokslut för att upptäcka förändringar av soliditet, likviditet etcetera.
Huvudsakligen syftar uppföljningen till att snabbt ge den externa finansiären
varningssignaler om företaget hamnar i svårigheter. På så sätt kan finansiären
agera innan det är för sent. Uppföljningen kan även leda till nya engagemang då
nya behov i företaget kommer fram. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Varningssignalerna kan delas in i fem olika kategorier: företagaren, affärsidén,
siffermaterialet, säkerheter och företaget. Indelning följer alltså den som är
vanlig vid kreditbedömningen. Varningssignalerna kan ses som en uppföljning

                                                
6 Den högsta beloppsgräns för krediter som en extern finansiär ska hålla sig inom. Den centrala
organisationen fördelar olika limiter ner till regionalkontoren som i sin tur fördelar limiter till de
lokala kontoren. Limiten baseras på storleken på kontorens engagemang, kontorschefens kompetens
etcetera. Limiten för ett enskilt engagemang beror i sin tur bland annat på säkerheter, vem kunden är,
vilken sorts kredit det gäller samt vilken bransch företaget verkar inom.
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av de bedömningsfaktorer som den externa finansiären använde sig av under
kreditbedömningen. Varje kategori har sina egna signaler (Figur 4.3). Den
varningssignal som vanligtvis uppmärksammas först är att krediten
övertrasseras. När detta väl sker kan krisen redan vara ett faktum. Det blir därför
viktigt att den externa finansiären även försöker att finna andra signaler.
(Svensson & Ulvenblad, 1994)

Figur 4.3: Varningssignaler i kredithanteringen.
Källa: Svensson & Ulvenblad, 1994, s 60. (Egen bearbetning)

När krisen är ett faktum måste den externa finansiären kunna hantera ett företag
i kris. Målsättningen blir att minska risken att förlora kapital genom att hjälpa
till med att arbeta fram en krisplan. Om inte parterna lyckas få företaget på fötter
och företaget går i konkurs sker en kreditavveckling. Hur stor förlusten blir beror
i detta läge på hur bra säkerheter den externa finansiären har. (Svensson &
Ulvenblad, 1994)

4.1 Initial kontakt

I samband med den initiala kontakten bildar kreditbedömaren ett första intryck.
Kreditbedömaren får en känsla för den kreditsökande och företagets möjligheter

Affärsidén
- Strukturförändringar
- Branschproblem
- Ändrad affärsidé

Säkerheter
- Ägaren försöker skydda
   eget kapital
- Ägaren vill slippa
personligt borgensansvar
- Inventarier realiseras

Företaget
- Dålig ordning och reda
- Låg aktivitet
- Dålig stämning
- Sena lönelistor
- Signaler från styrelse
- Förfrågningar

Varningssignaler

Företagaren
- Rykten om ägarbyte
- Ledningsförändring
- Svåranträffbar ledning

Siffermaterialet
- Övertrasseringar
- Sämre nyckeltal
- Tillfälliga krediter
- Sent bokslut
- Betalningsanmärkning
- Sena skattebetalningar
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att lyckas. Denna intuition, som grundas på lång erfarenhet, är en viktig del av
kreditbedömarens beslutsunderlag. (Svensson & Ulvenblad, 1993)

Vid den initiala kontakten är det först och främst företagarens personliga
egenskaper som kommer att bedömas. Att bedöma och utvärdera dessa faktorer
är svårt. Det är för nystartade företag ofta så att dessa faktorer är det enda som
finns att utvärdera då företaget inte har någon historik. Detta innebär att den
initiala kontakten kommer att få en ganska stor betydelse. För en del företagare
kanske det inte blir någon fortsatt kontakt med den externa finansiären.

Vi återkommer till betydelsen av intuition senare i kapitlet när vi diskuterar
beslutsmodeller.

4.2 Beredning och bedömningsfaktorer vid
kreditgivning

Kredittagaren måste arbeta med tillfredsställande lönsamhet för att kunna betala
amortering och ränta i normal ordning. Därför måste finansiären bedöma
kredittagarens framtida lönsamhet. Att göra en sådan bedömning är svårt, såväl
för finansiären som för kredittagaren. Stor vikt läggs på företagsledningens
förmåga att anpassa företagets verksamhet så att möjligheterna för att uppnå
lönsamhet tillvaratas på ett bra sätt. (Hansson, 1993)

De externa finansiärerna har olika situationer för kreditbedömning beroende på
den kreditsökandes koppling till den externa finansiären.

• Befintlig kredittagare till finansiären
• En för den externa finansiären nytt företag
• Nyetablerade företag

För den externa finansiären är det enklare att bedöma ytterligare lån till redan
befintlig kredittagare då information om den kreditsökande finns internt. Denna
information, kunskap om företaget, har samlats in under ett ofta långvarigt
samarbete.
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För en ny etablerad kreditsökande får finansiären hämta information externt i
form av bokslut, produkt-, marknads-, och organisationsbeskrivningar. (Green,
1997) Genom att analysera de tidigare årsredovisningarna och budgetplanerna
för framtiden kan finansiären se hur företagsledningen har skött sig. Finansiären
kan undersöka ifall företaget har en god ekonomisk planering och en
välorganiserad ekonomifunktion. (Hansson, 1993)

För nystartade företag är situationen svårare. Tillgången till information vid
bedömning av nyetablerade företag är än mer begränsad än i de två första
situationerna. Det finns inga tidigare årsredovisningar att studera och företagets
ekonomifunktion är ännu inte uppbyggd. Finansiären måste först bedöma
ledningens förmåga att lyckas organisera företaget och därefter analysera
företagets affärsidé. Därmed ökar kraven på kreditbedömarens förmåga att
framför allt tolka, men även att samla informationen. (Green, 1997)

En kreditbedömning är inte den andra lik då det är olika företag eller unika
situationer som kreditbedömaren ska ta ställning till. För det mesta är det en
enskild kreditbedömare som samlar in den information som ligger till grund för
beslutet. Detta gör att informationen är präglad av den handläggarens syn på
risk, förhållande till företaget etcetera.

Intressant att beakta vid kreditbedömning av företag är uppgifter beträffande
bokslut, budgetar och säkerheter. För att göra en gedigen företagsanalys bör den
omfatta en djupgående undersökning av företagets ledning och affärsidé. En
sådan analys försvåras dock av att det saknas terminologi och metoder för att
beakta dessa kvalitativa faktorer på ett lämpligt sätt.

"Att uppgifter om dessa förhållanden är av mycket olika karaktär gör
inte kreditbedömningen mindre mångfacetterad.” (Green, 1997, s 2)

I en undersökning gjord av Riskforskningsgruppen om nyföretagarlån lyfts 22
faktorer fram som kreditbedömaren tar hänsyn till. Vilken vikt dessa faktorer har
i den totala bedömningen varierade bland de externa finansiärerna. (Hedelin,
1994)
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De olika faktorerna kan delas upp i två grupper, företagaren och företaget enligt
nedanstående tabell.

Företagaren Företaget
Branscherfarenhet Affärsplan
Yrkeserfarenhet i allmänhet Företagets ägarstruktur
Kontakter inom branschen Konkurrenssituationen
Relevant utbildning Företagets självständighet
Personliga referenser Hot mot framgång
Tagit del av nyetableringsrådgivning Resultatbudgetens rimlighet
Nyetablerarens skäl att starta eget Stabiliteten i efterfrågan
Nyetablerarens ekonomi Företagets känslighet för resultatavvikelser

Redan erhållna order
Storleken på investeringarna
Storleken på följdinvesteringarna
Följden av ett avslag på ansökan
Företagets geografiska läge
Företagets effekter på sysselsättningen

Tabell 4.1: Viktiga faktorer vid kreditbedömning.
Källa: Hedelin 1994, s 88 (Egen bearbetning)

Det är ganska enkelt att bedöma och kvantifiera en serie av årsredovisningar.
Däremot är det väldigt svårt att bedöma och kvantifiera skickligheten av en
"kunds" ledarskap eller kvaliteter som entreprenör. Denna bedömning blir
dessutom svårare då dessa kvaliteter kan komma att behöva ändras i relation till
förändringar i företagets livscykel och förändringar i ekonomin i stort. (Green,
1995) Vi har valt att visa bedömningsfaktorerna i tabell 4.1 då vi anser att
många av dessa faktorer har stor betydelse vid bedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag.

4.2.1 Kreditberedning och koppling till företagets strategiska
planering

Delin (1971) ställde upp en modell med två frågor för framtidsstudier, Vad vill,
bör, måste? samt Vad kan inträffa?. Dessa två frågor var i sin tur kopplade till
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frågan Vad är företaget?. Figur 4.4 nedan visar Delins modell och därefter
beskriver vi de olika stegen med fokus på vår koppling till kreditbedömning.

Figur 4.4: Första stegen i strategisk planering. Källa: Delin, 1971, s 49 (Egen bearbetning)

Enligt vår åsikt finns det många likheter mellan kreditbedömningen och de
första stegen i en strategisk planering av företagets framtid. Strategin anger hur
företaget avser att gå tillväga för att förverkliga affärsidén och uppfylla målet
med verksamheten. (Lekvall & Wahlbin, 1987) Vi anser att det går att koppla
hur företaget avser att förverkliga affärsidén till kreditbedömarens analys av
kredittagarens framtida lönsamhet.

4.2.1.1 Vad är företaget?

För en kreditbedömare kommer många moment i kreditbedömningen att
påminna om den strategiska planering som företaget gör. För att komma
underfund med vad företaget är måste företagets affärsidé beskrivas. De faktorer
som ska inkluderas är affärsidéns styrkor eller svagheter. Vidare ingår en
omvärldsanalys där företagets viktigaste kunder och leverantörer studeras.

Vad är?
• affärsidé
• omvärldsanalys
• analys av förmåga att

hantera förändringar
• analys av starka och

svaga sidor

Vad vill/bör/måste?
• framtida affärsidé
• framtida omvärld
• alternativa mål

Vad kan inträffa?
• tänkbara förändringar i

omvärldsfaktorer
• positiva effekter
• negativa effekter

Vägval
• beskriv tänkbara framtida miljöer

• kartlägg tänkbara val

Vad är möjligt?
• resursbedömning
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Dessutom analyseras betydelsen av teknisk utveckling, opinionsgrupper,
massmedia, etcetera?

4.2.1.2 Vad vill/bör/måste företaget?

På grund av att företagen är nystartade kommer fokuseringen att gå mot vad
företagen vill åstadkomma. Då kommer kreditbedömaren in på nästa fas som är
en undersökning av företagets framtid. Hur ser företaget ut om tio år? Hur ser
affärsidén ut om tio år och vad är de utmärkande dragen?

4.2.1.3 Vad kan inträffa?

Det finns många faktorer i företagets omvärld som påverkar och styr företagets
utveckling. Dessa faktorer i omvärlden kan bedömas genom att göra en PEST-
analys där kreditbedömaren ska ta hänsyn till tänkta både positiva som negativa
händelser för företaget. I en PEST-analys bedöms politiska, ekonomiska, sociala
och teknologiska faktorer. Politiska faktorer kan till exempel vara förändringar i
lagar eller byte av regering. Ekonomiska faktorer kan vara
konjunktursvängningar, räntor, tillgång till kapital mm. Sociala faktorer kan vara
ändrade värderingar, livsstilar eller demografiska förändringar till exempel
befolkningsökning, åldersstruktur. Nya produkter, tillverkningsmetoder eller
material är exempel på viktiga teknologiska faktorer. (Segal-Horn, 1994)

4.2.1.4 Vägval

När kreditbedömaren har gjort den ovanstående bedömningen är det dags att
analysera företagets vägval. Vilka scenarier är tänkbara utifrån företagets
resurser? När väl denna bedömning är gjord har kreditbedömaren en ganska god
uppfattning om företagets möjlighet att generera kassaflöde och kan utifrån
denna analys lättare bedöma ifall företaget ska beviljas sökt kredit eller ej.
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4.2.2 Affärsidé

Varje företag sätter upp en affärsidé som beskriver företagets produkter eller
tjänster och vilka försäljningskanaler som de tänkt använda. Vidare kan
affärsidén innehålla vilken kundgrupp som företaget fokuserar sig på och ifall de
har tänkt sig någon geografisk avgränsning etcetera. Ibland kanske företaget inte
ens har tagit fram en affärsplan som den externa finansiären kan granska utan
företaget existerar bara som en idé.

”Bedömning av nya företag är av särskilt intresse, eftersom det i regel
saknas relevanta historiska uppgifter. Kreditbedömningen får därmed
avse värdering av entreprenör och dennes (framtida) affärsidé.”
(Green, 1997, s 3)

När Richard Normann (1986) diskuterar begreppet affärsidé7 skriver han ofta
om ett system för dominans bestående av tre huvudkomponenter:
marknadssegmentet, produktsystemet och slutligen organisationsstrukturen. I
organisationsstrukturen ingår faktorer som ledarstil, arbetskraft och dess
belöningssystem.

”Affärsidé är ett uttryck för konkreta förhållanden som existerar i ett
företag; den beskriver företagets faktiska sätt att fungera eller – som
vi ibland litet vanvördigt brukar uttrycka det – ’sätt att tjäna pengar’.
Affärsidén existerar inte förrän den är förverkligad; en ännu oprövad
idé om var eller hur man kan tjäna pengar är ingen affärsidé –
möjligen en idé om en affärsidé.” (Normann, 1986, s 53)

Det sistnämnda påståendet innebär att nystartade företag inte har en affärsidé,
utan de har istället vad som kan kallas för affärsplan. Vi kommer
fortsättningsvis inte göra någon åtskillnad på begreppen då rapporten handlar
om små, nystartade kunskapsintensiva företag.
                                                
7 ”Kombination av faktorer som kan ge ett företag konkurrensfördelar; vanligen formulerad i tanke
eller skrift för att ange inriktningen hos företaget. I litteraturen om företagsstrategi innefattar
affärsidén vanligen följande faktorer: en kundgrupp med specifika behov (en marknadsnisch), en
produkt eller tjänst utformad för att möta dessa behov samt en organisation för att framställa och
leverera produkten/tjänsten.” (Nationalencyklopedin b1, 1989, s 76)
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Lekvall & Wahlbin (1987) anser att affärsidén är ett uttryck för grundvalen för
företagets existens och för att den ska vara kommersiellt intressant så ska den
vara bärkraftig och konkurrenskraftig. Att den är bärkraftig innebär att
tillräckligt många är villiga att betala mer än vad det kostar att framställa och
distribuera den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. Företagets produkt
eller tjänst ska för att vara konkurrenskraftig uppfattas av tillräckligt många som
mer värd än konkurrenternas produkt/tjänst. Jäghult (1989) menar att affärsidén
till högre grad påverkar vinstpotentialen i ett kunskapsföretag än i traditionella
företag.

För att kunna bedöma ifall företaget kan klara av de uppsatta målen ska
kreditbedömaren utifrån affärsidén granska de kalkyler som företaget gjort. För
att kunna göra detta måste kreditbedömaren ha en god branschkännedom.
Han/hon måste ha förståelse för företagets produkter eller de tjänster som
företaget erbjuder så att en korrekt bedömning kan ges i förhållande till
konkurrenternas utbud.

I en undersökning av Nutek bland 137 bankmän ansåg 82,7 procent av dessa att
företagets affärsidé har en avgörande betydelse vid kreditbedömningen. Att
bedöma affärsidén och företagets möjlighet att lyckas uppnå målen är,
tillsammans med de personliga egenskaperna hos kredittagaren, bland det
svåraste. Ofta blir det kredittagarens eller företagsledningens, trovärdighet som
bedöms. (Hedelin & Sjöberg, 1994)

4.2.2.1 Kontroll av affärsidén

Några av de viktigaste informationskällorna som finansiären kan använda sig av
vid bedömning av affärsidén är enligt Svensson & Ulvenblad (1993):

• det nätverk som finansiären har utanför den egna verksamhet, t ex andra
kunder

• nätverket inom den egna verksamheten, branschansvarig ifall sådan
uppdelning finns

• externa konsulter som anlitas för bedömning av affärsidén



KREDITHANTERINGSPROCESSEN

- 40 -

• andra organisationer som Nutek och utvecklingsfonder
• tidningar och facklitteratur

På en mindre ort befinner sig finansiären närmare marknaden och denna närhet
gör det lättare att undersöka och bedöma marknaden och konkurrensen som
finns. Detta leder i sin tur till att det är lättare att bedöma företagets affärsidé.
Som vi tidigare nämnt visar strategin hur företaget kan förverkliga sin affärsidé.
Ifall den externa finansiären kan få tillgång till företagets strategiska planering,
anser vi att det underlättar betydligt för kontrollen av affärsidén. Vid den
undersökning som genomfördes av dessa författare 1993 menade ett flertal av de
intervjuade banktjänstemännen att det hade varit värdefullt ifall de tidigare har
varit verksamma i näringslivet. Bankmän med sådan tidigare erfarenhet ansåg
det lättare att bedöma affärsidéer och det var lättare för dem att sätta sig in i
entreprenörens situation. (Svensson & Ulvenblad, 1993)

4.2.3 Risker i företaget

För den externe finansiären handlar en stor del av kreditbedömningen om att
utvärdera riskerna i det kreditsökande företaget. För att kunna bedöma riskerna
görs omvärldsanalyser av företagets framtidsutsikter. I en omvärldsanalys ingår
bedömning av företagets konkurrenssituation, antal konkurrenter och deras
storlek, företagets tillväxtmöjligheter, lönsamhetsnivån i branschen och på så
sätt erhålls en bild av den marknad som företaget är verksamt på. Riskanalysen
delas upp i två huvudgrupper: en som behandlar företagets affärsrisk och en som
behandlar företagets finansiella risk.

4.2.3.1 Affärsrisk

Affärsrisk är den risk som finns i verksamheten, både i själva företaget och i
dess omvärld. Enligt Hedman (1995) kan affärsrisk delas upp i flera delar
beroende på var ifrån risken härstammar. Det kan både vara risker i företaget
och risker i dess omvärld som indirekt påverkar företaget.
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Det kan finnas nyckelresurser som företaget är beroende av. Specialister som
krävs för att verksamheten ska fungera, en stark ledare eller utrustning som är
avgörande för företagets produktion är exempel på sådana nyckelresurser. En
betydande risk för små kunskaps-intensiva företag är att endast ett fåtal personer
sitter inne med den kunskap som är företagets nyckelresurs. Denna
koncentration av resurser gör att företaget kan drabbas hårt om det sker
förändringar i företaget. (Hedman, 1995) Enligt vår åsikt är denna aspekt högst
väsentlig vid bedömning av ett kunskapsintensivt företag.

Ifall företaget har ett fåtal kunder anses de vara utsatta för kundrisk. De är även
utsatta för kundrisk om de bara har kunder inom ett visst segment som
produktionen är specialanpassad för. Ett större antal kunder minskar kundrisken.
Om företaget bara har ett fåtal stora kunder måste kreditbedömaren titta på
marknaden och se ifall det finns substitut till företagets produkter för att bedöma
risken. (Hedman, 1995) Kunskapsintensiva företag har ofta, enligt Sveiby red
(1989), specialiserade produkter eller tjänster. Vi anser att detta kan både vara
positivt och negativt med avseende på kundrisken. Företaget kan lättare anpassa
sig efter sina kunders behov, men antalet potentiella kunder blir mindre.

Ett företag är även utsatt för leverantörsrisker. Ifall företaget bara har ett fåtal
leverantörer har de en leverantörsrisk att ta hänsyn till, exempelvis kan
leverantören styra prissättningen, leverantören kanske inte kan leverera varorna i
tid, kvaliteten på varorna. En extern finansiär måste alltså utvärdera de
leverantörer som ska förse företaget med resurser. (Hedman, 1995) Företaget är
inte starkare än dess svagaste leverantör. Det gäller även för små
kunskapsintensiva företag även om dessa ofta inte är lika beroende av
leverantörer som tillverkande företag.

Kreditrisk kommer företaget självt i kontakt med då det har kunder som det
säljer till på kredit. En betalning kan utebli eller den kan medföra extra
kostnader i form av indrivningskostnader ifall den försenas. Denna risk ökar om
företaget endast har ett fåtal kunder och dessutom inom samma bransch. För att
få en god bild av kreditrisken i ett företag måste alltså den externa finansiären
analysera när företaget tar betalt, före eller efter avslutat uppdrag och hur det tar
betalt, kontant eller kredit. (Hedman, 1995)
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Konkurrenssituationen  ingår i bedömningen av företagets affärsrisk och har stor
betydelse. Genom att analysera konkurrensen kan kreditbedömaren se ifall
företaget har en position att täcka. Ifall det är en monopolsituation på marknaden
kanske det kan tyda på att det finns marginaler att utnyttja men också att
företaget kan bli utsatt för hård priskonkurrens, dumpning av priserna för att
hålla företaget borta från marknaden. Genom att analysera konkurrenterna kan
kreditbedömaren även få signaler om företagets tillväxtmöjlighet. Det kan vara
intressant då det ger signaler om vilka framtida lånesituationer företaget kan
hamna i. (Hedman, 1995)

Det är viktigt att analysera branschens lönsamhet då det är utifrån vinsterna som
räntan på krediten ska betalas. Ifall företaget har överskattat lönsamhetsnivån,
investeringskostnaderna eller konjunkturen på marknaden påverkar det
möjligheten att betala tillbaka lånet. Budgeterade värden som den externa
finansiären får tillgång till bör ingående analyseras. (Hedman, 1995) För
kunskapsintensiva företag handlar det till exempel om budgeterade
konsultarvoden. Siffrorna ska ställas i relation till andra liknande företag. Om
det rör sig om en ny bransch, vilket inte är ovanligt med små kunskapsintensiva
företag, blir bedömningen svårare.

Utöver de ovanstående exemplen på risker utsätts företaget för förändringar i
samhället. Det kan röra sig om förändringar i lagar eller i infrastruktur som
påverkar företaget negativt. (Hedman, 1995) Ett aktuellt exempel är
diskussionen om att förbjuda försäljning via telefon. En sådan lag skulle vålla
telemarketingbranschen stor skada och drastiskt förändra riskbilden för
företagen. En analys av affärsrisken är således inte fulländad om inte risken för
samhällsförändringar beaktats.

Vi anser att en bedömning av företagets affärsrisk är av största betydelse för
utvärderingen av kredittrovärdigheten hos små nystartade kunskapsintensiva
företag och bedömningen av denna typ av företag är svårare än för företag i mer
traditionella branscher. Kunskapen hos den externa finansiären blir avgörande
för tillförlitligheten av bedömningen.
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4.2.3.2 Finansiell risk

Förutom affärsrisken i företaget måste den externa finansiären ta hänsyn till
företagets finansiella risk. Denna risk blir aktuell först då företaget redan är illa
ute, men den externa finansiären måste studera risken redan innan krediten
beviljas, då han måste veta vilka risker han tar vid problem för företaget. Den
finansiella risken kan delas in i två aspekter, varav den första aspekten att beakta
är likviditetsrisken och den andra är kapitalkostnadsrisk. För att utvärdera
likviditetsrisken bör kreditbedömaren studera om företaget har möjlighet att
finansieras på något annat sätt om de ursprungliga betalningsströmmarna störs,
det vill säga om det finns annat kapital i företaget som kan lyftas fram vid
likviditetsproblem. (Hedman, 1995) Saknas andra finansieringsmöjligheter ökar
risken att företaget tvingas ställa in sina betalningar. Ifall företaget inte gör
något riskerar företaget att hamna i obestånd eller att det begärs i konkurs.

Företagets kreditsituation kan ha förändrats på grund av förändringar i
omvärlden. Ifall räntorna går upp eller om någon extern finansiär, vid eventuell
omförhandling, ändrar sin riskklassificering av företaget och därmed höjer sina
marginaler, blir det dyrare för företaget att låna pengar. Detta innebär att
företaget är utsatt för kapitalkostnadsrisk. (Hedman, 1995)

För att den externa finansiärens risktagande ska ligga på en acceptabel nivå
måste det råda en balans mellan affärsrisken och den finansiella risken. Enkelt
uttryckt, om affärsrisken är hög bör den finansiella risken vara låg och omvänt.
(Hedman, 1995) Idealet är naturligtvis att både affärsrisken och den finansiella
risken bedöms vara låg.

4.2.4 Utvärdering av företagaren

I en undersökning av Nutek 1993 uppgav de intervjuade banktjänstemännen att
de bedömer företagaren ur tre olika aspekter: personliga egenskaper, motiv för
företagande och kompetens. Egenskaper som krävs för att lyckas som företagare
är många, men de som oftast angavs var entusiasm/inre drivkraft, uthållighet,
analytisk förmåga, målmedvetenhet, initiativförmåga samt realism. Motiv för
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företagande som banktjänstemännen ansåg sig positiva till var bland annat att
företagaren ville tjäna pengar eller vara sin egen. (Svensson & Ulvenblad, 1993)

Kreditbedömaren utvärderar vilken kompetens som krävs i det aktuella projektet
och gör en bedömning ifall företagaren har nödvändig kompetens för att
genomföra sin idé. Ifall kreditbedömaren upplever att personen ifråga saknar
kompetens inom något område, är det viktigt att företaget tar in personer till
företaget som kompletterar företagaren.

När vi fortsättningsvis i uppsatsen skriver om företagaren eller
företagsledningen vill vi att läsaren ska vara medveten om att vi anser att dessa
oftast är samma individer. I de små företag som vi undersöker består
företagsledningen av en eller två personer, vilka oftast är delägare.

4.2.4.1 Risk vid bedömning av företagsledning

Broomé et al (1993) har gjort en sammanställning av graden av risk hos
företagsledningen utifrån företagets och ledningens situation:

                    Kredit-
                   förhållandet

Företagsledning Nyinvestering Nyföretagande Ny situation

Gammal Liten risk Risk Stor risk

Ny Risk Stor risk Mycket stor risk

Tabell 4.2: Risk hos företagsledningen. Källa: Broomé et al, 1993, s 60

Figuren visar att en gammal företagsledning som ger sig in på en för företaget
ny marknad utsätter sig för en stor risk. Vi menar att detta måste den externa
kreditbedömaren ta hänsyn till. Är dessutom ledningen ny och oerfaren ökar
riskerna och viss risk föreligger redan vid nyinvestering.
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Det är inte bara externa faktorer som har betydelse vid kreditbedömningen.
Handläggarens egen syn på risk påverkar också bedömningen. Kreditbedömaren
visar stor riskbenägenhet när denne medvetet beslutar i kreditärenden utan att i
tillräcklig utsträckning ha tagit del av tillgänglig information eller då han/hon
beviljar kredit trots att inhämtad information klart visar att kreditärendet är
osäkert. (Hedelin & Sjöberg, 1993)

När kreditbedömaren ska utvärdera det nystartade företaget kommer till stor del
den bedömningen att göras av personliga egenskaper hos företagaren. Det finns
enligt Sheppard åtminstone fem olika problem som kan uppstå på grund av att
en kreditbedömare brister i objektivitet; vänskapstryck, kamrattryck, dominant
personlighet, informaliteter och överreaktioner. (ur Hedelin & Sjöberg, 1993)

Vid bedömning av nyföretagande är osäkerheten hög. Detta beror på att
bedömningarna oftast måste göras på ofullständig information. Det är svårt att
bedöma företagets affärsidé och den kreditsökandes personliga egenskaper.

Det finns ett flertal olika källor som kan leda till feltolkning vid
kreditbedömningen. Ett vanligt fenomen som kan uppstå är att kreditbedömaren
endast söker efter information som bekräftar tidigare uppfattningar. Det kan vara
bättre att leta efter information som är motsägande. En persons erfarenheter av
tidigare ärenden kan leda till analogiskt tänkande, vilket kan medföra en
förenkling av problemet. För kreditbedömaren reducerar analogiskt tänkande
känslan av osäkerhet. Andra källor som kan leda till feltolkning är;
överkonfidens, illusion av kontroll och otillräcklig revision.

Dessutom löper kreditbedömaren alltid risken för att bli utsatt för manipulativa
handlingar. Kreditsökanden kan genom till exempel smicker eller mutor försöka
bli mer omtyckt av kreditbedömaren.

4.2.4.2 Företagarens olika roller

Det finns många beskrivningar eller kategoriseringar av ledare och deras
beteende. Adizes (1979) menar att företagsledaren måste fullgöra fyra olika
roller; producerarens, administratörens, entreprenörens och integrerarens. Vi
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hävdar att det är viktigt att en kreditbedömare gör en utvärdering av
företagsledaren och dennes ledningsförmåga då det i grund och botten är den
som styr företagets öde. Därför har vi valt att i referensramen ta med en
kortfattad beskrivning av de roller som en företagsledare måste kunna klara av
för att företaget ska utvecklas positivt. Nedan görs en beskrivning av vad vi
menar är nödvändiga roller för företagsledaren.

Det finns många roller som ledaren för företaget förväntas och bör kunna agera
i. Den roll som är väsentligast för företaget ska spela huvudrollen. Allt eftersom
företaget förändras kommer också rollerna att förändras eller bli fler. Den första
rollen är den som producerarens där ledaren måste ha funktionell och teknisk
kunskap för att producera ett bra resultat. Ledaren måste även kunna
administrera, planera, samordna, kontrollera och styra det som han/hon arbetar
med. (Broomé et al, 1993)

Ofta krävs det entreprenörsegenskaper hos ledaren då han/hon ska kunna förstå,
vårda och utveckla företagets affärsidé eller skaffa resurser när företaget
expanderar. Vidare ska ledaren ha kompetens och en förmåga att entusiasmera
och leda medarbetarna. Ledaren ska kunna agera på eget initiativ, vara kreativ
och villig att ta rimliga risker. (Broomé et al, 1993)

Integrerarens roll är att svara för samordningen, att få delarna att fungera som
en helhet. När en grupp kan fungera utan en massa instruktioner och ändå
framgångsrikt verka i enlighet med företagets strategi, då har integrationen
fungerat. (Adizes, 1979)

Ifall det är flera personer som tillsammans utgör företagets ledning är det viktigt,
anser vi, att studera hur samarbetet mellan dem fungerar. En bra indikation kan
vara att de tycker att det är kul och stimulerande att arbeta tillsammans. Ifall
ledningen har svårt att komma överens så är det svårt att driva ett företag. Det
kan även hända att någon väljer att sluta och vad händer då med företaget?

För att bättre kunna bedöma ledningens förankring och kunskap om företagets
produkter, kunder och processer inom företaget är det av stor betydelse att
kreditbedömaren besöker företaget. (Svedin, 1992)
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När kreditbedömaren blir ombedd att beskriva det intryck som
företagsledningen gjorde så ombeds han/hon att utvärdera företagsledningens
personligheter. Enligt Information Integration Theory är det tre faktorer som
vägs in i bedömningen. Det som först sker är att kreditbedömaren får ett första
intryck. Till exempel kan företagsledaren uppträda nervöst, svävande på målet
eller tvärtom självsäkert och klart presentera företagets mål. Det finns en risk för
att bedömningen även kan ta intryck av irrelevant information. Gemensamma
intressen eller bekanta hos parterna kan väga in under bedömningen. Fysiska
attribut påverkar också bedömningen av personligheten. Ifall till exempel en
person ser ovårdad ut så har det ett negativt inflytande. (Green, 1995)

4.2.4.3 Företagarens nätverk

Det är inte bara företagsledningens förmåga som behöver analyseras. Det finns
fyra villkor som bör föreligga inför genomförandet av en nyetablering. Det ska
finnas en idé, kapital, motiverade individer och en stödjande miljö. (Green,
1997) Den fjärde faktorn, anser vi, indikerar hur stor betydelse entreprenörens
nätverk vanligen har för att omsätta sin vision till företag. Företagarens nätverk
bidrar med såväl en marknad för företaget och fungerar som en kanal för
tillförsel av kompetens och andra resurser. (Svensson & Ulvenblad, 1993)
Johannisson ser medarbetarnas förmåga att skapa och använda nätverk som
avgörande särskilt för det mindre eller nyetablerade företagets framgång. (ur
Green, 1997) En av Johannissons slutsatser är:

"Ledningens uppgift i det moderna företaget måste vara att mobilisera
och samordna de personliga resurser som medarbetarna besitter
genom sina nätverk. Entreprenörsforskningen har visat att just det
personliga nätverket är företagets viktigaste tillgång. Några
utmärkande drag för nätverk: personliga resurser står i fokus,
strukturen är oplanerad samt organisationens miljö är lika mycket en
resurskälla som en källa till osäkerhet. Nätverket är
handlingsbefrämjande." (Johannisson ur Green, 1997, s 53)
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4.2.4.4 Företagarens motiv till företagandet

Motivationens stora betydelse framkommer delvis genom nedanstående citat:

"Motivationen är inte bara viktig vid formulering och genomförande
av en framtida affärsidé, utan även då det gäller att exempelvis skjuta
upp uttag av egen lön använda sitt kontaktnät, 'nätverkskompetens'.
Viktigaste finansieringen av nya företag är uppskjuten egen lön, näst
vanligast är leverantörskrediter och nr 3 är banklån." (Green, 1997, s
52)

Vi håller med Green (1997) om betydelsen av en motiverad företagsledare. Utan
en inre passion eller stark övertygelse om företagets framtid kommer företaget
att få det svårt.

4.2.5 Nyckeltalsanalys

Den finansiella litteraturen fokuseras ofta på analys av företagens kapacitet.
Analysen baseras på kvantitativ historisk information från balans- och
resultaträkningar, för att sedan omvandlas till nyckeltal. Dessa kan spegla
företagets förmåga att på kort sikt fullfölja sina betalningsåtaganden, företagets
förmåga att utnyttja sina resurser effektivt eller ägarnas insats i förhållande till
externa lån. (Svensson & Ulvenblad, 1994)

Nyckeltalsanalys är ett relativt enkelt sätt för företagsledningen och en extern
intressent att diagnostisera den ekonomiska situationen hos företaget.
Nyckeltalsanalysen kan ge nyttig information, då talen ger en direkt bild av ett
företag vid ett tillfälle. (Shapiro, 1991) Eftersom det är relativt lätt för den
externa intressenten att beräkna nyckeltal är det vanligt att dessa används av till
exempel banker i deras kreditbedömning. Det är viktigt att komma ihåg att ett
isolerat nyckeltal i sig självt inte säger någonting eller som Brealey & Myers
(1996) uttrycker sig:

”…financial ratios are no substitute for a crystal ball. They are just a
convenient way to summarize large quantities of financial data and to



KREDITHANTERINGSPROCESSEN

- 49 -

compare firms’ performance. Ratios help you to ask the right
questions; they seldom answer them.” (Brealey & Myers, 1996, s 765)

Det är först vid en jämförelse med något standardvärde som det går att avgöra
om talet är tillfredsställande eller inte. Styrkan med nyckeltalen är alltså att de
ger en möjlighet att jämföra två olika data med varandra. Först ger det möjlighet
att jämföra historiska data inom företaget för att upptäcka positiva eller negativa
förändringar (Shapiro, 1991). Enligt Hult (1989) finns det dock faror som bör
beaktas vid en jämförelse mellan företagets nuvarande och dess historiska
nyckeltal för att få en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation:

1. Resultaten från tidigare år kan ha varit dåliga. Jämförelser med dessa kan ge
en överdrivet positiv syn på företaget och näring åt en farlig självbelåtenhet.

2. Eftersom det förekommer konjunktursvängningar i samhällets ekonomi kan
förändringarna inte alltid härledas till företaget.

3. Den snabba teknologiska utvecklingen gör att acceptabla nivåer under en
tidigare period inte alltid kan ses som en acceptabel nivå i dagsläget.

Nyckeltalen kan också användas för att jämföra företagets data med andra
företags. Både Hult (1993) och Shapiro (1991) poängterar att när dessa
jämförelser görs bör man, för att höja tillförlitligheten på jämförelsen,
klassificera företaget till en viss bransch och jämföra med andra företag i samma
bransch. Det går också att göra jämförelser mellan företag i olika branscher, men
då främst i syfte att studera branschernas olika risknivåer. Även storleken på de
jämförda företagen bör vara lika för att få en bra bedömning.

Intressenter är delvis intresserade av olika nyckeltal när de gör
kreditbedömningar. En leverantör som lämnar korta krediter är intresserad av
den kortsiktiga likviditeten som visar på företagets förmåga att betala räkningen
i tid. Andra intressenter som aktieägare är mer intresserade av företagets
långsiktiga förmåga att generera vinster. För banker är det huvudsakliga syftet
att undersöka företagets framtida möjligheter att fullfölja sina åtaganden, det vill
säga att betala amorteringar och räntor på sina lån. (Shapiro, 1991)
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För att ge en så tydlig bild som möjligt av företaget måste den externa
finansiären kunna avgöra vilka nyckeltal som bör studeras och veta vilken sorts
kapital, av finans-, individ- och strukturkapital, som är viktigt för det specifika
företaget. Under slutet på 1980-talet bildades i Sverige en arbetsgrupp bestående
av revisorer, managementkonsulter och ekonomiskribenter. Gruppen kallades
för Konradgruppen och hade som målsättning att identifiera och definiera
nyckeltal anpassade för kunskapsintensiva företag samt att sätta in dem i ett
teoretiskt sammanhang. (Sveiby red, 1989)

Konradgruppen kom fram till att i varje företag finns en kombination av tre
olika typer av kapital: finans-, individ-, och strukturkapital. Tyngdpunkten i
kombinationen förskjuts beroende på hur viktiga de olika kapitaltyperna är. För
ett kunskapsintensivt företag är den viktigaste resursen individkapitalet. Med
individkapital menar Konradgruppen de anställdas individuella erfarenheter,
deras personliga och sociala förmåga, skolkunskaper och andra färdigheter med
betydelse för företagets kunder. Individerna ses som intäktspersoner som ska
generera företagets intäkter. Strukturkapitalet beskrivs som den erfarenhet som
finns i företaget och dess historia. För små företag sammanfaller denna form av
kapital vanligtvis med individkapital då företagets historia är lika med de
anställdas historia. Andra komponenter av strukturkapital är företagets
administrativa förmåga samt kommunikations-kanaler till leverantörer, kunder
och andra viktiga externa källor. (Sveiby red, 1989) Fastän individkapitalet är
viktigast för det kunskapsintensiva företaget är finans- och struktur-kapitalet på
intet sätt obetydligt, men för att på bästa sätt bedöma ett företags fortlevnad bör
fokus ligga på individkapitalet. (Sveiby red, 1989) Vi håller med Sveibys åsikt
att fokus bör ligga på individkapitalet och vidare anser vi att den uppdelning av
kapitalet som Konradgruppen kom fram till är intressant.
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Figur 4.5: Företagets tre kapitaltyper. Källa: Sveiby red, 1989, s 20.

Nyckeltalen delas in i olika grupper som belyser olika viktiga aspekter av
företagets ekonomiska situation. Gruppindelningen skiljer sig en aning mellan
olika författare. Vi har valt att bortse från nyckeltal som främst riktar sig till
externa investerare på värdepappersmarknaden och väljer att fokusera oss på
nyckeltal som i större utsträckning är användbara för externa finansiärer. Störst
vikt bör läggas på de nyckeltal som bedömer ett företags individkapital. Dessa
har vi valt att benämna nyckeltal för kunskapsintensiva företag. Övriga nyckeltal
som vi går igenom såsom likviditet, soliditet och finansiering samt lönsamhet är
nyckeltal relaterade till finanskapitalet. Vi har valt att se på dessa från ett
kunskapsintensivt företags perspektiv. Nyckeltalen finns definierade och
beskrivna i Appendix 7.

4.2.5.1 Likviditet

Likviditeten visar vilken möjlighet företaget har att klara av sina
betalningsuppdrag på kort sikt (upp till ett år), alltså hur företaget klarar av att
betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning. En hög likviditet borgar
för bättre förutsättningar att klara sina åtaganden. (Shapiro, 1991) Det finns två
vanliga likviditetsnyckeltal: kassalikviditet och balanslikviditet. Skillnaden
ligger i att lager räknas in som snabbt omsättningsbart i balanslikviditeten.
Behovet av kassalikviditet är beroende av kundernas betalningsrutiner och hur
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de kortfristiga skulderna förfaller. Olika företag har därmed olika behov av
kassalikviditet för att kunna fullgöra sina plikter. Ett företag som endast utför
uppdrag mot kontant betalning behöver inte lika stor kassalikviditet som ett
företag som ger krediter till kunder. En kassalikviditet på 100 procent är dock ett
bra riktvärde, men en spridning från 60 upp till 140 procent kan accepteras
beroende på bransch. Enligt praxis ska balanslikviditeten vara omkring 200
procent, en låg lageromsättningshastighet kräver en högre balanslikviditet.
(Hult, 1989) För små kunskapsintensiva företag är skillnaden mellan talen
mindre än hos tillverkande företag då lagret oftast är mindre och i till exempel
rena konsultföretag helt saknas. Företagen arbetar vanligtvis mot faktura och
behöver därmed en högre likviditet än företag som får betalt direkt när arbetet är
utfört.

4.2.5.2 Soliditet och finansiering

Nästa grupp av nyckeltal är soliditet och finansiering. Ibland delas dessa in i två
grupper men vi väljer att ha dem i samma grupp då de har mycket gemensamt.
Om likviditeten visar betalningsberedskapen på kort sikt så visar soliditeten
företagets betalningsmöjligheter på lång sikt. Soliditet är ansett som ett av de
viktigaste nyckeltalen då det visar hur företaget kommer att klara sig under en
period av sämre resultat orsakade av till exempel interna problem eller
resultatsvackor på grunder av lågkonjunktur. (Hult, 1991) Vi anser att
finansieringen är nära kopplad till soliditeten då den visar hur företagets
verksamhet är finansierad. Nedan presenterar vi ett antal nyckeltal, som enligt
vår åsikt är viktiga att uppmärksamma.

Soliditeten bör enligt praxis uppgå till 30 procent. Undersökningar har dock
visat att små företag vanligtvis har en lägre soliditet på cirka tio till femton
procent av den totala balansomslutningen. Det viktigaste att studera beträffande
små företag är istället den förändring som soliditeten genomgår. En försämrad
soliditet innebär att företagets chans att på sikt klara sina åtaganden minskar.
(Hult, 1989)
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Ränteteckningsgraden kan ses som ett kompletterande nyckeltal. Talet ger en
uppfattning om hur stor försämring av resultatet företaget klarar utan att
betalningsförmågan försämras. (Hult, 1989)

Skuldsättningsgraden uttrycker förhållandet mellan skulder och eget kapital, det
vill säga till vilken grad ett företag har använt sig av lån för att finansiera
företagets tillgångar. Ett företag som finansierar sin verksamhet med lån får en
bra hävstångseffekt så länge som vinsten överstiger räntekostnaderna. En sådan
strategi gör dock företaget mycket sårbart vid resultatsvackor och därmed ökar
riskerna för att företaget inte klarar av sina åtaganden gentemot externa
finansiärer. En hög skuldsättningsgrad minskar också flexibiliteten för företaget
då finansiering genom nya lån inte kan anses som trolig. (Shapiro, 1991) En
undersökning av Beaver visar att skuldsättningsgrad är en väldigt bra indikator
för att skilja kris- och fortlevnadsföretag. (ur Svensson & Ulvenblad, 1994)
Skuldsättningsgraden visar alltså hur företaget är finansierat och skuldräntan
visar hur mycket denna finansiering i genomsnitt kostar. Företag kan minska sin
kostnader genom att effektivare utnyttja sina resurser. Ett företag har normalt
sett svårare att sänka sina räntekostnader, därför är det väsentligt att ett företag
har kontroll på dessa kostnader. (Hult, 1989)

4.2.5.3 Lönsamhet

För att ett företag ska kunna överleva på sikt krävs det att företaget genererar
vinster. Utan vinster blir det omöjligt att fullfölja sina betalningsåtaganden.
(Thomasson et al, 1996) Lönsamhetsanalysen kan tjäna två syften, dels att
belysa hur effektivt företaget använder sina resurser, dels som en utvärdering av
hur företagsledningen sköter sin uppgift. Bara för att företaget har god
lönsamhet betyder inte det att ledningen gör ett bra arbete, lika lite som det alltid
är ledningens fel att företaget presterar ett dåligt resultat. Yttre faktorer som
konjunkturer och branschmönster måste också beaktas. (Shapiro, 1991)

Det resultat som företaget presenterar är vanligtvis inget bra mått på hur ett
företag egentligen har lyckats. Det beror på att resultatet bland annat har
påverkats genom bokslutsdispositioner som inte har något att göra med hur
företaget har utnyttjat sina resurser. Skattekostnaderna för året är i sin tur ett
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resultat av denna mer tekniska bokföring. Eftersom externa finansiärer oftast är
mest intresserade av att se hur företaget kommer att klara sig på sikt bortser
kreditbedömaren ifrån bokslutsdispositioner vid lönsamhetsanalyser. Det är
således resultatet efter finansiella intäkter och kostnader som är utgångspunkten
vid räntabilitetsberäkningar. (Thomasson et al, 1996) Räntabiliteten kan
beskrivas som företagets förmåga att generera avkastning på kapitalet.
Räntabiliteten beräknas vanligen både på eget kapital och på totalt kapital.

Räntabiliteten på eget kapital är det mest omfattande resultatmåttet och visar på
företagets förmåga att förränta det egna kapitalet. Enligt Hult (1989) bör det
egna kapitalet ha en avkastning mellan 20 och 35 procent.

Räntabiliteten på totalt kapital är ett mått på hur stor avkastningen på de totala
tillgångarna har varit. I motsats till räntabiliteten på eget kapital tar detta mått
inte hänsyn till hur väl företaget lyckats med finansieringen. Talet visar om
företaget har förmåga att fortsätta sin verksamhet med hänsyn till det kapital
som företaget utnyttjar. (Thomasson et al, 1996) Konradgruppen anser att det är
bättre att bedöma ett kunskapsintensivt företag utifrån dess vinstmarginal istället
för något av de två räntabilitetsmåtten. Orsaken är att det kunskapsintensiva
företagets viktigaste resurs är dess individkapital, inte dess finanskapital.
(Sveiby red, 1989) Jäghult (1989) menar att räntabilitet är ett ointressant mått i
ett kunskapsföretag då finanskapitalet saknar verklig betydelse för framgång i ett
kunskapsföretag. Det viktiga kapitalet är istället humankapitalet.

Vinstprocent är ett nyckeltal som tar hänsyn till långsiktiga investeringar men
som är opåverkat av finansieringssättet. Nyckeltalet visar hur den löpande
verksamheten i företaget utvecklats. En sjunkande procent kan vara en varning
om minskande omsättning i företaget. Det kan till exempel bero på en hårdnande
konkurrens eller att företagets produkter inte är lika eftertraktade längre.
(Svedin, 1992)

De ovan nämnda nyckeltalen är traditionella finanskapitalrelaterade
effektivitetsmått. Eftersom det viktigaste för ett kunskapsintensivt företag är
dess individkapital bör det även ske en bedömning av avkastningen på
kunskapskapitalet. Konradgruppen anser att förädlingsvärdet per intäktsperson
är det bästa måttet på det kunskapsintensiva företagets produktionsförmåga.
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Intäkter som dessa individer drar in som ska finansiera företagets verksamhet,
allt från egen lön och den administrativa personalens kostnader till underhåll av
kunskapskapitalet. Förädlingsvärdet per intäktsperson visar även dennes
betydelse för företaget. (Sveiby red, 1989)

Ett annat användbart nyckeltal, enligt Konradgruppen och Jäghult (1989), är
vinsten per anställd . Företagets vinstgenereringsförmåga beror främst på hur
effektivt företaget administreras och intäktspersonerna arbetar, men gruppen
poängterar att marknadssvängningar har stor betydelse för vinsten per anställd.
(Sveiby red, 1989)

4.2.5.4 Nyckeltal för kunskapsintensiva företag

Nyckeltalsanalysen är till stor del anpassad för att kunna bedöma
tillverkningsföretag i den gamla ekonomin. Talen bygger på att företagen ska ha
tillgångar, i vedertagen mening, bestående av maskiner och lager. Hos
kunskapsintensiva företag finns tillgångarna istället i de anställdas kompetens,
dess humankapital. Ska då dessa företag analyseras på ett annorlunda sätt?
Enligt Hult (1993) ska de egentligen inte det. Istället anser han att analysen ska
kompletteras. Därför finns det, förutom de ovan beskrivna nyckeltalen, tal som
är anpassade för kunskapsintensiva företag. Analysen av dessa nyckeltal kräver
en större erfarenhet och kompetens hos den som värderar, i och med att det inte
idag finns någon sådan statistik över olika branscher att tillgå.

Eftersom resultatet för det kunskapsintensiva företaget inte är så beroende av det
bokförda värdet på tillgångar, utan istället på de anställdas humankapital, är det
av vikt att fastlägga hur stor risken är att humankapitalet lämnar företaget eller
att det urholkas. Nyckeltal för personalen blir därmed viktiga för att få en tydlig
bild av företagets ekonomiska situation. (Sveiby red, 1989)

I nästa stycke följer en presentation av de nyckeltal som vi menar har betydelse
för en extern finansiär vid kreditbedömning. Vi anser att den viktigaste
komponenten av individkapital är yrkeskompetensen hos intäktspersonerna,
alltså de personer som verkar inom företagets huvudsakliga affärsidé.
Yrkeskompetensen, som varje anställd bär med sig, utgörs av utbildning,
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erfarenheter, färdigheter och individens förmåga att omsätta kompetensen till
handling. (Sveiby red, 1989) Den samlade kompetensen hos alla anställda
individer är vad som avgör ett kunskapsintensivt företags framtid och bör därför
studeras närmare av externa finansiärer. Förändringen av individkapitalet från
ett år till ett annat bör studeras för att se trender och klargöra hur företagets
utveckling ser ut. Observera att siffrorna som nämns nedan inte ska tas som
absoluta utan snarare fungera som ett stöd. Varje bransch har naturligtvis olika
förutsättningar och krav.

Satsningar på personalutveckling

Likväl som företagens väsentliga investeringar i anläggningstillgångar
analyseras och sammanställs bör investeringar i kunskapsföretagens viktigaste
resurs, intäktspersonerna, analyseras. (Jäghult, 1989) Kunskapsintensiva företag
som är beroende av de anställdas kunskap och kompetens bör ha utbildning som
en tung investeringspost. (Sveiby red, 1989) För att ett kunskapsintensivt företag
inte ska förlora mark till sina konkurrenter måste företaget avsätta resurser till
personalutveckling och eventuellt forskning. Satsningen bör motsvara minst tio
procent av företagets nettovinst eller två procent av omsättningen. (Hult, 1993)
Det är viktigt att påpeka att resultatet av personalutvecklingen i många fall är
svårt att mäta. Utbildningen i kunskapsintensiva företag sker till stor del i det
dagliga arbetet. Konradgruppen föreslår trots detta att företagen bör presentera
någon form av mått på satsningarna, till exempel nedlagd tid. (Sveiby red, 1989)
Vi håller med om den betydelse personalutvecklingen har men inser att för små
nystartade företag kommer denna satsning troligen vara lägre än för ett mer
etablerat företag.

Utbildningsnivå

En annan faktor som på sikt påverkar det kunskapsintensiva företagets förmåga
till fortsatt framgång är de anställdas utbildningsnivå. Denna påverkar
bedömningen av individkapitalets kvalitet. Informationen ska följas över tiden,
dels för att se företagets utveckling, dels för att kunna göra en
branschjämförelse. (Sveiby red, 1989)
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Personalomsättning

Den genomsnittliga anställningstiden påverkar ett företags framtid. En hög
personalomsättningen ger svårighet att få en kontinuitet i företaget medan en
alltför låg personalomsättning kan leda till stagnation. Personalomsättningen bör
ligga mellan fem och tjugo procent, alltså en genomsnittlig anställningstid på
fem till tjugo år. Den grupp som blir kvar i företaget under en längre period blir
bärare av företagskulturen. (Hult, 1993) En lägre omsättning än fem procent är
ett tecken på stelhet, medan en högre omsättning än 20 procent kan ses som att
det finns ett groende missnöje hos företagets anställda. (Sveiby red, 1989)

Genomsnittsålder och anställningsår

Äldre personal har en benägenhet att vara stabilare, det vill säga de stannar
längre inom företaget. Denna grupp får alltså lägre rekryteringskostnader. Unga
anställda lämnar oftare företaget och kostar på så sätt mer, å andra sidan är deras
förädlingsvärde större. Undersökningar visar att en ”effektiv” åldersstruktur har
75 procent av de anställda mellan 30 och 50 år. (Hult, 1993) Förutom
genomsnittsåldern är det viktigt att studera antalet anställningsår för att kunna
bedöma stabiliteten i företaget. Ett företag där antalet anställningsår per person
minskar medför en stegrad risk för att företagets affärsidé och strategi ändras.
Höga värden indikerar att företaget är stabilt, men det föreligger dock en risk att
flexibiliteten minskar. Företaget riskerar en stelhet och en lägre nivå av
nyutveckling. (Sveiby red, 1989) Vi anser att detta mått inte har så stor
betydelse jämfört med de övriga nyckeltalen för kunskapsintensiva företag.
Genom att de kunskapsintensiva företagen ofta är baserade på ny teknik så
medför detta vanligtvis en låg genomsnittsålder.

Andel intäktspersoner i företaget

För att bedöma ett kunskapsföretag är det viktigt att studera hur många
intäktspersoner det finns i förhållande till antalet anställda. Intäktspersoner är de
anställda som är direkt verksamma i kunskapsföretagets produktion av den
produkt som kunden efterfrågar. Företagets administrativa personal räknas inte
in i individkapital utan ska klassificeras som strukturkapital. Andelen
intäktspersoner ger en indikation om hur viktig dessa är för företaget. Ju lägre
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andel desto mer måste varje intäktsperson prestera för att företaget ska gå runt.
(Sveiby red, 1989)

Avhopp

En känslighetsanalys vad gäller risker för avhopp och vad det innebär för
lönsamheten, attityden hos kvarvarande och påverkan på kunder är nödvändig.
(Jäghult, 1989) Ett problem för kunskapsintensiva företag är när anställda slutar
i företaget för att starta eget i samma nisch. Risken föreligger att även kunder
väljer att följa med medarbetaren som slutar. Det är naturligtvis svårt att
kvantifiera denna företeelse. Bedömaren får studera faktorer som stabiliteten hos
ägarna, ifall företagets tillväxt sker genom inre tillväxt eller förvärv samt hur
många nyckelpersoner det finns. (Hult, 1993) Enligt vår mening är det av
yttersta vikt för en extern finansiär att ha kunskap om företaget består av få
nyckelpersoner. Skulle dessa personer lämna företaget skadas företaget
väsentligt och riskerna för den externa finansiären ökar.

4.2.6 Kassaflödesprognos

En faktor som är viktig för att ett företag kontinuerligt ska kunna betala
amorteringar och räntor på lånen är kassaflödet. Ett stabilt kassaflöde betyder att
företaget har en stadig ström av betalningsmedel som kommer in till företaget
istället för större summor som kommer in sällan. En extern finansiär som vill
öka utsikterna att i rätt tid få betalt bör därför prognostisera företagets
kassaflöde. Enligt Hedman (1995) syftar kassaflödesprognosen till att kartlägga
om företagets planer är finansiellt gångbara. Utifrån kassaflödet ska finansiären
kunna bedöma om företagets vinst räcker till att täcka kostnader för
investeringar, räntor, amorteringar och eventuella utdelningar.
Kassaflödesprognosen är en horisontell kassaflödesanalys som kompletteras
med en analys över ett företags finansieringsbehov.

Vi inser den betydelse som en kassaflödesprognos har och väljer därför att
översiktligt beskriva hur prognostisering av kassaflöde kan gå till. Metoden är
enligt Hedman (1995) uppdelad i fyra steg; fastställande av resultatposter,
prognos av omsättnings- och anläggningstillgångar, prognos av skulder och eget
kapital och slutligen prognos av framtida finansieringskrav.



KREDITHANTERINGSPROCESSEN

- 59 -

Det första steget, fastställande av resultatposter, innebär att den externa
finansiären ska bedöma vilka intäkter och kostnader som företaget kommer att
generera. Bedömaren ska ta hänsyn till bland annat försäljningsintäkter,
kostnader för tillverkning, administration och försäljning.
Försäljningsbedömningen blir mycket viktig då företagets utgiftssida på
budgeten kommer att anpassas därefter. (Hedman, 1995) Prognoser av detta slag
anser vi svåra att göra på den typ av företag som vår undersökning fokuseras på
eftersom de inte har varit aktiva under en längre tid och prognosen därmed inte
kan baseras på tidigare perioder. Det finns naturligtvis skillnader även mellan
företag i vår population. Ett konsultföretags beläggningsprocent och kostnader
bör vara lättare att prognostisera än ett mjukvaruföretags kostnader och
eventuella framtida intäkter av en ny produkt som är på väg att lanseras.

Det andra steget är att bedöma omsättnings- och anläggningstillgångar.
Finansiären analyserar hur dessa kommer att förändras. Ett kunskapsintensivt
företags huvudtillgång består av personalens humankapital. Företagen besitter
vanligtvis inte några större poster anläggningskapital och prognosen för dessa
blir därmed inte så betydelsefull. Omsättningstillgångar har en något större
betydelse företaget och bör djupare analyseras av bedömaren. (Hedman, 1995)

Nästa steg blir att prognostisera framtida förändring av skulder och eget kapital.
Kommer företagets förhållande mellan skulder och det egna kapitalet att
förändras? En ökad skuldsättning medför ökade risker för företaget.

Efter att ha studerat de tre första punkterna blir det sista steget i
kassaflödesanalysen att bedömaren lägger fram en prognos på företagets behov
av nytt kapital. Kommer företaget att klara sig med det kapital som enligt
prognosen kan genereras genom företagets försäljning eller genom tillskjutande
av nytt kapital från ägarna? På så sätt får bedömaren en insikt i företagets behov
av nytt kapital och hur kostnaderna ska kunna täckas.
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4.2.7 Möjlighet till säkerheter

Möjligheterna för finansiären att reducera risk genom att ta säkerhet är små.
Företagshypotek8 i nystartade företag är i regel inte värda mycket. Vanligtvis
brukar den största tillgången i ett företag vara varulagret. (Broomé et al, 1998)
För kunskapsintensiva företag är situationen annorlunda då deras varulager bara
utgör en bråkdel av företagets tillgångar. Företagets kapitalstruktur måste istället
se tillfredsställande ut. Detta kan uppnås genom en stor andel eget kapital och att
företagsledningen strävar efter att minimera det totala initiala kapitalet.

Det finns två sorter av säkerhet som finansiären kan begära: realsäkerheter och
personsäkerhet. Personlig borgen används ofta som ett sätt att låta företagaren
känna större ansvar. Ifall företagaren accepterar att ställa personlig borgen visar
det att denne verkligen tror på sin affärsidé. (Svensson & Ulvenblad, 1993)

4.2.8 Diversifiering av kreditportföljen

Externa finansiärer, såsom banker, har ett krav på sig att maximera sina vinster
för att ge ägarna en så stor avkastning på sitt investerade kapital som möjligt.
Vinsten ska bland annat genereras genom ränteintäkterna från utlåningen. Precis
som en investerare på värdepappersmarknaden måste den externa finansiären se
över de risker som han tar när vinsterna ska genereras. Varje enskild bransch
eller företag som en extern finansiär väljer att gå in i har sin egna specifika risk.
Vissa branscher och företag är stabilare än andra och är därigenom säkrare att
låna ut pengar till. Även då den sökta krediten borde bli beviljad enligt de
modeller som banken använder sig av så kanske den inte blir det på grund av
bankens diversifiering av sin totala kreditportfölj.

Företags utveckling följer inte varandra, de är inte korrelerade. När ett företag
går dåligt och inte klarar av sina åtaganden, kan ett annat företag gå bra och öka
intäkterna för den externa finansiären genom exempelvis ökat engagemang eller
ökad inlåning. I och med detta har den externa finansiären en möjlighet att

                                                
8 Företagshypotek omfattar, med vissa inskränkningar, all den lösa egendom som vid varje tidpunkt
finns i verksamheten. (Malmström & Agell, 1990) Ett företagshypotek omfattar näringsidkarens
lösa egendom i den mån egendomen hör till den intecknade verksamheten. (1984:649 § 1)
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reducera sina risker genom att diversifiera sina åtaganden. (Brealey & Myers,
1996)

Figur 4.6: Diversifiering av kreditportföljen.
Källa: Brealey & Myers, 1996, s 156 (Egen bearbetning)

Genom diversifiering kan finansiären minska den påverkan det enskilda
företagets unika risk9 har på den totala lånestocken. En risk som varken
finansiären eller företaget kan minska är marknadsrisken10. Denna grundas på att
det finns ekonomiska faktorer som hotar alla företag samtidigt, till exempel
konjunkturnedgångar. (Brealey & Myers, 1996) Figur 4.6 visar på uppdelningen
av den unika risken och marknadsrisken. Med få företag blir den unika risken
påtaglig medan en väl diversifierad kreditportfölj enbart blir beroende av
marknadsrisken. En spridning av kreditportföljen på olika företag och branscher
resulterar därmed i minskade risker.

Hur påverkar då denna diversifiering de små kunskapsintensiva företagen?
Eftersom de vanligtvis är svårare att bedöma än traditionella tillverkande företag
tar de externa finansiärerna, anser vi, en större risk när de beviljar kredit åt
sådana företag. I och med detta anser vi att det föreligger en möjlighet att de
externa finansiärerna väljer att endast ta in en del av dessa företag för att få en

                                                
9 Vi definierar företagets unika risk som summan av affärsrisken och den finansiella risken. Den unika
risken kan också benämnas för osystematisk risk, residual risk eller specifik risk.
10 Marknadsrisken kan också benämnas systematisk risk.
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väl diversifierad portfölj. Företag kan därigenom nekas kredit redan innan en
bedömning skett, på grund av att kvoten är fylld.

4.3 Beslutsanalys

Kreditbedömning är en form av beslutsprocess och därför har vi valt att ha med
en kortfattad diskussion om begreppet beslutsanalys.

Beslutsanalysen består av fem delaktiviteter (Lekvall & Wahlbin, 1987):

• att bestämma mål och kriterier som ska användas
• precisera problemet eller möjligheten
• utvärdera problemet eller möjligheten
• utforma handlingsalternativ
• att bestämma handlingsalternativens konsekvenser och värdera dessa

Det första som görs är att bestämma vilka målen är och i samband med det
fastställa de kriterier som ska användas för att värdera alternativen. Det
kunskapsintensiva företaget måste precisera vilka målen för kreditansökan är.
Den externa finansiären måste på liknande sätt sätta mål för den risk och
förtjänst han eftersträvar med affären. När målet är definierat ska problemet eller
möjligheten som ligger bakom kravet på ett beslut preciseras. För att kunna
precisera problemet eller möjligheten får vi fråga oss vad beslutet avser, när det
måste tas, dess tidsmässiga räckvidd med mera. För att utvärdera
problemet/möjligheten används någon modell eller analysschema som beskriver
orsakssambanden bakom problemsituationen eller möjligheten. Den externa
finansiären bestämmer i denna fas vilka variabler kreditbedömningen ska bygga
på. Sedan är det dags att utforma och utvärdera handlingsalternativen och har
kreditbedömaren gjort ett bra arbete innan med att utvärdera orsakssambanden
kan många alternativa vägar reduceras bort från en djupare analys. Den externa
finansiären kan utifrån kreditbedömningen sortera handlingsalternativen.
Antingen kan bedömningen leda till att krediten beviljas eller så avslås begäran
från företaget.
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4.3.1 Beslutsmodeller

Hur beslut fattas har intresserat forskare länge och flera skolor har beskrivit
processen. Vi ansluter oss till den deskriptiva skolan vars modell tar hänsyn till
att samhället vi lever i är komplext och att informationsmängden är enorm,
vilket innebär att ingen ens kan komma i närheten av fullständig rationalitet.
Beslut måste grundas på ofullständig kunskap. (Rollinson, 1998)

Jones (1995) utgår ifrån att beslut tas utifrån begränsad rationalitet. Med
begreppet begränsad rationalitet så antas det att beslutsfattare antingen har
begränsad tillgång till information eller begränsad kapacitet för
informationsbearbetning. Detta leder till att beslut i bästa fall bara kan bli
tillfredsställande. (ur Rollinson, 1998)

Rollinson (1998) menar att beslut är reaktiva och beslut tvingas fram. När någon
ställs inför ett problem så söker denne inte efter det ideala eller bästa lösningen
utan söker lokalt efter något som får problemet att försvinna. Ifall denna lösning
fungerar så tillämpas den.
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Figur 4.7: Beslutsmodell enligt den deskriptiva modellen.
Källa: Rollinson, 1998, s 196. (Egen bearbetning)

Vi anser att kreditbedömare använder sig av den deskriptiva modellen. Den
externa finansiären verkar i ett komplext samhälle. Hur ett företag ska klara sig i
framtiden styrs av så många faktorer att bedömaren inte har möjlighet att ta alla i
beaktning. Bedömaren kan endast välja ut de faktorer som han anser väsentligast
för utvärderingen av företaget.

Green (1997) diskuterar betydelsen av rationellt11 beslutsfattande och
kopplingen till intuition12 när han skriver:

”Ett rationellt beslutsfattande är rimligen intressant för all mänsklig
verksamhet. Om känslor och intuition emellertid lämnas obeaktade är

                                                
11 Rationalitet, det som bygger på förnuftet. Att en handling (eller åsikt) är rationell betyder att man
medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå sina mål. I anslutning till beslutsteorin
utgår en riktning inom beteendevetenskaplig metodologi från att allt mänskligt beteende kan förklaras
som styrt av rationella val (eng. rational choice theory). (Nationalencyklopedin, bd 15, 1989, s 436)
12 Fischbein definierar intuition som: "Intuitive knowledge is immediate knowledge; that is, a form of
cognition which seems to present itself to a person as being self-evident." (Green E., 1997, s 70)
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risken stor att man antingen blir handlingsförlamad, lätt fattar
felaktiga beslut eller råkar ut för oöverblickbara
informationskostnader.” (Green, 1997, s 199)

Green (1995) menar att det intuitiva intrycket är mycket viktigt och att
intuitionen effektiviserar beslutsprocessen avsevärt:

”Many bank loan officers are convinced that they can make valid
intuitive decisions.” (Green, 1995, s 93)

Mintzberg, som Green (1997) kallar icke-filosof, menar att diskussionen kring
ledarskap har försummat att behandla faktorer i samband med intuition.
Mintzberg anser att intuition är till hjälp vid bland annat beslutsfattande.
Analytiska och intuitiva processer tycks försiggå parallellt under
beslutsfattandet. (Green, 1997) Som vi ovan nämnt påverkar erfarenheter
intuitionen starkt.

Robbins (1996) skriver om åtta stycken situationer där intuitiva beslut troligen
tas:

• när en hög nivå av osäkerhet föreligger
• när det inte finns liknande tidigare fall att fatta beslut utifrån
• när variablerna har en låg vetenskaplig förutsägelse
• när data är begränsat
• när data inte klart pekar på vilken riktning som ska tas
• när analytisk data har låg användbarhet
• när det finns flera möjliga lösningar att välja bland och giltiga argument för

var och en
• när tiden innan beslut måste tas är begränsad

Intuition kan användas både i början eller i slutet av beslutsprocessen. Ifall
beslutsfattaren låter intuition spela in i början av processen så försöker denne
undvika att systematiskt analysera problemet. Motivet är att få fram oväntade
eller nya möjligheter som en mer traditionell analytisk metod inte kommit fram
till. När beslutsfattaren tar till intuitionen i slutet av beslutsprocessen så har
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denne använt sig av rationella analyser för att identifiera och utvärdera
alternativen. När detta väl är gjort slutar beslutsfattaren med de rationella
analyserna för att ”sova på beslutet” en dag eller två innan det slutgiltiga
beslutet tas. (Robbins, 1996) Vi anser att många av de åtta situationer som
Robbins skriver om föreligger när en kreditbedömare ska analysera små
nystartade kunskapsintensiva företag.

4.3.2 Statiskt och dynamiskt synsätt på informationsinsamlingen

Informationen som samlas in och bearbetas under kreditbedömningen kan ske
utifrån två skilda synsätt, det statiska respektive dynamiska synsättet. Det
statiska synsättet ser omvärlden och företaget som relativt stabila företeelser.
Dessutom finns informationen tillgänglig och kan samlas in oberoende av
individen. Med det dynamiska synsättet läggs fokus istället på att minimera
osäkerheten i hanteringen. Det dynamiska synsättet tar fasta på företagets och
omvärldens föränderlighet. Nyföretagande ses som mycket komplexa och
föränderliga företeelser. Dessutom ses informationshanteringen som en
genereringsprocess av individen vilket innebär att informationen präglas av
individen som samlar in och bearbetar informationen. (Svensson & Ulvenblad,
1993)

”Osäkerhet definieras som att flera olika kända eller okända utfall är
tänkbara och att sannolikheten för dessa utfall är okänd.” (Svensson &
Ulvenblad, 1993, s 38)

Genom att införskaffa mer information och därigenom kanske utesluta vissa
utfall kan osäkerheten hanteras. Genom att vissa utfall uteslutits har
sannolikheten för andra utfall ökat.
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 STATISKT SYNSÄTT          DYNAMISKT SYNSÄTT

Utgångspunkt Bedömning av risk Reducering av osäkerhet
Syn på före-
tagande

Framgångsrikt företagande kan
förutsägas då det antas finnas
allmängiltiga faktorer vilka avgör
framgång

Framgångsrikt företagande kan inte
förutsägas då både företag och
omvärld ständigt utvecklas och
förändras

Kredithantering Beslut betonas och uppföljningen
koncentreras till den årliga
genomgången

Aktiv process där företaget
kontinuerligt följs upp

Information Information finns oberoende av
individen

Information skapas av individen

Problemfokusering Förbättra kredithanteringen genom
en så bra initial bedömning som
möjligt

Förbättra kredithanteringen genom
kontinuerlig insamling, tolkning
och tillämpning av information

Lösning Bedömningsmallar
Standardiserad metodik
Datorsystem för bokslutsanalys

Informationshantering
Långsiktiga kundrelationer
Starka nätverk

Tabell 4.3: Statistiskt och dynamiskt synsätt. Källa: Svensson & Ulvenblad, 1993, s 40.

De olika synsätten påverkar kredithanteringen och den typ av lösningar som
bankerna tar fram för att hantera kredithanteringsprocessen. De mallar för en
standardisering och formalisering av kreditprocessen som genereras utifrån det
statiska synsättet är exempel på statiska lösningar. Populärt är att använda sig av
datorstödda system för bokslutsanalyser. Vid användandet av ett mer dynamiskt
synsätt blir lösningen att koncentrera mer till informationshanteringen och det
starka nätverk som banktjänstemannen använder sig av.

Vi hävdar att för att få fram relevant information för det nyetablerade företaget
bör det dynamiska synsättet användas. Den totala kredithanteringsprocessen
med uppföljning av varningssignaler anser vi fungerar bättre ifall
kreditbedömaren har ett dynamiskt synsätt. Kreditbedömaren kan tidigare
upptäcka eventuella orosmoln. Dessutom anser vi att det dynamiska synsättet
tvingar den externa finansiären att utveckla sitt nätverk, vilket är positivt.



4.4 Sammanfattning av referensramen

Figur 4.8: Sammanfattning av kreditbedömningen. Källa: Egen
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Kreditberedningen kan kopplas till företagets strategiska planering. Finansiären studerar
företaget utifrån frågeställningar som: Vad är företaget? Vad vill/bör/måste företaget?
Vad kan hända?

Mjuka faktorer Hårda faktorer

Affärsidé – Hur ska företaget generera kapital?
Granskas med avseende på hur gångbar idén är och
hur företaget kan klara de uppsatta målen.
Risker i företaget – Vilka risker finns i företagets
omvärld? Delas in i affärsrisk och finansiell risk.
Analys av företagets konkurrenter, nyckelresurser,
leverantörer, kunder, förändringar i samhället etc.
Företagaren – Analys av personen/personerna
bakom företaget. Har företagaren kompetens att nå
målen? Har han/hon rätt ledaregenskaper att styra?
Har han/hon det nätverk som krävs?

Nyckeltalsanalys  – Historiska data  om företagets
ekonomiska situation analyseras och
prognostiseras. Består av både branschspecifika
och mer allmänna nyckeltal.
Kassaflöde  – Prognos av företagets kassaflöde.
Belyser företagets möjlighet att klara amorteringar
och räntor.
Säkerheter – Vilka säkerheter finns att tillgå?
Hur ser chanserna ut att få in pengar vid kris?
Diversifiering av kreditportföljen – Hur ser den
externa finansiärens portföljstrategi ut? Kan  en
kredit stoppas p g a portföljsammansättningen?

Hur kreditbedömaren tar sitt beslut påverkas av hur rationell denne är. Vi anser att kredit-
bedömaren följer den deskriptiva modellen och att besluten tas utifrån begränsad rationalitet.

Den första initiala kontakten har många gånger en avgörande verkan för hur den övriga relationen
kommer att förlöpa. Redan i det här stadiet kommer finansiären att göra ett urval. Beslut i det här
skedet är ofta kopplade till kreditbedömarens intuition.

- 68 -
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5. EMPIRI

i inleder detta kapitel med att presentera företagen och deras behov. Därefter fortsätter
vi med de externa finansiärernas kreditbedömning av små nystartade

kunskapsintensiva företag.

Vi har valt att strukturera framställandet av intervjuerna i två underkapitel. Det
första underkapitlet presenterar intervjuerna med företagen. Presentationen av
företagen sker inte var för sig då vi anser att det skulle försvåra för läsaren att se
mönster hos företagen. Genom att diskutera företagens syn på varje område
tillsammans, anser vi att överskådligheten ökar. Det andra underkapitlet är
ordnat efter referensramens struktur och innehåller en presentation av
intervjuerna med bankerna, ALMI samt en framställning av resultaten från
enkäten. Vi har valt att inte presentera resultaten av de externa finansiärerna var
för sig då studiens fokus är på kreditbedömningen som helhet. Det ligger inte i
vårt intresse att göra en jämförelse mellan de externa finansiärerna. Resultaten
från enkäten kommer att åskådliggöras tillsammans med intervjuerna för att
tydliggöra och fördjupa undersökningsresultaten.

5.1 Intervju med företagen

För att vi skulle kunna uttala oss om förhållandet mellan bankernas krav i
kreditbedömningen och företagens behov och önskemål intervjuade vi fyra olika
små kunskapsintensiva företag. Eftersom vi enbart intervjuat ett litet urval av en
mycket stor population är det svårt att generalisera fallföretagens åsikter på hela
populationen. Resultatet av intervjuerna ska snarare ses som en indikation på de
tankar som finns hos små nystartade kunskapsintensiva företag. De intervjuade
personerna är:

• Tomas Andersson, VD Andersson Data AB.
• Curt Björk, VD Energy@Optimum AB.
• David Granberg, VD Learning Plant AB.
• Sylvia Ström, VD Par 2 Insert AB.

V
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5.1.1 Företagens behov och önskemål

Det är lätt att tro att det första företagen efterfrågar när de kontaktar en extern
finansiär är ett tillskott av kapital. Resultatet som vi kom fram till vid
intervjuerna med våra fallföretag visade dock upp en lite annorlunda syn på
saken. För företagen var det minst lika viktigt att få konkret rådgivning av den
externa finansiären, till exempel ett erkännande att företagets idéer var
genomförbara eller ett avfärdande.

Curt Björk vid Energy@Optimum Europe AB uttryckte att det är viktigt att den
externa finansiären kan säga ifrån. Ibland kan det vara bra att den externa
finansiären ger signaler till företaget att bromsa upp och se över sin verksamhet.
Företagen tyckte att de på så sätt får en högre stabilitet i verksamheten.

Ytterligare exempel som kommit fram vid intervjuerna är företagens behov av
hjälp med affärsmannaskap. Ibland kan det räcka med den externa finansiärens
erfarenhet men det kan lika gärna handla om att förmedla kontakter till andra
externa rådgivare.

”Vi behöver hjälp med marknadsföringen. Våra produkter är
gångbara internationellt och vi sitter på en guldgruva." (Tomas
Andersson, Andersson Data, 00-05-02)

Ett annat tydligt önskemål var att den externa finansiären genom sitt nätverk
skulle kunna gynna företaget. Nätverket bör kunna förmedla kontakter som är
viktiga för företagen, till exempel revisorer, leverantörer, kunder och
styrelseledamöter.

”Vi ser gärna att den som går in i företaget har ett bra nätverk, till
exempel jobbar med andra företag som kan bli våra kunder. Viss
kunskap skulle vi också behöva få in, lite affärsmannaskap skulle inte
skada.” (Curt Björk, Energy@Optimum, 00-04-19)

”Det vore väldigt bra om de kunde bidra med någon kunnig till
styrelsen, det skulle verkligen vara ett plus. Någon form av rådgivare,
ett bra ställe är i styrelsen då den syns utåt. Det blir seriöst om man
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får in en tungviktare. Det är jätteviktigt att få tillgång till den
personens nätverk och visa att de tror på idén.” (David Granberg,
Learning Plant, 00-04-20)

Under intervjun med Sylvia Ström från Par 2 Insert framkom inga klara
önskemål om rådgivning eller andra tjänster av den externa finansiären. De
ansåg att de har ett fungerande nätverk och deras behov och önskemål från den
externa finansiären är rent finansiellt.

”Vi behövde kapital, kunskapen fanns redan sedan tidigare.” (Sylvia

Ström, Par 2 Insert, 00-04-28)

Det som har kommit fram vid intervjuerna är alltså att kravet på de externa
finansiärerna har ökat då företagen inte längre enbart eftersträvar ett tillskott av
kapital. Finansiären bör även kunna tillhandahålla rådgivning och ett nätverk
som företagen kan dra nytta av. Företagen anser att bankerna ska fungera som en
form av rådgivande konsult och medspelare. De vill att den externa finansiären
ska kunna agera som ett bollplank där företagare kan få sina idéer ventilerade
och analyserade.

5.1.1.1 Företagens behov av kapital

Den fas som företagen befinner sig i när de är nystartade kräver, enligt företagen
vi intervjuat, inget större riskkapital. Den form av finansiering som företagen
anser sig behöva är mestadels rörelsefinansiering. Tre av de företag som vi
intervjuat Andersson Data, Par 2 Insert och Learning Plant var för tillfället inte i
behov av riskkapital. De ansåg att det är först i en tillväxtfas eller till
utvecklingsprojekt som företagen behöver riskkapital. David Granberg på
Learning Plant formulerade sig:

”Det företaget främst behöver är rörelsefinansiering för att klara
likviditeten, inte så mycket riskkapital till utvecklingen av produkter.”
(David Granberg, Learning Plant, 00-04-28)

Dessa tre företag ansåg att bankerna genom sitt nätverk har en viktig roll att
fylla som förmedlare av riskkapital den dag ett sådant kapitalbehov blir aktuellt.
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Det fjärde företaget Energy@Optimum skilde sig från de övriga. Företaget har
några utvecklingsprojekt på gång och har därför tagit en inledande kontakt med
externa finansiärer som kan bidra med riskkapital.

5.1.1.2 Företagens behov av snabba beslut

Ett annat behov eller snarare krav som företagen framförde under intervjuerna
var att den externa finansiären ska kunna fatta snabba beslut. Företagen ansåg att
det var mycket viktigt att den externa finansiären inte skulle bromsas upp på
grund av stelhet i kreditbedömningen, det vill säga under beredningen eller runt
själva beslutsfattandet av ärendet.

"Vi vill inte bara ha en bank, vi vill ha en medspelare som kan agera
väldigt snabbt. Vi kräver att den personen har så pass stor insyn i vårt
företag att den kan fatta snabba beslut.” (Tomas Andersson, Andersson
Data, 00-05-02)

”Bankerna måste ta till sig ett nytt sätt att bedöma företag. Det måste
gå snabbt, de får inte vara för långsamma. [---] Bankerna är säkert
väldigt kvalificerade på att bedöma ett nytt byggföretag, men i en ny
marknad måste de vara väldigt snabba och kunna förutsäga vad som
kommer att bli viktigt. Det är inte bara att se i historieboken vad som
gick bra. Analysen måste förmedla vad som går bra i framtiden.”
(David Granberg, Learning Plant, 00-04-28)

Det kan ses som naturligt att företagen har detta krav då de verkar i en snabbt
föränderlig miljö. Det sker hastiga förändringar inom branschen och företagen är
därmed tvingade till att agera snabbt.

5.1.2 Företagens syn på kompetensen hos de externa finansiärerna

Det finns, enligt vad de intervjuade företagen har uppgett, svagheter hos de
externa finansiärerna. Alla företag utom Par 2 Insert säger sig ha upplevt en viss
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brist på kompetens hos den kundansvarige att bedöma företagen. Svårigheten för
den externa finansiären ligger i att branscherna är nya och produkterna nischade.

”Det man undrar över är hur de bedömer potentialen i företaget, med
den speciella inriktning vi har. Vi har ju ingen historik heller” (Curt
Björk, Energy@Optimum, 00-04-19)

De företag som vi intervjuade insåg svårigheterna för de externa finansiärerna
att bedöma denna typ av företag. Det är svårt för de externa finansiärerna att
hålla sig à jour inom alla branscher och då speciellt företag inom
kunskapsintensiva branscher där förutsättningarna snabbt förändras. Två av de
intervjuade företagen har själva tagit initiativ för att öka kompetensen hos
finansiären.

”De externa finansiärernas kompetens finns inte, den har vi lärt dem.
Jag förstår att bankerna inte kan vara all around. Men bankerna har
en vilja att ta åt sig kunskap.” (Tomas Andersson, Andersson Data, 00-05-
02)

” Vill ha en finansiär som förstår vad det handlar om och inte drar fel
paralleller hela tiden. [---] Det är hemsk jobbigt att prata med någon
som inte har något som helst begrepp om den omstrukturering som
sker inom utbildningsbranschen. Någon som inte förstår skillnaden på
olika företag som använder IT och rena IT-företag. [---] Jag försöker
skicka rapporter, pressklipp och sådana saker som finns tillgängliga
om e-learningbranschen till finansiärer. Sticka det i näven på
tveksamma bankdirektörer. Helt enkelt hjälpa dom på traven, minska
deras osäkerhetsfaktorer. ” (David Granberg, Learning Plant 00-04-20)

Sammanfattningsvis har företagen, förutom Par 2 Insert, upplevt att den externa
finansiärens kompetens har varit bristfällig inom vissa områden. Ibland har
företagen till och med fått ”utbilda” den kundansvarige genom att till exempel
presentera fakta, tidningsklipp med mera.
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5.1.3 Företagens syn på säkerheter

Under diskussionerna med företagen framkom att fallföretagen i det stora hela
ansåg att säkerheter var en naturlig del i förhållandet till en extern finansiär.
Endast Learning Plant visade ett ogillande till att skriva på ett borgensåtagande.

”Jag är inte så pigg på att skriva på ett borgensåtagande. Jag har
gjort så att jag satsar allt jag äger och har men att sitta och skriva på
ett borgensåtagande tycker jag är en liten otäck grej” (David Granberg,
Learning Plant 00-04-20)

Andersson Data, Par 2 Insert och Energy@Optimum ansåg att borgensåtagande
kan visa att de verkligen tror på affärsidén och att de är villiga att satsa mer än
sitt aktieägarkapital. Thomas Anderson formulerade sig så här:

”Jag tror att lämna personlig borgen är en seriositetsfaktor, man
visar att man tror på idén.” (Tomas Andersson, Andersson Data, 00-05-02)

5.1.4 Företagarens motiv till att starta eget

När vi intervjuade företagen framkom det att motivet till att starta eget var i stort
sett detsamma för dem alla, de ville vara sina egna och tjäna pengar.
Nedanstående citat anser vi sammanfattar företagens syn ganska bra.

"Att tjäna pengar, vara sin egen och samtidigt ha kul under resans
gång" (Tomas Andersson, Andersson Data, 00-05-02)

"…att få förverkliga en del idéer och sen det yttersta motivet är att
tjäna pengar. [---] Sen ska det vara kul också." (Curt Björk,
Energy@Optimum, 00-04-19)

”Frihet att jobba med det jag själv tror på och tjäna pengar.” (David
Granberg, Learning Plant 00-04-20)

”Vi vill driva företaget själva, bestämma och göra det som vi känner
är rätt.” (Sylvia Ström, Par 2 Insert, 00-04-28)
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5.2 Enkäten och intervjun med bankerna samt ALMI

De externa finansiärer som vi studerat är banker och ALMI. Studien har utförts
dels genom en intervju på tre olika banker samt på ALMI. Studien har
kompletterats med en enkät som kundansvariga på de intervjuade bankerna
svarat på. De intervjuade personerna är:

• Ulf Davidsson, chef för företagsavdelningen på FöreningsSparbanken i
Linköping.

• Karl Nylander, marknadsansvarig för företagsmarknaden på SEB i
Linköping.

• Kristina Serebrink, kundansvarig på Östgöta Enskilda Bank i Linköping.
• Anders Westman, ansvarig för ägarbreddning i tillväxtföretag på ALMI i

Östergötland.

Noterbart är att frågorna i enkäten har en sexgradig skala där inget annat anges.
En etta ska tolkas som att faktorn har en mycket liten betydelse eller att den är
lätt att bedöma. En sexa ska tolkas som att faktorn har en mycket stor betydelse
eller att den är mycket svår att bedöma. För en sammanställning av medelvärde
och standardavvikelser för faktorerna se Appendix 8.

5.2.1 Allmänt om kreditbedömningen

Det har framkommit under intervjuerna att bankerna arbetar med en kreditpolicy
som fungerar som ett regelverk för kreditbedömningen. Kreditpolicyn går att se
som bankernas konkurrensmedel och är därför en företagshemlighet. Den
innehåller de mål och verktyg som bankerna ska sträva efter. Den förändras ofta
och påverkas utifrån omvärldens syn på till exempel miljö och etik.

”Runt organisationen finns en bibel, kreditpolicyn. Den ändras en
eller två gånger om året beroende på till exempel konjunkturläget. I
princip är det så att den på många bitar lättats upp, speciellt som den
kom till efter bankkrisen slog man till rejält vid inrättandet.” (Karl
Nylander, SEB, 00-05-04)
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”En av de viktigaste punkterna i kreditpolicyn är att jag förstår
affären, så att man inte ger sig in i något man inte förstår.” (Ulf
Davidsson, FöreningsSparbanken 00-05-02)

5.2.2 Beredning och bedömningsfaktorer vid kreditgivning

Som vi diskuterat i referensramen kan bedömningsfaktorer vid kreditgivning
delas in i mjuka eller hårda, respektive kvalitativa eller kvantitativa faktorer.
Intervjuerna indikerade att det var svårt att peka ut en enskild faktor som
viktigast vid en bedömning av små nystartade kunskapsintensiva företag. Därför
valde vi att i enkäten be de kundansvariga att markera de fem viktigaste
bedömningsfaktorerna bland de 18 som enkäten innehöll. Genom svaren
skapades en bild över vilka faktorer som de kundansvariga ansåg som viktigast.
100 procent i figuren betyder att alla kundansvariga har ansett att alternativet
finns bland de fem viktigaste, 50 procent betyder varannan kundansvarig och så
vidare. I Appendix 8 presenteras ett diagram med samtliga undersökta faktorer i
en fallande skala.

Bedömningsfaktorer företagaren Betydelse Bedömningsfaktorer företaget Betydelse
Ekonomi 40% Affärsidé 100%
Ledaregenskaper 33% Kassaflöde 47%
Tidigare branscherfarenhet 33% Konkurrenssituationen 40%
Motiv till att starta eget 20% Budgetarnas rimlighet 33%
Nätverk 20% Möjlighet till säkerheter 27%
Relevant utbildning 7% Företagets ägarstruktur 20%
Referenser 0% Stabilitet i efterfrågan 20%

Avhoppskänslighet 13%
Förekomst av orderstock 13%
Nyckeltalsanalys 7%
Storlek på sökt kredit 7%

Tabell 5.1: Rangordning av bedömningsfaktorer. Källa: Egen

Enkäten indikerar att det finns en stor spridning på vad de kundansvariga anser
vara viktigast att bedöma hos små kunskapsintensiva företag. Detta belyses av
att alla faktorer utom en har blivit inringade (se Appendix 6 fråga 3) och att
endast en faktor höjer sig klart över de övriga. Den mest inringade faktorn och
därmed den viktigaste att analysera, enligt respondenternas mening, för
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kunskapsintensiva företag visade sig vara affärsidén. Samtliga respondenter
hade ringat in detta alternativ som därmed i vår undersökning ansågs i särklass
mest betydelsefullt. Näst mest inringad och därmed näst viktigast att studera vid
bedömningen blev kassaflödet. Nästan varannan respondent hade ringat in det
alternativet. På delad tredje plats kommer företagarens ekonomi och den
konkurrenssituation som företaget befinner sig i. Dessa faktorer har 40 procent
av de kundansvariga ansett som en av de fem viktigaste. I den andra änden av
skalan placerar sig alternativ som få eller inga kundansvariga alls tycker är bland
de väsentligaste att utvärdera för denna typ av företag. Här finns faktorer som
företagens känslighet för avhopp, nyckeltalsanalys, förekomst av orderstock,
storlek på sökt kredit, företagarens referenser och betydelsen av att företagaren
har relevant utbildning. Mellan dessa lågt placerade faktorer och de högst
placerade faktorerna finns faktorer som 20 till 33 procent av respondenterna
ringat in. I denna grupp återfinns faktorer som företagarens ledaregenskaper,
motiv till att starta eget, nätverk, budgeternas rimlighet, den externa finansiärens
möjlighet att få säkerheter, dess ägarstruktur och stabiliteten i efterfrågan.

Vid en jämförelse mellan betydelsen för de faktorer som kopplas till företagaren
och de faktorer som kan kopplas direkt till företaget, visade det sig att i snitt
hade faktorer som vi kopplar till företagaren fått 22 procent inringade, medan
faktorer som direkt kan kopplas till företaget fick 30 procent inringade. Det
innebär att de kundansvariga i snitt ansåg att faktorerna som kan kopplas till
företaget är viktigare än faktorer som kopplas till företagaren. Ett sådant
konstaterande haltar med tanke på att affärsidén är en starkt dominerande faktor
och lyfter snittet för faktorer direkt kopplade till företaget. Utan affärsidén
inräknad skulle snittet hamna på 23 procent och därmed ligga i nivå med snittet
för faktorer som kopplas till företagaren.

5.2.2.1 Affärsidé

Bland de mjuka faktorerna återfinns affärsidén. Den ska återspegla företagets
roll i samhället, det vill säga vilket behov företaget anser sig kunna fylla.

”Affärsidén ska vara konkret. Den ska inte kännas som en
pappersprodukt. Det ska finnas en möjlighet att leva upp till den.”
(Karl Nylander, SEB, 00-05-04)
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Det har framkommit vid intervjuerna att affärsidén är en av de absolut viktigaste
faktorerna. Enkätsvaren pekar åt samma håll då medelvärdet av affärsidéns
betydelse är 5,6 på den sexgradiga skalan. Denna faktor har fått överlägset högst
medelvärde med en låg standardavvikelsen på 0,61, vilket tyder på att
respondenterna är eniga om den stora betydelse affärsidén har. Som tidigare
nämnts hade alla respondenterna med affärsidén som en av de fem viktigaste
faktorerna vid bedömning av små kunskapsintensiva företag. Betydelsen av
denna faktor belystes av Kristina Serebrink som sa:

”Det är tron på företaget som avgör om man beviljar lån eller inte.
Affärsidén är mycket viktig. ” (Kristina Serebrink, Östgöta Enskilda Bank,
00-05-04)

Anders Westman vid ALMI påpekade att ofta kan affärsidéerna hos de
nystartade företagen vara lite underutvecklade och att de ofta får hjälpa till att
konkretisera dem. För att kunna kontrollera affärsidén behöver de kundansvariga
vara uppdaterade på de olika branscherna. De intervjuade är eniga om att
utvärderingen av affärsidén för de kunskapsintensiva företagen är svårare än för
mer traditionella företag. Det är inte ovanligt att det är en helt ny nisch, vilket
leder till att finansiären helt saknar en referens att jämföra idén mot. Enkäten till
de kundansvariga indikerar även den att affärsidén kan vara svårbedömd hos
denna typ av företag. Affärsidén fick ett medelvärde på 3,9 vilket i jämförelse
med de övriga faktorerna får anses ganska högt.

Av företagsledaren krävs det att denne kan förmedla affärsidén ut till de övriga i
företaget och dess omvärld för att företaget ska bli konkurrenskraftigt. Även då
ett företag har världens bästa affärsidé så är det inte säkert att de kommer att
lyckas. Affärsidén kanske ligger fel i tiden eller företaget har inte rätt personer i
företagsledningen. Då är det bättre om situationen är omvänd, företagsledningen
är skicklig men affärsidén är svag. Som Ulf Davidsson vid
FöreningsSparbanken uttryckte det:

"En duktig entreprenör kan sälja vad som helst" (Ulf Davidsson,
FöreningsSparbanken 00-05-02)
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5.2.2.2 Bedömning av företagets risker

Företagets risker delas, som vi beskrivit i referensramen, upp i affärsrisker och
finansiella risker. Bland riskerna finns koncentrationen av företagens
nyckelresurser, kundrisker, leverantörsrisker etcetera. Under intervjuerna
framkom att de externa finansiärerna ansåg att riskerna i företaget var en av de
faktorer som skulle ingå i det kredit-PM som används som samlingsdokument
för bedömningen av krediter. Samtliga intervjuade var överens om att
affärsrisken var viktigare att beakta än den finansiella risken och att det är en
faktor som kontinuerligt måste undersökas.

”Vi måste ständigt följa hur leverantörerna, leverantörsskulderna och
kundfodringarna ser ut. Finns det någon risk i den? Vad är det för
kunder? Är någon överrepresenterad? Är företaget därmed känsligt?
Detta ingår som en naturlig del i bedömningen.” (Ulf Davidsson,
FöreningsSparbanken 00-05-02)

En känslighetsanalys av företagets beroende till enstaka kunder eller
leverantörer är intressant då den belyser företagets sårbarhet. Vad händer med
företaget ifall de inte får leveranser i tid eller då en stor kund drar sig ur?

”Har företagen få kunder och leverantörer tittar man naturligtvis på
dem. Ser på hur kontrakten är skrivna.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

Enligt Kristina Serebrink på Östgöta Enskilda Bank försöker de kundansvariga
göra en sannolikhetsbedömning av företagets uppskattningar och därmed få
klarhet om företagets risker eller möjligheter, till exempel hur många produkter
företaget säljer om två år eller hur stor marknadsandel företaget har erövrat.
Erfarenheten säger att det tar alltid längre tid än vad företagen tror.

Flera av de faktorer som vi har listat i enkäten kan härledas till affärsrisken:
nämligen företagets konkurrenssituation, stabiliteten i efterfrågan,
avhoppskänslighet och förekomst av orderstock. Av dessa faktorer var det bara
konkurrenssituationen som rankades högt (tredje plats) av respondenterna när de
skulle välja ut de fem viktigaste faktorerna vid bedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag. Vid bedömningen av faktorn fick dess betydelse ett
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medelvärde på 5,1, vilket även där placerade den på tredje plats. Endast två
andra faktorer ansågs svårare att bedöma, faktorn fick ett medelvärde på 4,0.
Övriga faktorer som kan härledas till företagets risker betraktade endast 13 till
20 procent av respondenterna som en av de fem viktigaste att beakta vid
bedömning av denna typ av företag. De placerade sig därmed långt ner i vår
undersökning. Svårigheten att bedöma faktorerna visade sig tydligt i vår
undersökning. Alla faktorer utom bedömning av förekomst av orderstock
betraktade respondenterna som relativt svåra att bedöma. Svårast att bedöma av
alla faktorer som fanns med på enkäten ansågs avhoppskänsligheten vara.

Två av de faktorer som vi listat bland de 18 faktorerna i enkäten och som kan
knytas till företagets finansiella risk är företagets ägarstruktur och storlek på
sökt kredit. Faktorerna kan bland annat ge signaler på hur framtida kapital ska
kunna skjutas till företaget och hur företagets finansiella kostnader kan komma
att förändras. Dessutom så visar det på ägarens engagemang i företaget.
Enkätundersökningen indikerar att varken företagets ägarstruktur eller storleken
på sökt kredit är någon av de faktorer som respondenterna anser som speciellt
viktig att beakta vid en sådan här bedömning. Faktorerna har inte ansetts som
särskilt svåra att bedöma av respondenterna.

5.2.2.3 Utvärdering av företagaren

I referensramen tog vi upp företagsledarens roll i företaget och dess betydelse. I
enkäten listade vi sju faktorer som vi bad de kundansvariga att bedöma.
Faktorerna var den sökandes referenser, tidigare branscherfarenhet, relevant
utbildning, nätverk, motiv till att starta eget, ekonomi och slutligen den sökandes
ledaregenskaper. Den enda faktorn som fick ett relativt högt värde var den
sökandes ekonomi. 40 procent av de svarande som listade denna faktor som en
av de fem viktigaste. Referenser var det, enligt enkätsvaren, ingen som ansåg
vara en av de fem viktigaste faktorerna. Att den sökandes referenser ändå har
betydelse visar följande citat från Karl Nylander:

”Försöker hitta någon referens om det går. Det är ju en process som
man lär känna en person under. Ofta är vi två banktjänstemän under
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de första mötena för att få en samlad bild.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-
04)

Enligt Kristina Serebrink är det viktigt att bedöma företagsledarens möjlighet att
kunna klara alla roller i företaget, till exempel kan civilingenjörer behöva hjälp
med ekonomibiten. Anders Westman vid ALMI underströk betydelsen av en
komplett företagsledning. Ifall de bedömde att företaget saknade kompetens på
något område så fick de försöka belysa detta och kanske hjälpa till med att hitta
någon extern partner eller rentav ta in en ny person till ledningen.

”Kärnkompetens, kontroll över de viktigaste processerna, till exempel
ekonomi- systemen, att följa upp och utvärdera, övergripande
ansvarsroll för enheten, försäljning och distributionskanal.” (Anders
Westman, ALMI, 00-04-25)

Ledaregenskaperna ansåg 33 procent av respondenterna vara en av de fem
viktigaste faktorerna vid bedömningen. Medelvärdet på betydelsen av
ledaregenskaper hamnade på 4,8 på den sexgradiga skalan men hade en ganska
stor standardavvikelse på 1,2 vilket innebär att de svarande inte var helt eniga
om betydelsen. Svårigheten att bedöma ledaregenskaperna fick ett medelvärde
på 4,5 vilket var undersökningens näst högsta medelvärde.

20 procent av de svarande ansåg att företagarens nätverk är en av de fem
viktigaste faktorerna bland de 18 undersökta. Det kan verka lite konstigt i
relation till det som framkom under de inledande intervjuerna. Där lyftes
betydelsen av företagarens nätverk fram som en mycket viktig faktor för att
företaget ska lyckas.

”Bolagens nätverk är viktigt. Det gäller att de har ett bra nätverk för
att de växer fort. De kan inte göra allt själva. Då pratar vi inte Rotary
eller Round Table utan andra typer av nätverk. Strategiska allianser
är positivt.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

En annan aspekt att beakta vid bedömning av ett företags framtidsutsikter är
företagarens tidigare branscherfarenhet. Faktorn hamnade på delad andra plats
av de faktorer som kan knytas till företagaren i vår enkätundersökning när
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respondenterna skulle välja ut de fem viktigaste faktorerna att bedöma. Den
enda bedömningsfaktorn för företagaren som fick högre placering var
företagarens ekonomi. Företagarens privata ekonomi kan vara viktig med
avseende på eventuella borgensåtaganden och framtida kapitaltillskott till
företaget.

Under intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att det var en
förutsättning att företagaren visade ett stort engagemang och en drivkraft. Ulf
Davidsson vid FöreningsSparbanken formulerade sina tankar som:

”En bra entreprenör drivs av en passion och ett engagemang att sälja
eller tillverka en vara eller tjänst. [---] Drivkraften, förmågan att
kunna sälja, är jätteviktig, den är A och O.” (Ulf Davidsson,
FöreningsSparbanken 00-05-02)

När enkätundersökningen summerades visade det sig att de kundansvariga inte
ansåg att denna faktor var speciellt betydelsefull för små kunskapsintensiva
företag. Var femte tyckte att det var en av de fem viktigaste att analysera.

Faktorer som den sökandes referenser och besittande av relevant utbildning var
de faktorer hos företagaren som respondenterna ansåg ha minst relevans vid
bedömning av små kunskapsintensiva företag.

5.2.2.4 Nyckeltalsanalys

För att analysera utvecklingen hos ett företag använder sig externa finansiärer
sig av nyckeltalsanalys för att bland annat utvärdera tidigare års balansräkning.
Vi hade med nyckeltalsanalys som en faktor i enkäten, delvis för att vi ansåg att
traditionella analyser fokuserar på sådana och vi ville undersöka de externa
finansiärernas användande av dessa i relation till små nystartade
kunskapsintensiva företag. Som vi skrivit i referensramen finns det nyckeltal
som är speciellt lämpliga för kunskapsintensiva företag. De intervjuade var
eniga om att själva arbetet med nyckeltal inte var särskilt komplicerat, speciellt
gällde det FöreningsSparbanken och SEB som centralt inom banken har
analytiker som sammanställer branschnyckeltal som kan användas som referens.
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Respondenterna var också eniga i att nyckeltalens användning för att
prognostisera små kunskapsintensiva företag var begränsat. Ulf Davidsson på
FöreningsSparbanken konstaterar:

”Inom banken finns analytiker som tar fram historik, nyckeltal och
visioner på central nivå. Informationen är inga problem. Förmågan
att analysera vad som är viktigt för just det här företaget är
svårigheten [---] Det vanliga är att man analyserar historiska siffror.
Hur det såg ut förra året eller fem år tillbaka. Sedan drar man ut
någon form av trend, olika nyckeltal genom en mallteknik. Det finns
hur mycket hjälpmedel som helst, men historien säger inte ett dugg om
hur ett företag kommer att klara sig i morgon” (Ulf Davidsson,
FöreningsSparbanken 00-05-02)

Vi frågade även om de kundansvariga använder sig av samma variabler i
nyckeltalsanalysen vid bedömning av kunskapsintensiva företag som vid
bedömningen av traditionella företag, det vill säga ett fokus på nyckeltal inom
de områden som i referensramen benämns likviditet, soliditet och finansiering
samt lönsamhet. Vid intervjuerna framgick att så var fallet, samma nyckeltal
användes alltså för alla typer av företag. Respondenterna tryckte dock på att
vikten som nyckeltalsanalysen får vid totalbedömningen av företaget blir
betydligt lägre vid bedömning av små kunskapsintensiva företag.

”Rent systemtekniskt använder vi samma nyckeltal för den här typen
av företag. Ett viktigt nyckeltal är konsolidering, det vill säga
soliditeten plus den obeskattade reserven. Soliditeten är väldigt viktig
för dessa bolag.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

Även enkäten bekräftade att samma nyckeltal används vid bedömning av företag
inom olika branscher. Enkätsvaren visar också på att nyckeltalsanalysen inte har
så stor betydelse jämfört med övriga faktorer vid bedömning av små
kunskapsintensiva företag. Medelvärdet låg på 3,7, vilket visade sig vara det
lägsta medeltal som någon faktor i undersökningen fick. Noterbart är emellertid
att nyckeltalsanalysen fick den högsta standardavvikelsen av alla faktorer 1,48,
vilket indikerar att respondenternas uppfattning hade stor spridning, alltså
många enkäter med lågt värde och många med högt värde. Uppfattningen att
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faktorn inte ses som någon av de mest betydelsefulla styrktes genom att det bara
var en av respondenterna som hade listat nyckeltalsanalys som en av de fem
viktigaste faktorerna att bedöma hos de kunskapsintensiva företagen.

5.2.2.5 Kassaflödesprognos

Som nämnts i referensramen ska en finansiär utifrån kassaflödet kunna bedöma
om företagets vinst räcker till att täcka kostnader för investeringar,
räntekostnader, amorteringar och eventuella utdelningar. Dessutom hjälper en
kassaflödesanalys till att se ifall den externa finansiären kan få betalt i tid. Om
företaget har ett oregelbundet kassaflöde kan det hända att den externa
finansiären tvingas ge uppskov med betalning och då kanske priset för det
överenskomna lånet är satt för lågt. Under intervjuerna med Karl Nylander,
Kristina Serebrink och Ulf Davidsson framkom betydelsen av företagets
kassaflöde som den viktigaste faktorn att analysera. Ulf Davidsson pratade om
den stora betydelsen av att bedöma om företaget kan generera intäkter.

”Kundens återbetalningsförmåga, kassaflödet, väger absolut tyngst i
analysen. [---] Företagen får presentera olika budgetar som visar hur
kassaflödet blir och visar hur återbetalningsförmågan ser ut.
Genererar det här bolaget tillräckligt stort kassaflöde?” (Ulf
Davidsson, FöreningsSparbanken 00-05-02)

Även SEB:s Karl Nylander förklarade att om bara ett positivt kassaflöde fanns i
företaget såg han inga problem att bevilja krediter till det sökande företaget.

"Bra folk, bra marknad och bra produkt. Finns detta så får de ett
kassaflöde. Finns flödet så är det ju inga problem om vi ska vara
riktigt krassa." (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

Även enkäten till de kundansvariga bekräftade att de externa finansiärerna anser
att kassaflödet är en av de absolut viktigaste faktorerna att studera. Kassaflöde
fick av respondenterna ett medelvärde på 5,3 på den sexgradiga skalan, bara
affärsidén har ett högre medelvärde på 5,6. Standardavvikelsen var också låg,
0,85, vilket innebär att svaren var relativt koncentrerade. Faktorns betydelse
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befästes genom att den även placerade sig som tvåa när de kundansvariga skulle
välja ut de fem viktigaste faktorerna. 47 procent av respondenterna hade ringat
in kassaflödet.

5.2.2.6 Externa finansiärers syn på säkerheter

En av aspekterna vid kreditbedömning är de säkerheter som den externa
finansiären kan ta ut av det kreditsökande företaget. En bra säkerhet minskar
riskerna att förlora pengar för den externa finansiären vid obestånd.
Säkerheterna kan delas upp i panter och borgensåtaganden. Vid intervjuerna
framkom det tydligt att betydelsen av säkerhet inte bedömdes högt. Det var mest
av "tradition" som bankerna tog ut personsäkerhet.

”Säkerheterna är inte det viktigaste, de är bara matematiska
beräkningar. Det viktigast är att bedöma möjligheterna för kunden att
driva verksamheten. Det är den bästa säkerheten.” (Ulf Davidsson,
FöreningsSparbanken 00-05-02)

Kristina Serebrink betonade att personlig borgen måste sättas i relation till den
sökandes privata ekonomi och blir därför oftast inte så hög. Tanken bakom
personlig borgen är att huvudmannen eller hjärnan i företaget inte ska sluta om
det går dåligt. Vid en eventuell konkurs är det bäst om huvudmannen är kvar
och kan avveckla företaget. Huvudmannen kan troligen få ut mest från företaget
då han/hon är den person som är mest insatt och kunnigast i företaget.

”Personlig borgen och säkerhet varierar. Vårt önskemål är alltid att
ta in borgen från ägarna, i alla fall en liten. Ofta spelar det ingen roll
ändå för de flesta kan inte infria den på ett enkelt sätt ändå. Det är lite
mer att huvudmannen eller hjärnan bakom inte ska sluta i företaget
och inte bara säljer sin del och går när det ser dåligt ut för bolaget.
Likaså om det skulle gå i putten vill man att dessa personer som var
med och startade ska avveckla bolaget på bästa möjliga sätt. För det
är ofta de som kan få ut mest för tillgångarna. De kanske kan hitta en
köpare till idén vilket ger oss större chans att få ut mera från våra
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företags inteckningar. ” (Kristina Serebrink, Östgöta Enskilda Bank, 00-05-
04)

Karl Nylander vid SEB pratade om att personlig borgen mest utnyttjas som en
liten försäkring för att företagaren inte ska lämna företaget vind för våg:

”Det första jag tänker på med skillnaden mellan ett traditionellt bolag
och ett kunskapsintensivt är att det finns få säkerheter. På sin höjd lite
kundfordringar. Det finns inte så mycket att belåna. Allt sitter i
huvudet på folk. Hur flyktigt är det? [---] Viktigt är någon sorts
åtagande från ägaren. Det kan vara vissa personer som är viktiga för
företaget. Om inte de har ett borgensåtagande kan de ju bara dra.
Borgen är därför rätt vanligt att vi tar. Inte ur säkerhetssynpunkt utan
mer att vi ska känna oss komfortabla att dessa människor finns kvar i
bolaget. [---] Det är ju inte till för att göra någon livegen utan för att
bolaget och vi ska ha koll på att det kostar dem något om de sticker
iväg.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

Anders Westman vid ALMI konstaterade att företagshypotek i små,
kunskapsintensiva företag ofta inte är värda någonting i slutändan. Företagets
möjlighet att generera intäkter sitter hos intäktspersonerna. De övriga
intervjuade var inne på samma spår, Kristina Serebrink på Östgöta Enskilda
Bank uttryckte sig:

”En skillnad mellan ett litet nystartat kunskapsintensivt företag och ett
mera traditionellt är att de ofta inte har tillräckligt med panter så vi
får dåliga säkerheter för krediterna. Tillverkande företag har en
massa tillgångar som går att pantsätta i form av företagshypotek.
Kunskapsintensiva företag har inte täckning för krediterna förrän de
börjar sälja och får kundfordringar. Innan dess är krediterna blanco
så när som på borgen. Ofta har dessa personer inte någon tillgång så
borgen kan man säga är blanco också. Så där måste man gå ännu
striktare om man tror på företagets möjligheter och det är inte alltid
så lätt.” (Kristina Serebrink, Östgöta Enskilda Bank, 00-05-04)



EMPIRI

- 87 -

I enkätundersökningen är det 27 procent som har listat möjlighet till säkerhet
som en av de fem viktigaste faktorerna med ett medelvärdet på 4,5. Detta
placerar faktorns betydelse i mittenskiktet i vår undersökning.

5.2.2.7 Diversifiering av kreditportföljen

Genom våra intervjuer har det framkommit att bankerna till viss del använder
sig av en diversifieringsstrategi för att sprida riskerna. Riskspridningen ska
garanteras genom två olika system, dels genom branschdiversifiering, dels
genom riskklassificering.

FöreningsSparbanken har inte något direktiv att kundansvariga på lokal nivå ska
tänka på vilka branscher eller företag de lånar ut pengar till. Banken strävar dock
efter att ha en så diversifierad portfölj som möjligt, men kommer det en kund i
en bransch som banken redan har hög andel av och affären är fördelaktig finns
det inget som talar emot den. På regional nivå finns en ansvarig/kontrollant som
ser över alla branscher och kontrollerar att det inte blir för stor snedfördelning.
Resultatet blir alltså att banken har en kontroll på högre nivå för att säkerställa
att branschuppdelningen blir enligt diversifieringsstrategin. Enligt Davidsson är
det viktigaste som FöreningsSparbanken använder sig av, vid
portföljdiversifiering, att de klassificerar företagen. Denna klassificering är
viktig för att se till att det finns kunder i alla nivåer med lagom spridning.
Klassificeringen baseras på flera faktorer. Den viktigaste är kundens
återbetalningsförmåga. För att ha en stark återbetalningsförmåga krävs ett bra
kassaflöde.

”Det finns ingen officiell strategi, däremot en inofficiell. Jag vill ju se
till att vi har en väl diversifierad portfölj och kundstock. Hur mycket
som ska ligga i varje rör är upp till oss lokalt. [---] Vi klassificerar
alla kunder mellan noll och fem. Där ser vi sedan till att vi har en
balanserad risknivå i varje lokal bank. Det är väldigt viktigt att vi har
koll på riskerna i vår egen portfölj.” (Ulf Davidsson, FöreningsSparbanken
00-05-02)
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Även SEB använder sig av två system för att hålla en så diversifierad portfölj
som möjligt, bransch- och riskdiversifiering. Branschdiversifieringen och
kontrollen därav sker på en central nivå. Den kundansvarige på de enskilda
kontoren har inte några strikta direktiv från ledningen över hur branscherna ska
behandlas utan agerar endast om det kommer signaler ovanifrån.
Riskdiversifieringen sker genom att banken riskklassificerar företagen för att
inte få för stor risk i lånestocken. Kontrollen sker även här på central nivå.

”Det finns (branschdiversifiering) men inte på lokal nivå.
Avkastningen styr. Generellt vet man som företagsmarknadschef om
man är tung i vissa segment. Uppåt i banken har man rätt bra grepp
över hur mycket vi har i varje del. [---] Vi har även ett
riskklassificeringssystem där vi riskklassificerar alla bolag. Sedan
analyseras portföljen angående vad vi har för risk totalt.” (Karl
Nylander, SEB, 00-05-04)

Kristina Serebrink berättar att inom Östgöta Enskilda Bank finns en
kreditansvarig på banken som hela tiden granskar nya och gamla kunder och
därmed vet hur fördelningen ligger till. Banken har inte några bestämda direktiv
på hur branschfördelningen ska se ut. Om den kreditansvarige anser att det bör
ske en förändring i branschfördelningen går denne ut med direktiv till de
kundansvariga. Om det till exempel blir för mycket fastigheter i lånestocken,
meddelar den kreditansvarige till de kundansvariga att marginalerna för den
branschen inte behöver pressas för att knyta till sig nya kunder. Det finns dock
inga absoluta krav att nya lån inte får beviljas inom den aktuella branschen, men
de pressade marginalerna leder indirekt till minskade affärer. På det viset hålls
lånestocken branschdiversifierad.

ALMI arbetar, enligt Anders Westman, efter en delvis annorlunda strategi än
bankerna. Lånestocken är redan från början indelad i olika delar och pengarna är
därmed vikta att tillfalla olika kreditgrupper, till exempel ska 35 procent vara
nyföretagarlån.
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5.2.2.8 Andra viktiga kreditbedömningsfaktorer enligt enkätsvaren

Vi ansåg att det för att få en samlad bild av kreditbedömningen var viktigt att de
kundansvariga fick en möjlighet att belysa faktorer som de ansåg viktiga vid
bedömning av små nystartade kunskapsintensiva företag som vi förbisett. En
möjlighet till detta fick respondenterna till enkäten. Det visade sig vara en stor
spridning bland svaren. Några alternativ var dock återkommande i flera enkäter.
• Det personliga intrycket av företagsledarna.
• Miljörisken.
Andra förekom bara i någon enstaka enkät.

• Fingertoppskänsla.
• Bedömning av affärsidé från bankens professionella nätverk.
• Kundfördelning.
• Andra kreditgivare som finns i engagemanget.
• Tidigare bankrelationer.

5.2.3 Hjälpmedel vid kreditbedömning

Eftersom vi var av den uppfattningen att små kunskapsintensiva företag är
svårare att bedöma än andra, ansåg vi det relevant att fråga respondenterna vilka
hjälpmedel som används vid bedömningen. Nedan följer exempel på svar om
vilka hjälpmedel bankerna använder sig av vid kreditbedömningen:

• Upplysningscentralen (UC), ger personupplysningar på företagaren och
branschupplysningar i form av till exempel branschindex.

• Centrala branschanalyser.
• Omdömen från riskkapitalbolag, ALMI och liknande.
• Olika informationskällor som finns på Internet.
• Nätverk av branschfolk.

Förutom branschindex kan UC bidra med klassificering av enskilda krediter.
Som de ovanstående exemplen visar så är det inte bara för företaget som
nätverket har stor betydelse. Betydelsen av bankernas nätverk framkom under
intervjuerna. De använder sig i stor utsträckning av både interna och externa
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nätverkskontakter i sin bedömning av den sökande. Till exempel berörde Karl
Nylander på SEB vikten av omdömen från ALMI och liknande organisationer
såsom Lintek och Teknikbrostiftelsen.

”Finns det ett riskkapitalbolag eller ALMI i bilden så får man en
secondopinion. Det underlättar och är viktigt.” (Karl Nylander, SEB, 00-
05-04)

Under intervjuerna framkom att SEB och FöreningsSparbanken använder sig av
en analytikergrupp som kan hjälpa till med bedömning även på lokal nivå.
Branschstatistik och analyser läggs kontinuerligt upp på bankens intranet.

5.2.4 Kompetenskrav på kreditbedömaren

I referensramen nämner vi att tillgången till information vid bedömning av
nystartade företag är begränsad. Finansiären måste bedöma både ledningens
förmåga och företagets affärsidé. Kraven på kreditbedömaren är därmed stora.

FöreningsSparbanken har som mål att anställa akademiker men gör avkall på
detta ifall de får sökande med rätt egenskaper. Egenskaper hos kreditbedömaren
såsom tidigare erfarenhet och att han/hon är affärsinriktad är mycket viktiga.
Östgöta Enskilda Bank strävar efter att kundansvariga har en
civilekonomexamen. Hos SEB är kraven minst civilekonom eller juristexamen.
Hos ALMI är de flesta civilekonomer men även tekniker finns. ALMI har ett
krav på att de anställda har jobbat med finansiering på något sätt.

Enligt Kristina Serebrink vid Östgöta Enskilda Bank är det upp till de
kundansvariga att kvaliteten bibehålls. Det innebär att de kundansvariga måste
ha en passion, ett stort intresse för att hålla sig à jour inom branscherna. Som
hjälp kan nämnas branschtidningar, dagspress, Internet mm

5.2.5 Beslutsanalys

Att fatta ett korrekt beslut är av stor betydelse både för banken och den som
söker krediten. Enligt vår åsikt kan även ett avslag på sökt kredit vara positivt
eftersom det inte är bra för någon part att företaget går omkull. Ett nej innebär



EMPIRI

- 91 -

att kreditbedömaren anser att någon eller några av de bedömningsfaktorer hos
den kreditsökande som undersökts behöver ändras. Vi kommer i följande
stycken kortfattat beskriva hur själva beslutet tas.

”Det är en som gör beredningen, men det är alltid minst tre som tar
besluten.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

På FöreningsSparbanken och SEB fattas kreditbesluten av en kreditdelegation
bestående av minst tre personer. Den kundansvarige bereder ett kredit-PM där
företaget presenteras både i sifferform och i mer detaljerad löpande text. I
kreditdelegationen får den kundansvarige kortfattat presentera och argumentera
kreditärendet. Ifall det är några synpunkter som kreditdelegationen önskar få
klargjorda innan ett slutgiltigt beslut kan tas så finns det möjlighet för den
kundansvarige att komplettera informationen. Beslutet tas således inte av en
enskild handläggare utan i grupp och därigenom säkerställs en god
branschkännedom då det sammanlagda nätverket är större.

SEB har en kreditkommitté där beslut utöver den lokala limiten ska dras. Det
finns fyra olika nivåer på kreditkommittéer där kundansvarig kan vända sig
direkt till kommittén med rätt limitbefogenhet.

Kristina Serebrink på Östgöta Enskilda Bank förklarar att de kundansvariga
själva kan ta beslut upp till en viss nivå under förutsättning att det finns "rätt"
panter. Under kreditbedömningen diskuteras ärendet med andra kundansvariga
och kredit- eller kontorschef. För större krediter tas besluten högre upp i
hierarkin antingen på kontors- eller centralnivå inom banken.

Hos ALMI tas inga enskilda beslut utan policy är att minst två handläggare
bereder ärendet tillsammans. Under en viss gräns så kan dock beslut tas av
enskild handläggare.

”Ofta måste man sova ett par nätter på beslutet.” (Karl Nylander, SEB,
00-05-04)

Beslutsprocessen är omfattande och noggrann hos bankerna. Enligt Karl
Nylander är det något som cirkulerar i hjärnkontoret dygnet runt. Ofta är det bäst
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att sova ett par nätter på beslutet eller gå omkring och grubbla och bolla idéerna
fram och tillbaka. Vid intervjuerna framkom dock att de flesta besluten tas inom
några dagar, vid mindre krediter tas beslut ganska omgående. Det är själva
bedömningen som tar tid. Totalt från den initiala kontakten till dess att
utbetalningen verkställs tar det minst två veckor om allt fungerar bra och om
kunden är ny.

5.2.6 Framtida roller

Under intervjuerna kom vi in på en diskussion om vilka förändringar
respondenterna upplevde skulle bli nödvändiga i framtiden för att öka
kunskapen om kunskapsintensiva företag och hur bedömningen därmed kommer
att förändras.

Ulf Davidsson vid FöreningsSparbanken berättade att banken var på väg att
specialisera sina anställda mot enskilda branscher för att på så sätt höja
kompetensen:

” Varje rådgivare ska ha ett antal branscher, bilda grupper i gruppen.
Vi är inte där ännu men är på väg åt det hållet. Vi är dock
kundstyrda” (Ulf Davidsson, FöreningsSparbanken 00-05-02)

Enligt SEB:s Karl Nylander var inte någon specialisering aktuell i dagsläget:

”Vi försöker att inte ha någon branschuppdelning på kundansvariga,
då det blir tråkigt och stereotypt. Kunskapsintensiva företag tar så
mycket tid att de måste blandas med andra.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-

04)

Nylander berättade att SEB satsat resurser på att öka bankens kompetens för att i
framtiden bli bättre på att bedöma små kunskapsintensiva företag med inriktning
på tillväxtföretag.

”Det vi har gjort är att definiera de kunskapsintensiva företagen i sju
branscher som vi sedan centralt skaffar info om vad som är typiskt för
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denna grupp; vad har de för behov och hur möter man dem? [---] Som
kundansvarig kan du inte kunna allt från fastigheter till ettor och
nollor. Vi har numera en central enhet som skaffar den informationen
som den kundansvarige ska kunna nå över intranet. Dessutom har vi
en analytiker inom banken som bara jobbar med dessa branscher. [---
] Banken håller på att bygga upp tillväxtcentra i de storstäderna. De
kundansvariga får där drillning om tillväxtföretag och skaffar sig
specialkunskaper.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

Även de kundansvariga fick genom enkäten en chans att ge sin syn på den
framtida bedömningen av små kunskapsintensiva företag. Återkommande var
tron på att historiska data kommer att få lägre betydelse. Tankarna formulerades
till exempel:
• Tyngdpunkten på bedömningen flyttar från historik till att bedöma framtiden.

Det innebär att vi mer måste studera marknaden och produkten.
• Det kommer att handla mer om bedömning av framtida utveckling än idag.

Historiken minskar i betydelse då företagen ständigt förändras och byter
fokus.

Andra tankar på framtida bedömning av små kunskapsintensiva företag som
förekom var till exempel:
• Det är nödvändigt att bankerna skaffar sig mer kompetens och information

om denna sektor.
• Förmågan att göra en bra personbedömning kommer att bli allt viktigare.
• Linköping har en stor andel kunskapsintensiva företag. Vi måste utveckla vår

kunskap att bedöma dessa företag för att vara med på marknaden.
• Ännu tydligare markering att banken svarar för rörelse- och

investeringskapital. Andra står för risken.
• Jag ser inga problem för bedömningen av konsultföretag. Problemet är

produktutvecklande företag med negativt kassaflöde. Jag tror vi måste
samarbeta med riskkapitalbolag i mycket högre grad i fortsättningen.

• Nya bedömningsmodeller behöver utvecklas.
• Analysinstrumenten kommer att förfinas, men troligtvis kommer det aldrig

att finnas en teknik som löser detta. Det handlar om att vi måste vara
kompetenta i våra bedömningar.
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• Att klara bedömningen av dessa företag kommer att vara en viktig
konkurrensfaktor.

5.2.7 Externa finansiärers uppfattning av företagens behov

Efter intervjuerna med de små kunskapsintensiva företagen hade vi skaffat oss
en bild av vad företagen ansåg sig ha för behov och vilka önskemål de ställde på
sina externa finansiärer. Under intervjuerna med de externa finansiärerna
framkom deras syn på vilka behov de uppfattade hos dessa företag.

”Den här typen av företag behöver ofta riskkapital. Vi kan erbjuda
rörelsekapital eller bryggor, d v s finansiera perioden till företaget
fått sitt riskkapital. Man måste bygga enheter som är bra på att skaffa
riskkapital. [---] De har behov av rådgivning. De växer så att de inte
hinner skaffa sig sin kunskap själv. Banken måste alltså ha mer
konsulttjänster, till exempel tjänster för att hjälp till vid en
internationalisering.” (Karl Nylander, SEB, 00-05-04)

”Företagen efterfrågar helt andra saker idag än för fem år sedan. Då
ville man ha pengar. Idag förväntar man sig få ett helt annat stöd, en
helt annan support av banken. Går man till ett företag som oss ska
man också få råd, inte bara pengar. Pengar kan även andra sköta,
kortsiktigt eller långsiktigt. [---] För att få en riktigt bra relation med
kunden så måste den också få råd. Till exempel kör, jag är tveksam
eller har du tänkt på det här och så vidare. [---] Bankerna utnyttjas
alldeles för lite för rådgivning.” (Ulf Davidsson, FöreningsSparbanken 00-
05-02)

De ovanstående uttalen är inte unika. Även Kristina Serebrink och Anders
Westman håller med om att företagen idag önskar få hjälp och rådgivning.
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6. ANALYS

nalysen är indelad i två underkapitel. Det första underkapitlet avser att analysera hur
de externa finansiärerna kan uppfylla de små kunskapsintensiva företagens behov och

önskemål. Det andra underkapitlet avser att analysera de externa finansiärernas
kreditbedömning av små kunskapsintensiva företag.

6.1 Analys av samspelet mellan företagen och de
externa finansiärerna

Vi kommer i följande avsnitt att analysera företagens behov och önskemål samt
de externa finansiärernas möjlighet till att uppfylla dessa. Först analyserar vi de
önskemål företagen har när de vänder sig till en extern finansiär. Dessa
önskemål kan ses som kringtjänster till de mer traditionella produkter eller
tjänster som den externa finansiären tillhandahåller. Därefter analyserar vi
företagens kapitalbehov och deras behov av snabba beslut. Avslutningsvis
analyseras företagens syn på säkerheter samt företagarens motiv till att starta
eget.

6.1.1 Företagens önskemål

I vår undersökning kunde vi konstatera att små nystartade kunskapsintensiva
företag inte enbart söker efter kapital när de vänder sig till externa finansiärer.
Vi har i empirin visat att företagen är intresserade av att få kvalificerad
rådgivning, den externa finansiären ska fungera som konsult och medspelare.
Företagen vill använda sig av den externa finansiären som ett bollplank, få sin
affärsidé testad och analyserad. I många fall vill företagen att deras nätverk ska
växa genom samarbetet med den externa finansiären. Förhoppningen företagen
har är att det större nätverket ska leda till ökade kontakter som i sin tur leder till
fler affärer. Nätverket ska även leda till att företagaren finner kvalificerade
medarbetare. Vi anser det viktigt att beakta att det under intervjuerna är lätt för
företagen att sitta och framföra mer eller mindre realistiska önskemål. Dessa
önskemål om en rådgivning och tillgång till ett starkt nätverk är enligt vår åsikt
realistiska. Vi menar dessutom att båda parter vinner på ett närmare samarbete.

A
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Tack vare ett starkare nätverk och möjlighet till kompetent rådgivning så
utvecklas företaget bättre och de externa finansiärerna drabbas inte av förlorade
ränteintäkter, vilket leder till att båda parter gynnas. De externa finansiärerna
skulle dessutom genom den ökade rådgivningsfunktionen komma närmare
företagen och deras insyn i företaget ökar. Därmed underlättas och stärks den
fortsatta kredithanteringsprocessen

Genom vår undersökning har vi kommit till insikt om att de externa
finansiärerna är medvetna om företagens behov och önskemål. Finansiärerna har
insett att företagen efterfrågar rådgivning i större utsträckning nu än för fem år
sedan. Problemet är snarare att varje enskild kundansvarig har många företag att
ta hand om. En ökad rådgivning till varje företag blir kostsamt för finansiärerna
men vi anser att ”någon” form av konsultarvode kan lösa den problematiken. En
förutsättning är då att kompetensen hos de kundansvariga håller hög nivå.
Kraven på de externa finansiärerna att utöka sina tjänster anser vi kommer att
leda till en situation där den finansiär som erbjuder bäst kringtjänster har störst
förutsättning att knyta de små kunskapsintensiva företagen till sig.
Konkurrenssituationen kommer därför att leda till att finansiärerna måste satsa
på dessa kringtjänster. Medvetenhet hos de externa finansiärerna om företagens
önskemål och den konkurrens som finns bland dem innebär att de måste ta
hänsyn till företagens önskemål. Enligt vår åsikt innebär detta att det inte
föreligger några hinder för samspelet mellan företaget och den externa
finansiären i detta hänseende.

6.1.2 Företagens behov av kapital

Nystartade företag har ofta ett kapitalbehov. Vad som framkommit genom
intervjuerna med företagen är att de behöver ett kapital för att täcka
rörelsefinansieringen. För bankerna är det inga problem med att tillgodose
företagens behov av rörelsekapital så länge kreditbedömningen går igenom,
vilket leder till att samspelet mellan företagen och bankerna fungerar. På grund
av Bankrörelselagen (1987:617) lånar inte bankerna ut riskkapital, utan det är
rörelsekapital som är aktuellt. När företagen växer och kommer till den andra
investeringsrundan, som ofta innebär behov av riskkapital till produktutveckling
eller internationalisering, kan bankerna använda sina kontakter till
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riskkapitalbolag. Vissa banker har också egna riskkapitalbolag som kan
utnyttjas. Detta gör att samarbetet även här fungerar.

6.1.3 Företagens behov av snabba beslut

Ett krav hos de små kunskapsintensiva företagen som framkommit i vår
undersökning, är kravet på snabba beslut. Enligt vår åsikt är det naturligt att
företaget har detta krav då de verkar i en mycket turbulent omgivning där
förutsättningarna kan ändras från vecka till vecka. Detta krav medför i sin tur
stora krav på den externa finansiären att hålla sig uppdaterad på vad som händer
i de olika branscherna och företagets specifika situation. Enligt bland andra
Kristina Serebrink är bankerna medvetna om detta. Det är upp till de enskilda
kreditbedömarna att se till att de håller sig à jour med de olika
verksamhetsområden. I detta skede är det viktigt, anser vi, att båda parter hjälper
varandra. Till exempel kan företagen göra som David Granberg vid Learning
Plant att kontinuerligt ge den externa finansiären branschinformation. Vi
diskuterade i referensramen begreppet dynamiskt synsätt vid
informationsinsamlingen och vi anser det viktigt att båda parter förstår att för att
samspelet ska underlättas måste de själva aktivt bidra med kunskap och
information.

De intervjuade företagen ansåg att det föreligger en viss okunskap hos de
externa finansiärerna om den bransch eller snarare nisch som företaget är
verksamt inom. Svaren vi fick från de intervjuade bankerna verkar det som att
de går mot en mer branschuppdelad verksamhet. Till sin hjälp vid
kreditbedömningen har bedömaren branschanalytiker som arbetar på central
eller regional nivå och därigenom ser en mer övergripande bild av marknaden.
Dessa branschanalytiker har även tillgång till ett större nätverk. Enligt vår åsikt
är en sådan uppdelning bra, då den leder till att kreditbedömaren får en ökad
erfarenhet av små kunskapsintensiva företag och därmed snabbare kan komma
fram till en rekommendation och ett beslut. Jämförelse kan göras med hur
aktiemäklare arbetar idag vid fondkommissionärsbolagen eller hur bankerna har
avgränsat jordbrukskrediter från de övriga företagskrediterna. Risken blir att för
kreditbedömaren kan en för snäv branschindelning bli tråkig för handläggaren
då företagen blir homogena. För att samspelet ska kunna fungera bättre krävs
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även engagemang från företagen. Företagen måste hjälpa till att bistå med
information. Detta kan ske genom deras nätverk av till exempel
branschorganisationer och de undersökningar som dessa organisationer gör.

6.1.4 Företagens och de externa finansiärernas syn på säkerheter

I empirin tar vi upp de intervjuade företagens synpunkt på säkerhet. De flesta
intervjuade företag ansåg att säkerheter var en naturlig del i förhållandet till den
externa finansiären. Vad som framgår av David Granbergs citat är att företagen
är okunniga om vad ett borgensåtagande innebär. Det är viktigt att de externa
finansiärerna ”utbildar” företagen och att de klart och tydligt talar om varför de
vill ha borgen. Som vi tar upp i referensramen är avhoppskänslighet en viktig
faktor att analysera för kreditbedömaren. Genom att ordna en personlig borgen
kan den externa finansiären göra det kostsamt för huvudmannen att bara lämna
företaget. Skulle företaget gå i konkurs är det viktigt att huvudmannen är kvar i
företaget och kan hjälpa till att avveckla det. Detta krav på borgen som de
externa finansiärerna ställer på företagaren anser vi inte ligger till hinder för
samspelet mellan dem. De flesta intervjuade företagen menade att genom att
skriva på ett borgensåtagande visar de för den externa finansiären att de tror på
idén och är villiga att satsa på den. Vi anser att borgensåtagandet blir ett mått på
företagarens tro till affärsidén och därmed är väldigt viktig. Det är svårt att ge en
generell bild på vad som är en rimlig beloppsgräns då borgensåtagandet är
beroende på den sökandes privata ekonomi, storleken på sökt kredit och
klassificeringen av den sökta krediten. De externa finansiärerna anser att
företagshypotek i små kunskapsintensiva företag inte är värda så mycket och det
sammanhänger med att de ofta har små eller obefintliga varulager.

För att samspelet mellan företagen och de externa finansiärerna ska vara möjlig
anser vi det nödvändigt att företagarna accepterar ett borgensåtagande. Bankerna
är genom Bankrörelselagen (1987:617) tvingade att ha täckning för sina krediter
om inte särskilda skäl föreligger. I och med att företagen vanligtvis inte har
några större säkerheter att inteckna i företagshypotek finns ingen annan utväg.
Att möjlighet till säkerheter är en viktig faktor vid kreditbedömning framkom
genom enkätsvaren. Faktorn fick ett medelvärde på 4,5 och en standardavvikelse
på 1,02. Var fjärde respondent ansåg att möjlighet till säkerheter är en av de fem
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viktigaste bedömningsfaktorerna. Den höga värderingen anser vi återspegla
kreditbedömarens behov av att se företagens tilltro till affärsidé, vilket ett
borgensåtagande möjliggör.

6.1.5 Företagarens motiv till att starta eget

Företagarens motiv till att starta eget var i stort sett detsamma för alla
intervjuade. De ville tjäna pengar, vara sin egen och få bestämma själva. Vi
anser att denna faktor har fått för stor betydelse jämfört med andra faktorer som
företagarens referenser, nätverk och relevant utbildning. De sistnämnda
faktorerna kan enligt vår åsikt bättre spegla företagets förmåga att lyckas än
företagarens motiv till att starta eget.

6.2 Analys av bedömningsfaktorer

Vi kommer här att analysera de mjuka och hårda bedömningsfaktorerna som
presenterats i referensramen. Vi väljer att följa den uppställning som finns i
referensramen då vi tycker att det underlättar för läsaren och ger en överskådlig
bild. Faktorerna analyseras var för sig. Observera att faktorn säkerheter redan
har analyserats då vi ansåg att den till största del ingår i hur samspelet mellan
företagen och de externa finansiärerna ser ut.

6.2.1 Affärsidé

I referensramen kom vi fram till att då de små nystartade kunskapsintensiva
företagen inte har någon historik och även i många fall ingen branschhistorik
vilket gör det svårt för kreditbedömaren att analysera företaget utifrån mer
traditionella metoder. Vi håller med Green (1997) som anser att detta medför att
analys av företagets affärsidé får en avgörande betydelse.

I vår enkätundersökning ansåg 100 procent av respondenterna att affärsidén var
en av de fem viktigaste faktorerna att undersöka vid en kreditbedömning av
dessa företag. Detta resultat stämmer väl överens med den tidigare undersökning
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som gjorts på uppdrag av Nutek där 82,7 procent av de tillfrågade bankmännen
ansåg att affärsidén har en avgörande betydelse vid kreditbedömningen.

Genom att affärsidén har så stor betydelse vid kreditbedömningen och för att
underlätta samspelet mellan den externa finansiären och kredittagaren är det
viktigt att affärsidén är konkret och väl genomarbetad. För många nystartade
företag kan detta innebära problem då de inte har tidigare erfarenhet av
företagande och inte riktigt vet vad en affärsidé ska innehålla. Detta bekräftades
under intervjun av Anders Westman på ALMI, som ansåg att affärsidén ofta är
bristfällig. I detta läge anser vi att det är mycket viktigt att företagen, om de
inser att de saknar denna kompetens, ser till att inhämta hjälp från externt håll.
Genom en mer genomarbetad affärsidé minskar osäkerheten vid
kreditbedömningen, därmed kan missförstånden mellan företag och extern
finansiär reduceras.

Vår undersökning visar att affärsidén samtidigt är relativt svår att analysera
jämfört med övriga bedömningsfaktorer hos företaget. Som vi nämnde i
referensramen underlättar det för kreditbedömaren ifall denne kan få tillgång till
företagets strategiska planering då den visar hur företaget tänkt genomföra sin
affärsidé. Utifrån affärsidén ska kreditbedömaren granska de kalkyler som
företaget ställt upp och det ställer krav på kreditbedömaren att denne har inblick
i vad som händer i branschen. Vi har diskuterat detta förut och vill återigen
poängtera att det är viktigt att kreditbedömaren har tillgång till ett nätverk
bestående av branschanalytiker, andra företag eller leverantörer inom branschen
för att kunna göra en bra analys. Detta överensstämmer med det resonemang
som Svensson och Ulvenblad (1993) för när de poängterar vikten av att den
externa finansiären använder sig av sitt nätverk för att göra en bra bedömning av
affärsidén. Både vid enkäten och de intervjuer som vi genomfört hos de externa
finansiärerna har kreditbedömaren betonat betydelsen av att utnyttja de
hjälpmedel de har till sitt förfogande. Hjälpmedel som används vid
kreditbedömning är kreditbedömarens egna nätverk men även det nätverk som
finns internt inom organisationen.

Enligt vår åsikt är det bra att affärsidén har fått ett så högt värde då det är
affärsidén som i slutändan ska generera företagets intäkter. Vi anser att utan en
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bra affärsidé blir det mycket svårare för företaget att lyckas oavsett hur skicklig
företagsledaren är.

6.2.2 Risker i företaget

Vi delade i referensramen upp företagets risker, enligt Hedman (1995), i två
kategorier, affärsrisk och finansiell risk. För att undersöka affärsrisk kan
kreditbedömaren göra en omvärldsanalys, vilket ingår som en del i företagets
strategiska planering.

Hedman (1995) menar att det är viktigt vid bedömning av ett företags risker att
studera koncentrationen av dess nyckelresurser. Vid en bedömning av
kunskapsintensiva företag anser vi att fokus bör mer ligga på företagets
nyckelresurser, vilket i denna typ av företag är dess intäktspersoner. Denna
faktor blir extra viktig i ett mindre företag då varje intäktsperson har en större
betydelse än i ett stort företag. I vår undersökning har vi kommit fram till att
kreditbedömningen av affärsrisk i många fall genomförs med betoning på
företagets externa faktorer till exempel konkurrenssituation, kundrisker och
leverantörsrisker. Vi anser att detta innebär att företagets interna faktorer, dess
nyckelresurser, som till exempel känslighet för avhopp får för liten vikt vid
bedömningen. Till stöd för vårt antagande kan nämnas att företagets
konkurrenssituation har fått höga värderingar i jämförelse med just
avhoppskänsligheten i enkätundersökningen. För många kunskapsintensiva
företag har konkurrenssituationen inte så stor betydelse då företagen ofta är
nischade antingen lokalt eller produktmässigt och konkurrenterna är få, vilket
innebär att det blir viktigare att analysera om företagets produkt/tjänst har någon
marknad. Vi menar inte att kreditbedömningen ska bortse från de externa
faktorerna, då de naturligtvis har betydelse, utan att det bör råda en balans
mellan de interna och externa faktorerna.

Under framförallt intervjuerna med bankerna har det visat sig att den finansiella
risken inte har så stor vikt vid bedömningen av denna typ av företag. Även
enkäten indikerade att faktorer som ägarstruktur och storlek på sökt kredit inte
fick något högt värde. Detta faller sig naturligt då den finansiella risken även är
beroende på hur företaget lyckas i omvärlden vilket mäts i affärsrisken. Vi
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menar därför att de externa finansiärerna gör rätt i att koncentrera analysen på
faktorer länkade till affärsrisken.

6.2.3 Utvärdering av företagaren

Vid tidigare undersökningar har företagaren utvärderats utifrån tre olika
aspekter; företagarens egenskaper, motiv till att starta eget och slutligen dennes
kompetens. Med denna utgångspunkt bad vi finansiärerna att bedöma vilka
faktorer de ansåg viktigast. De intervjuade upplevde att det var svårt att
utkristallisera exakt vilka faktorer som var viktigast, men genom intervjuerna
framkom betydelsen av en komplett företagsledare som mycket önskvärd och att
företagaren har ett starkt nätverk. Detta anser vi vara faktorer att lägga
tyngdpunkten på vid en kreditbedömning. Svaren på enkäten till de
kundansvariga visade sig dock ge ett annorlunda resultat.

Vi tog med sju bedömningsfaktorer av företagaren i enkäten till de
kundansvariga och överraskande, anser i alla fall vi, var att företagarens
ekonomi fick ett så pass högt resultat. Faktorn blev den som ansågs viktigast av
faktorerna knutna till företagaren när de kundansvariga hade till uppgift att ange
de fem viktigaste faktorerna vid bedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag. Det kan bero på att det är viktigt att företagaren har
god ekonomi och kan överleva en svacka i likviditeten genom
ägarkapitaltillskott. Vår åsikt är att bedömningen borde fokuseras på andra
faktorer som vi anser mer relevanta. I enighet med Adizes (1979) och Broomé et
al (1993) bör det vara viktigare att studera företagarens ledaregenskaper.
Företagaren måste klara av att fylla olika roller som producerare, administratör,
entreprenör och integrerare för att företaget på sikt ska kunna utvecklas på ett
positivt sätt. Johannisson (ur Green, 1997) påpekade i sin tur att
entreprenörsforskning visade att företagets nätverk är dess viktigaste tillgång. Vi
anser därmed att företagarens ledaregenskaper och dennes nätverk är de
viktigaste bedömningsfaktorerna då de starkare påverkar företagets framtida
utveckling. Med utgångspunkt från vår undersökning skulle alltså kvaliteten på
analysen av företagaren vid kreditbedömningen av små nystartade
kunskapsintensiva företag höjas.
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6.2.4 Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalysen kan enligt Shapiro (1991) och Brealey & Myers (1996)
fungera som ett hjälpmedel vid bedömning av ett företag. Båda källorna
poängterar dock betydelsen av att ett enskilt nyckeltal inte säger någonting och
att nyckeltalen istället ska användas för att jämföra företag inom samma bransch
och trender i det enskilda företaget. För att en jämförelse ska ge vägledning
krävs statistik att jämföra med. Genom intervjuerna kom vi fram till att bankerna
genom sina centrala analytiker internt hade tillgång till aktuell statistik.

Nyckeltalen baseras på historisk information och under intervjuerna framkom att
dess prognosvärde var begränsat. Vi anser att nyckeltalen kan fylla sin funktion
bara om den externa finansiären analyserar rätt tal. Konradgruppen definierade
tre kapitaltyper som finns i varje företag och som kan analyseras med olika
nyckeltal. Kapitaltyperna är som beskrivits i referensramen finanskapital,
strukturkapital och individkapital. (Sveiby red, 1989) Konradgruppen
konstaterade att fokus bör ligga på individkapitalet för att på bästa sätt bedöma
ett företags fortlevnad, en ståndpunkt som vi instämmer i.

Under intervjuerna med de externa finansiärerna framkom det att samtliga av
dessa formellt använde sig av samma nyckeltalsmall oavsett om de bedömde
traditionella företag, ur till exempel verkstadsindustrin, eller små
kunskapsintensiva företag. Kreditbedömarna fastställde att så var fallet i
enkätundersökningen. De nyckeltal som kreditbedömarna idag använder sig av
är de mer traditionella som i referensramen beskrivs under likviditet, soliditet
och finansiering samt lönsamhet, dock används inte de lönsamhetstal som
Konradgruppen specifikt valt att använda för utvärderingen av avkastningen på
kunskapskapitalet. Vid intervjuerna med externa finansiärer menade dessa att
nyckeltalen får en betydligt lägre vikt i totalbedömningen av små nystartade
kunskapsintensiva företag än vid bedömning av företag i andra branscher. Med
nuvarande utformning av nyckeltalsanalysen är det nog en riktig åsikt. Vi anser
att de externa finansiärerna kan höja bedömningsvärdet på sin nyckeltalsanalys
genom att använda specifika nyckeltalsmallar, anpassade efter företagens
branscher. Där kunde exempelvis nyckeltalen som vi presenterar som nyckeltal
för kunskapsintensiva företag ingå. Vi inser att dessa inte fullt ut kan användas
vid bedömning för nystartade företag, men att redan från början använda sig av
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dessa skapar en kontinuitet som finansiären kan dra stor nytta av vid
uppföljningar av engagemang.

Eftersom de nyckeltal som används idag ansågs ha en begränsad användning,
var resultatet naturligt att nyckeltalsanalysen var den faktor vars betydelse
rankades som lägst i enkäten. En intressant aspekt var dock att faktorn hade
undersökningens högsta standardavvikelse på 1,48. Respondenterna var alltså
långt ifrån eniga om att faktorn hade låg betydelse, vilket innebär att flera
kundansvariga ansåg att faktorn var viktig vid bedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag vilket även visade sig genom att några respondenter
hade ringat in nyckeltalsanalysen som en av de fem viktigaste faktorerna att
analysera.

6.2.5 Kassaflödesprognos

Betydelsen av en analys av företagets kassaflöde har framkommit i intervjuerna
där den ansågs som den viktigaste faktorn att analysera. Detta framkom även i
enkätsvaren där den fick det näst högsta medelvärdet av vilken betydelse olika
faktorer har vid kreditbedömning. En analys av kassaflödesprognosen anser
även vi är mycket viktig. Den kan användas för att utvärdera företagets likviditet
i nuläget eller som ett verktyg för att beräkna framtida lönsamhet. Då det är
företagets lönsamhet som i slutänden ska betala för den sökta krediten så faller
det sig naturligt att analysera kassaflödesprognosen. Enligt vår åsikt ska
tyngdpunkten på en sådan analys ligga på företagets prognos av deras framtida
kassaflöde. En analys av nuläget ger en indikation på ifall företaget behöver
ytterligare kapitaltillskott, det vill säga ett större initialt lån eller större
ägarinsats.

6.2.6 Diversifiering av kreditportföljen

Enligt teorin kan en extern finansiär minska sin unika risk genom att diversifiera
sin kreditportfölj. Diversifieringen kan ske genom att öka antalet företag och
branscher inom den externa finansiärens verksamhetsområde. (Brealey &
Myers, 1996) Denna typ av diversifiering kan utgöra ett direkt hinder för att små
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kunskapsintensiva företag ska beviljas kredit. Deras kvot skulle redan kunna
vara fylld och företagen nekas kredit redan vid den initiala kontakten och ingen
affär kan uppstå.

Vid intervjuerna framkom att det ingår i bankernas strategi att diversifiera sin
kreditportfölj. Diversifieringen sker i två steg, dels genom en
branschdiversifiering, dels genom en riskklassificering av företag.
Diversifieringen sker från central nivå som har kontroll på risk- och
branschfördelning och om förändringar måste ske sänds signaler ned till lokal
nivå.

Diversifieringen skulle kunna utgöra ett hinder för små kunskapsintensiva
företag att få kredit. Linköpings företagsstuktur är sådan att mängden små
kunskapsintensiva företag är större än rikets genomsnitt. Därmed ökar riskerna
för företagen att branschkvoten är fylld. Mot detta talar dock det faktum som
framkommit i intervjuerna, att de externa finansiärerna är angelägna att ta
marknadsandelar i denna framtidsbransch. Vi kan därmed inte se att
diversifieringen av kreditportföljen skulle försvåra samspelet mellan de externa
finansiärerna och små kunskapsintensiva företag.

6.3 Beslutsprocessen

Bankerna tar sina beslut i kreditdelegationer vilket enligt vår mening är bra då
det innebär en bredare kompetens. Denna typ av beslutsprocess tar dock längre
tid och kan därigenom innebära ett hinder för samspelet. Vi tror att denna risk är
relativt liten då det vid intervjuerna framkom att de flesta besluten tas inom
några dagar, vid mindre krediter tas beslut ganska omgående. I referensramen
tog vi upp att beslutsfattare har begränsad tillgång till information eller
begränsad kapacitet för informationsbearbetning. (Jones, 1995) Detta stämmer
överens med den situation som kreditbedömarna befinner sig i när beslut ska tas.
Deras tillgång till information är begränsad och de har inte tillgång till
obegränsad informationsbearbetning. Vi menar att detta innebär att
kreditbesluten tas utifrån begränsad rationalitet och då följer den deskriptiva
modellen.
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

apitlet presenterar undersökningens slutsatser. I samband med slutsatserna kommer
rekommendationer att föreslås. Uppsatsens frågeställningar och syfte kommer att

besvaras i samma ordning som vid problemformuleringen. Kapitlet avlutas med förslag på
vidare studier.

7.1 Slutsatser om kreditbedömningen

Hur ser ALMI och bankernas kreditbedömning av små nystartade
kunskapsintensiva företag ut?  Behöver kreditbedömningen ändras för att kunna
ge en rättvisare bild av dessa företags kredittrovärdighet?

Under både litteraturstudien och insamlandet av datan har vi kommit till insikt
om att kreditbedömning är ett komplicerat område där den ena inte är den andra
lik. Detta anser vi speciellt gäller vid kreditbedömning av företag, där
tillgångarna består av de intäktspersoner som verkar inom företaget. Det är
viktigt att kreditbedömaren har en bra grund att stå på vid en bedömning av
företagets framtida förutsättningar. Kreditbedömaren bör veta vilka faktorer som
är extra viktiga att analysera för varje enskild bransch. Därför blev vi lite
förvånade när det vid vår enkätundersökning inte utkristalliserades någon tydlig
bild av vilka faktorer som kredithandläggarna ansåg viktiga vid bedömning av
denna typ av företag. Det var egentligen bara affärsidén som direkt utmärkte sig
som extra viktig, då alla respondenter ansåg att den var en av de fem viktigaste
faktorerna. Som näst viktigaste faktor placerade sig kassaflödet. Dess betydelse
framkom även tydligt vid intervjuerna. Efter affärsidén och kassaflödet är
skillnaden mellan de flesta faktorer liten. Detta faktum väcker en del frågor hos
oss; Är kreditbedömning av små nystartade kunskapsintensiva företag så
komplex att det inte går att precisera en faktor som viktigare än någon annan?
Eller är det så att kredithandläggarna inte själva har riktigt klart för sig vilka
faktorer som är viktiga? Troligtvis är svaret någonstans mitt emellan. Dessa
frågor är exempel på områden som framtida studier kan ge svaret på.

K
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Vi anser att vår undersökning på några punkter indikerar att kreditbedömarna
bör ändra metoderna för bedömning av små nystartade kunskapsintensiva
företag, för att därigenom höja bedömningens kvalitet.

• Vid bedömningen av företagaren indikerar vår undersökning att
kreditbedömarna anser att företagarens personliga ekonomi är den viktigaste
faktorn att analysera. Vår åsikt är att bedömningen istället borde fokuseras på
företagarens nätverk och dennes ledaregenskaper. Tidigare forskning tyder
på att dessa har en stor betydelse för hur en entreprenör ska lyckas.

• Undersökningen har visat att samma nyckeltal används vid bedömning av
företag oavsett bransch. För att höja värdet på faktorn, som idag är lågt
värderad på grund av dess svaga koppling till denna typ av företag, bör
finansiärerna studera nyckeltal specifikt kopplade till branschen. För att
analysen verkligen ska ge tyngd åt bedömningen krävs att bedömaren har
tillgång till bra jämförelsematerial. Eftersom finansiärerna vanligtvis har
stora organisationer bör det finnas goda förutsättningar att internt bygga upp
ett kunnande baserat på den erfarenhet som skapas inom organisationen.

• En annan faktor som vi anser viktig att ta i beaktning när det gäller små
nystartade kunskapsintensiva företag är dess känslighet för avhopp. Vår
undersökning indikerar att bedömarna inte anser att denna faktor är särskilt
viktig vid en analys av denna typ av företag. Detta anser vi fel då företagets
anställda är deras nyckelresurs. Vid ett avhopp från till exempel en liten
datakonsult försvinner en intäktsperson från företaget. Kompetens försvinner
samtidigt som intäkterna minskar i större omfattning än vad kostnaderna för
företaget reduceras.

7.2 Slutsatser av samspelet mellan
kreditbedömningens parter

Vilka behov och önskemål ställer de små nystartade kunskapsintensiva
företagen på sina externa finansiärer? Kan de externa finansiärerna uppfylla
dessa behov och önskemål?
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Vår undersökning indikerar att dessa företag främst har ett behov av
rörelsekapital. Behovet av riskkapital blir aktuellt först i ett senare skede till
exempel vid en internationalisering eller till produktutveckling. De externa
finansiärer som vi har varit i kontakt med kan tillhandahålla rörelsefinansiering
till företagen. Genom sitt nätverk kan de tillhandahålla kontakter som kan leda
till riskkapitalfinansiering för företagen. Enligt vår åsikt innebär detta att de
externa finansiärerna kan uppfylla företagens behov av kapital.

För att de externa finansiärerna ska kunna tillhandahålla rörelsekapital krävs
enligt lag att de tar säkerheter i pant. När det gäller små nystartade
kunskapsintensiva företag som vanligtvis saknar materiella tillgångar blir en
personlig borgen ofta lösningen. Vår undersökning indikerar att det i detta
avseende inte föreligger några större problem. Majoriteten av de företagare som
vi har varit i kontakt med är införstådda i det nödvändiga med att lämna någon
form av säkerhet.

Vad beträffar önskemålen så rör det sig om rådgivning, snabba beslut och
tillgång till de externa finansiärernas nätverk. För att de externa finansiärerna
ska kunna bistå med rådgivning och snabba beslut så medför det höga krav på
kreditbedömaren. Vår undersökning påvisar att företagen är en aning skeptiska
till den kunskap kreditbedömarna har om branschen. För att de externa
finansiärerna ska kunna uppfylla företagens önskemål om rådgivning och
snabba beslut måste kreditbedömarens kunskaper inom branscherna ständigt
uppdateras. Vi menar att en branschspecialisering av kreditbedömarna skulle
underlätta. För att ytterligare understödja samspelet bör företagaren ta egna
initiativ. Genom återkommande kontakter och informationsutbyte kan
företagaren "utbilda" kreditbedömaren.

Vad gäller önskemålet om tillgång till de externa finansiärernas nätverk anser vi
att detta önskemål ligger i linje med vad som kännetecknar denna typ av företag.
De är kända för just nätverksbildningar och strategiska allianser. För företagen
är detta alltså ett naturligt önskemål och vi anser att de externa finansiärerna ska
ställa upp med kontakter som de har. Detta skulle gynna företaget och i
slutändan även den externa finansiären.
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Sammanfattningsvis ser vi inga större hinder för att de externa finansiärerna ska
kunna uppfylla de små nystartade kunskapsintensiva företagens behov och
önskemål. Andelen kunskapsintensiva företag kommer att fortsätta att öka,
vilket leder till en ökad erfarenhet och kompetens hos kreditbedömarna.
Ökningen av denna typ av företag kommer även att leda till en intensifierad
konkurrenssituation bland de externa finansiärerna. För att själva bli
framgångsrika krävs det att de externa finansiärerna möter företagens behov och
önskemål. Vår åsikt är därmed att samspelet mellan parterna ytterligare kommer
att förbättras i framtiden.

7.3 Framtida forskning

Eftersom både företagen och kapitalet idag är mer lättrörligt än förut innebär det
att även internationella kreditgivare kan bli aktuella för svenska små nystartade
kunskapsintensiva företag. Företagen behöver inte alltid vända sig till inhemska
investerare. Det vore därför intressant att göra en jämförelse mellan
kreditbedömningen hos svenska och utländska externa finansiärer. Är det lättare
för ett företag att bli beviljad kredit utomlands? Har utländska finansiärer en
annan syn på säkerheter? Är de utländska finansiärerna mer riskbenägna än de
svenska?
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Företagspresentationer Appendix 1

Andersson Data i Östergötland AB

Tomas Andersson är VD för Andersson Data som är ett utvecklingsföretag. Andersson Data
har utvecklat ett scoring- och räknesystem för bowlinghallar. De arbetar även med service av
bowlinghallar och det finns en butiksverksamhet för dataartiklar under uppbyggnad.

Andersson Data består av sju anställda. Två är utbildade servicetekniker och arbetar på heltid
med att serva bowlinghallar runt om i Sverige. Tomas Andersson styr företaget och har flera
projekt på gång som resterande personal arbetar med.

Energy@Optimum Europe AB

Energy@Optimum Europe AB inriktar sig på konsultverksamhet inom effektiv
energianvändning. VD Curt Björk är docent från Linköpings Tekniska Högskola och är
specialiserad inom området för energisystem. Företaget har idag två anställda, men är på väg
att rekrytera fler. Typiska kunder är olika industriföretag, simhallar, ägare till stora
kontorsfastigheter och verksamheter inom kommun och landsting.

Företaget analyserar kunders användning, förbrukning och behov av energiförbrukning.
Sedan beräknas en optimal energiförbrukning för respektive företag och eventuella ändringar
fram. Efter det görs energianvändningen kommunicerbar, så den går att styra via till exempel
Internet. Kundens verksamheten går därefter att sköta genom outsourcing, med andra ord att
kunna styra till exempel energianvändningen från kontoret i Mjärdevi.

Learning Plant AB

Learning Plant är ett nystartat företag inom e-learning i Linköping. Företaget erbjuder stöd
vid utveckling av nätbaserade utbildningssystem. Exempel på tjänster är projektledning vid
utveckling av nätbaserade utbildningssystem, utveckling av modeller för produktionsstöd,
systemering med utvecklingsverktyget Authorware, lärarledda kurser i utveckling av
nätbaserade utbildningsystem och föredrag om e-learing. David Granberg har arbetat inom
denna verksamhet under flera år, vilket har gett honom god branscherfarenhet

Par 2 Insert AB

Par 2 Insert är ett utbildningsföretag som erbjuder hjälp med standardisering såsom mallar,
utveckling av effektiva administrativa rutiner, förändring av dokument och
informationsflöden samt utbildning av personal. Företaget består av Sylvia Ström och Eva-
Lena Nordéus som är utbildade och har flera års arbetserfarenhet inom datautveckling,
projektledareutbildning och pedagogik.

Efter detaljerad analys av kundens verksamhet kartlägger Par 2 Insert företagets/avdelningens
vardagsrutiner. Sedan följer en rapport med förslag på åtgärder. Genomförande kan ske
genom att stödsystem och mallar utvecklas, personal utbildas och standardiseringar införs.
När hela projektet är genomfört lämnas en slutrapport.



Presentation av Banker och ALMI Appendix 2

FöreningsSparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman.
Banken är en av Nordens största bankgrupper. Bankens gemensamma historia sträcker sig
tillbaka ända till 1820, då landets första sparbank bildades i Göteborg efter europeisk förebild.
Affärsidén är att vara det mest naturliga bankalternativet för privatpersoner, lantbruk, små och
medelstora företag, kommuner, landsting och rikstäckande organisationer, samt ett antal
större företag.

FöreningsSparbanken har ungefär 650 kontor över hela landet och till detta tillkommer de
fristående sparbankernas cirka 340 kontor. Bankens kunder är cirka 4,2 miljoner
privatpersoner, omkring 230 000 små eller medelstora företag samt en majoritet av landets
kommuner och landsting. Banken har en balansomslutning på cirka 720 miljarder kronor och
antalet medarbetare är ungefär 11 000. Ulf Davidsson är företagsansvarig på
företagsavdelningen i Linköping. Totalt är de 15 kundansvariga och Davidsson anser att det är
bäst att samla hela styrkan på det lokala kontoret för att därigenom hålla kunskapsnivån uppe.

Bankens styrka är den unika lokala förankringen, som garanterats av det omfattande
kontorsnätet i kombination med möjligheter för kunderna att nå banken med hjälp av telefon
och Internet. Av alla affärsbeslut ska 99 procent fattas i den lokala banken, av dem som
känner kunderna och den lokala marknaden bäst, vilket ger en effektivt decentraliserad
bankverksamhet.

Banken bildades 1972 genom en fusion mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska
Banken och blev därmed en av Sveriges och Skandinaviens största affärsbanker. Stockholms
Enskilda bank grundades av A.O. Wallenberg 1856 och var då ett solidariskt bankbolag med
sedelutgivningsrätt. Banken styrdes sedan i generationer av familjen Wallenberg som fram till
idag har haft ett stort inflytande i banken. Stockholms Enskilda Bank var den första
affärsbanken i Stockholm, och kom med tiden att få ett stort inflytande i svenskt näringsliv.

Skandinaviska Enskilda Bankens verksamhet innefattar privatpersoner, mindre och
medelstora företag, storföretag, institutioner och banker. Deras mål är att vara Sveriges bästa
bank för privatpersoner och företag samt den ledande internationella merchantbanken med
nordisk bas. Karl Nylander är företags marknadschef på kontoret i Linköping. Nylander är en
av sex kundansvariga.
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Östgöta Enskilda Bank är Sveriges äldsta affärsbank. Banken grundades 1837 av dåvarande
biskopen i Linköpings stift, Johan Jacob Hedrén, som tidigare även hade startat Wermlands
Provincialbank (sedemera Wermlandsbanken). Östgöta Enskilda Bank är tillika Sveriges enda
provinsbank.

Mars 1997 sålde tidigare huvudägare Lundbergs Östgöta Enskilda Bank till Den Danske
Bank. Den Danske Bank är en av nordens största banker och ville med köpet stärka sin
marknadsposition i Sverige och utveckla Östgöta Enskilda Bank med nya produkter – tjänster
och marknadsstöd. Östgöta Enskilda Bank drevs vidare med befintligt namn och expanderar
verksamheten med nya provinsbanker. Den 1 juni 1998 kom Östgöta Enskilda Bank att
formellt övergå från att vara dotterbolag till att bli Den Danske Banks svenska filial, och
firmanamnet blev Östgöta Enskilda Bank – Den Danske Bank i Sverige.

Bankens affärsidé bygger på övertygelsen att all affärsverksamhet i grunden är lokal och ju
bättre en bank känner sin marknad och sina kunder, desto bättre service kan den erbjuda.
Målsättningen är, och har alltid varit, att skapa en nära relation till bankens kunder.
Affärsidén är därmed ”I en lite mindre bank blir du en större kund”.

Östgöta Enskilda Bank är idag den ledande affärsbanken i Linköping med en marknadsandel
på drygt 20 procent. I Linköping finns tre kontor, det största på Storgatan har 38 anställda och
är organiserat inom tre områden – privat, företag och kapitalförvaltning. Kristina Serebrink är
en av de fem kundansvariga på företagsavdelningen. Som fullservicebank erbjuds utöver
ordinarie banktjänster specialkompetens inom bland annat företagsfinansiering, utlandsaffärer
och kapitalförvaltning. Inom företagsmarknaden är den primära målgruppen små- och
medelstora företag med ett kontinuerligt behov av en aktiv bankpartner. Nu vänder sig banken
även mot storföretag genom medverkan av Den Danske Bank.

ALMI bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att främja
utvecklingen av mindre företag. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från
stiftelser till aktiebolag och blev regionala utvecklingsbolag i en koncern med ett av staten
helägt moderbolag. Syftet med bolagsbildningen var att förnya och förbättra verksamheten
genom att skapa en mer slagkraftig organisation bättre anpassad till näringslivets krav.

ALMI-koncernen består av 22 regionala dotterbolag och ett moderbolag. Sammanlagt har
koncernen ca 500 medarbetare. De regionala bolagen finns i varje län, totalt på 40 platser, och
har på så vis närhet till och god kunskap om små företag. Varje ALMI-bolag har en styrelse
där näringslivet från regionen i regel har majoritet.

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av små och medelstora företag som kan och vill
växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av
affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. ALMI kompletterar
marknadens utbud och utvecklar inte egen konsultverksamhet inom områden där det redan
finns ett tillfredsställande utbud. ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa
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kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. Detta sker bland annat
genom att erbjuda erfarenheter och kunskap.

Det kan också handla om företagarens egen kompetensutveckling. ALMI kan erbjuda och
förmedla olika vidareutbildningar både för nya företagare och företagare som vill expandera
sin verksamhet. ALMI har speciella program för att stärka företagets styrelse bland annat
genom förmedling av externa styrelseledamöter och mentorer. ALMI har goda resurser att - i
kombination med andra utvecklingsinsatser i företaget erbjuda anpassade
finansieringslösningar genom en egen lånefond och tillsammans med banker. Företagare har
alltid möjlighet till professionell rådgivning hos ALMIs konsulter, som har flerårig erfarenhet
av företagande.

ALMI kan bidra till att företag kommer igång på rätt sätt och att undvika de vanligaste
misstagen. Konsulter hjälper till att granska och bedöma affärsidéer, analysera
förutsättningarna, göra marknadsbedömningar med mera.
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Intervjuguide för företagen

När vi nedan skriver externa finansiärer menar vi banker och ALMI.

• Historik och fakta om företaget. (Affärsidé, ägande, etablering, antal anställda,
omsättning, tidigare branscherfarenhet, motiv till att starta eget etcetera.)

• Vilka externa finansiärer är Ni i kontakt med? Vilka har Ni varit i kontakt med?

• Varför har Ni valt den/de olika externa finansiärerna?

• Vad vill Ni att kontakterna ska bidra med? (Kunskap, kapital, nätverk etcetera.)
Har de kunnat bidra med detta?

• Hur upplevde Ni kompetensen hos de externa finansiärerna?
(Kompetens att bedöma affärsidén, konkurrenssituationen, lönsamhetsprognoser etcetera.)

• Behövde någon finansiär gå högre upp i organisationen för att kunna utreda Er förfrågan?

• Känner Ni att Ert företag har haft problem med att klara de krav som externa finansiärer
ställer? (Säkerheter, affärsplaner, budgetar etcetera.)

• Vad tycker Ni att de externa finansiärerna kunde gjort bättre? Var det något Ni saknade?
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Intervjuguide för ALMI

Med små kunskapsintensiva företag, menar vi företag med högst tio anställda
och stor del humankapital.

• Historik och fakta om ALMI. (Affärsidé, ägande, etablering, antal handläggare på
avdelningen etcetera.)

• Hur ser Ert engagemang ut idag samt hur stor är lånestocken? Vilka kunder vänder Ni Er
till? Vilken andel har små kunskapsintensiva företag?

• Vilka typer av finansieringsmöjligheter erbjuder Ni små kunskapsintensiva företag?

• Kompetenskrav på kreditbedömaren? Vad har Ni för krav på utbildning? (Både extern och
intern utbildning.)

• Vilka faktorer hos företagen värderar ALMI högt vid kreditbedömning?
Faktorer hos företagaren/företagsledningen (Personliga egenskaper, tidigare
branscherfarenhet, personliga referenser och nätverk etcetera)
Faktorer hos företaget (Ekonomiska nyckeltal t ex soliditet och likviditet,
investeringens art, bransch etcetera)

• Hur värderar ALMI företagets framtidsutsikt?

• Vad har ALMI för krav på säkerhet? Vilken/vilka har högst prioritet?

• Hur stor är fördelning av utlåningen till nya respektive gamla kunder?

• Använder sig ALMI av portföljteori/kvotsystem inom respektive bransch? Beviljas en del
krediter ej på grund av att kvoten är full?

• Tas beslutet av en enskild kundansvarig eller i lånedelegationer?

• Hur stora lån får beviljas på det lokala kontoret och vilka ska godkännas på regional nivå?

• Har ni någon skriftlig kreditpolicy? Hur kontrolleras det att kreditpolicyn uppfylls på det
lokala kontoret? Har Er kreditpolicy ändrats under de senaste åren och i sådana fall hur?
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Intervjuguide för Bankerna

Med små kunskapsintensiva företag, menar vi företag med högst tio
anställda och stor del humankapital.

• Historik och fakta om Banken. (Affärsidé, ägande, etablering, antal kundansvariga på
företagsavdelningen etcetera.)

• Hur ser Er lånestock ut? Vilka kunder vänder Ni Er till? Vilken andel har små
kunskapsintensiva företag?

• Kompetenskrav på kreditbedömaren? Vad har Ni för krav på utbildning? (Både extern och
intern utbildning.)

• Vilka faktorer hos företagen värderar Banken högt vid kreditbedömning?
Faktorer hos företagaren/företagsledningen (Personliga egenskaper, tidigare
branscherfarenhet, personliga referenser och nätverk etcetera)
Faktorer hos företaget (Ekonomiska nyckeltal t ex soliditet och likviditet,
investeringens art, bransch etcetera)

• Hur värderar Banken företagets framtidsutsikt?

• Vad har Banken för krav på säkerhet? Vilken/vilka har högst prioritet?

• Hur stor är fördelning i procent av utlåningen till nya respektive gamla kunder?

• Använder sig Banken av portföljteori/kvotsystem inom respektive bransch? Beviljas en
del krediter ej på grund av att kvoten är full?

• Tas beslutet av en enskild kundansvarig eller i lånedelegationer?

• Hur stora lån får beviljas på det lokala kontoret och vilka ska godkännas på regional nivå?

• Har ni någon skriftlig kreditpolicy? Hur kontrolleras det att kreditpolicyn uppfylls på det
lokala kontoret? Har Er kreditpolicy ändrats under de senaste åren och i sådana fall hur?
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Enkät

Vi är tre studenter från Linköpings universitet som skriver vår magisteruppsats. Vi behandlar
kreditbedömningen av små nystartade kunskapsintensiva företag.

Vi definierar små nystartade kunskapsintensiva företag som företag med mindre än 10
anställda, högst tre år gamla och med hög andel humankapital.

Vi har intervjuat företag, ALMI och gjort inledande intervjuer vid tre banker i Linköping. De
erfarenheter som vi har fått genom intervjuerna har lett till denna enkät som lämnats till
kundansvarig/kreditbedömare vid bankerna.

Naturligtvis är Ni anonym när Ni svarar på enkäten.

Vi är tacksamma om Ni svarar så fort som möjligt på denna enkät och lämnar den till
respektive kontaktperson vid Er bank.

FöreningsSparbanken Ulf Davidsson

SEB Karl Nylander

Östgöta Enskilda Bank Kristina Serebrink

Ifall Ni har några frågor eller funderingar så svarar vi gärna på Era frågor.

Med vänliga hälsningar

Lars Frisk Urban Förare Gustav Storckenfeldt
013 - 260189
070 - 5382073
larfr756@student.liu.se
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Enkät

1. Bedömningsfaktorer av företagaren
Vilken betydelse lägger Ni till nedanstående faktorer vid kreditbedömningen? (1=låg
betydelse, 6=mycket hög betydelse) Hur svåra anser Ni att de olika faktorerna är att
bedöma? (1=lätt att bedöma, 6=mycket svårt att bedöma)

Den sökandes:                             Betydelse         Svårighet att bedöma

         1   2   3   4   5   6               1   2   3   4   5   6

Referenser

Tidigare branscherfarenhet

Relevant utbildning

Nätverk

Motiv till att starta eget

Ekonomi

Ledaregenskaper

2. Bedömningsfaktorer av företagen
Vilken betydelse lägger Ni till nedanstående faktorer vid kreditbedömningen? (1=låg
betydelse, 6=mycket hög betydelse) Hur svåra anser Ni att de olika faktorerna är att
bedöma? (1=lätt att bedöma, 6=mycket svårt att bedöma)

Företagets:                        Betydelse         Svårighet att bedöma

         1   2   3   4   5   6               1   2   3   4  5   6

Affärsidé

Nyckeltalsanalys

Företagets ägarstruktur

Konkurrenssituation

Budgeternas rimlighet

Var vänlig och beakta att undersökningsfrågorna avser små nystartade
kunskapsintensiva företag.
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               Betydelse         Svårighet att bedöma

         1   2   3   4   5   6               1   2   3   4  5   6

Stabiliteten i efterfrågan

Storlek på sökt kredit

Förekomst av orderstock

Kassaflöde

Avhoppskänslighet

Möjlighet till säkerheter

3. Rangordning av bedömningsfaktorer
Ringa in de fem faktorer som Ni anser ha störst betydelse vid kreditbedömningen i
frågorna ett till två.

4. Andra faktorer
Finns det några faktorer Ni skulle vilja ange som inte innefattas av de ovan nämnda?

5. Nyckeltalsanalys
A) Använder Ni samma variabler i nyckeltalsanalysen när Ni bedömer ett
kunskapsintensivt företag som när ni bedömer ett mer traditionellt företag?

Ja Nej

B) Om Nej, vilka är skillnaderna och vad består de i?
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6. Hjälpmedel vid kreditbedömning
Vilket/vilka övriga hjälpmedel använder Ni vid kreditbedömning, förutom egen
erfarenhet?(Centrala branschanalyser, externa konsulter etcetera.)

7. Affärsrisk/Operationell risk
Vilka faktorer är viktigast när Ni analyserar företagets affärsrisk?

8. Framtida utveckling
Hur tror Ni att framtida kreditbedömning av små kunskapsintensiva företag kommer att se
ut? Kommer den se ut som idag eller kommer den att förändras? I så fall, hur kommer den
att förändras?

9. Övriga kommentarer

Tack för Er medverkan.
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Här följer en presentation av de nyckeltal som vi har gått igenom i referensramen och som bör
studeras vid kreditbedömning av små kunskapsintensiva företag:

Likviditet

Soliditet och finansiering

Balanslikviditet        =
Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Kassalikviditet         =
Omsättningstillgångar - Varulager

Kortfristiga skulder

Soliditet                   =
Eget kapital exkl. latent skatteskuld

Balansomslutningen

Räntetäckningsgrad =

=

Resultat efter finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Skuldsättningsgrad =
=

Skulder inkl. latent skatteskuld

Eget kapital exkl. latent skatteskuld

Skuldränta              =
Finansiella kostnader

Skulder inkl. latent skatteskuld
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Lönsamhet

Avkastning Eget Kapital    =
Resultat efter finansiella intäkter

Eget kapital exkl. latent skatteskuld

Avkastning Totalt Kapital  =
Resultat efter finansnetto

Balansomslutningen

Vinstprocent          =
Resultat efter finansiella intäkter

Omsättningen
 X  100

Förädlingsvärde per
                    intäktsperson  =

Förädlingsvärde

Antal intäktspersoner

Vinsten per anställd          =
Vinsten efter avskrivningar. och finansnetto

Antal anställda
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Nyckeltal för kunskapsintensiva företag

Satsningar på personalutveckling:

Både interna och externa satsningar bör redovisas. Lämpliga nyckeltal är:
a) utbildningskostnader i procent av försäljningen eller i procent av förädlingsvärdet.
b) utbildningsdagar per anställd och utbildningsdagar per intäktsperson.

Utbildning:

Personalens utbildning bör delas upp i:
a) personal med grundskoleutbildning.
b) personal med gymnasieutbildning.
c) personal med akademisk examen.
d) personal med licentiats- eller doktorsexamina.

Enbart en slutförd utbildning bör räknas in. Personal med ej avslutad utbildning bör räknas till
den lägre kategorin.

Personalomsättning:

Personalomsättningen anger antalet personer i olika kategorier som har slutat under året i
procent av medelantalet anställda i samma kategori. Även intern personalomsättning bör
redovisas, det vill säga hur många inom olika kategorier som flyttat inom företaget.

Genomsnittsålder och anställningsår:

Avhoppskänslighet:

Avhoppskänsligheten kan mätas i hur mycket vinsten påverkas om 10 procent av personalen
slutar, alternativt på ett lite större företag att en hel resultatenhet slutar.

Andel intäktspersoner i företaget:

Med intäktspersoner avses de personer som är verksamma i kunskapsföretagets direkta
produktion. Personerna ska planera, producera, bearbeta samt presentera den produkt som
kunden efterfrågar. Däremot räknas inte personal som betjänar kunskapsföretagets
organisation. Andelen intäktspersoner beräknas som procent av antalet anställda.

Anställningsår i genomsnitt  =
Totalt antal anställningsår

Antalet anställda
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Bedömningsfaktorer

Bedömnings- Betydelse Svårighet att mäta
faktorer Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse

Referenser 4,3 1,00 3,3 1,29
Tidigare branscherfarenhet 5,1 0,57 2,7 1,07
Relevant utbildning 4,5 0,96 2,7 1,18
Nätverk 4,6 1,08 3,9 1,06
Motiv till att starta eget 4,7 1,12 3,1 0,81
Ekonomi 4,8 1,05 2,5 1,15
Ledaregenskaper 4,8 1,22 4,5 1,09
Affärsidé 5,6 0,61 3,9 0,85
Nyckeltalsanalys 3,7 1,48 2,8 1,42
Företagets ägarstruktur 4,3 0,94 2,0 1,15
Konkurrenssituation 5,1 0,68 4,0 1,03
Budgetarnas rimlighet 4,9 0,77 4,0 1,26
Stabilitet i efterfrågan 4,5 1,09 4,5 1,09
Storlek på sökt kredit 3,8 1,17 1,8 0,98
Förekomst av orderstock 4,9 0,93 2,5 1,36
Kassaflöde 5,3 0,85 2,8 1,11
Avhoppskänslighet 4,7 1,00 4,6 1,58
Möjligheter till säkerhet 4,5 1,02 2,1 1,06

 Rangordning av bedömningsfaktorernas betydelse
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