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Sammanfattning 

 

Författare: Annika Johansson och Hanna Jonsson 

Handledare: Stefan Schiller 

Titel: Intellektuellt kapital – En fallstudie om problematiken i 

kreditbedömningsprocessen.  

Bakgrund och problem: Det föreligger en problematik i kreditbedömningsprocessen 

som berör svårigheten att bedöma ett bolags värde samt dess återbetalningsförmåga. 

Vanligtvis värderas organisationer utefter sina finansiella rapporter men eftersom de 

inte alltid inkluderar immateriella tillgångar i form av intellektuellt kapital skapas en 

informationsasymmetri. Informationsasymmetrin kan vara en orsak till eventuella 

felbedömningar av ett företags riskutsatthet och framtida utveckling och således till ett 

nekande av sökt kredit. Forskare lägger skulden på redovisningssystemet men vi vill 

lyfta frågan om problemet även kan ligga i kreditbedömningsprocessen.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur banker, i rollen som 

finansiärer, behandlar intellektuellt kapital hos kunskapsintensiva företag vid en 

kreditbedömning. Avsikten är att beskriva, tolka samt reflektera kring kreditprocessen 

för att påvisa vilken betydelse det intellektuella kapitalet har för kreditbeslutet.  

Metod/Empiri: Studien har utförts som en kvalitativ undersökning baserad på 

intervjuer och praktikfall. De fem storbankerna Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, 

SEB och Swedbank har agerat respondenter. Efter sammanställningen av 

empiriunderlaget jämfördes svaren mot den teoretiska referensramen. Påträffade 

samband och avvikelser mellan empiri och teori har i ett logiskt resonemang fått utgöra 

studiens analys. 

Slutsatser: Resultatet av studien visar att studiens respondenter i 

kreditbedömningsprocessen beaktar avsevärt fler faktorer, som teoretiskt benämns 

intellektuellt kapital, än vad de är medvetna om. Intellektuellt kapital har därmed en 

anmärkningsvärd inverkan på kreditbeslutet, även om det inte enskilt är avgörande för 

beslutet. Vidare visar studien att den främsta problematiken med intellektuellt kapital i 

kreditbedömningsprocessen rör värderingssvårigheten.  

Nyckelord: Intellektuellt kapital, informationsasymmetri, humankapital, 

strukturkapital, relationskapital, kreditbedömning, kreditbeslut.  



 

 

Abstract 

 

Authors: Annika Johansson and Hanna Jonsson 

Supervisor: Stefan Schiller 

Title: Intellectual capital – A case study regarding the difficulties in the credit valuation 

process. 

Background and problem: There is a problem in the credit valuation process relating 

to the difficulty of estimating the value of a company and its repayment ability. 

Generally organizations are valued by their financial statements but since financial 

statements not always include intangible assets in forms of intellectual capital an 

information asymmetry is created. The information asymmetry may be a reason for an 

incorrect assessment of a company’s risk exposure and future development and thus to a 

refusal of sought credit. Researchers blame the accounting system but we wish to raise 

the question whether the problem also may lie in the credit valuation process. 

Aim: The purpose of this master thesis is to investigate how banks treat intellectual 

capital in knowledge-intensive firms in a credit valuation process. The aim is to 

describe, interpret and reflect around the credit valuation process in order to 

demonstrate the importance of intellectual capital for the credit decision. 

Method/Empirical data: The study was conducted as a qualitative study based on 

interviews and case studies. Five of the largest banks in Sweden - Danske Bank, 

Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank - have acted as respondents. After 

compiling the empirical material the responses were compared with the theoretical 

framework. Located relations and differences between empiricism and theory constitute 

the analysis of the study.    

Conclusions: The results of this study show that the respondents in the credit valuation 

process examines significantly more factors, which in theory is defined intellectual 

capital, than they are aware of. Intellectual capital has thus a remarkable impact on the 

credit decision, although it does not individually determine the decision. The study also 

shows that the main problem with intellectual capital in the credit valuation process is 

the difficulty of valuation.  

Key words: Intellectual capital, information asymmetry, human capital, structural 

capital, relational capital, credit valuation process, credit decision. 



 

 

Förord 

 

 

Uppsatsen framför dig skulle inte existera utan stöd och hjälp från flera personer. Under 

såväl uppgång som nedgång har våra kurskamrater försett oss med konstruktiv kritik 

och värdefulla kommentarer. Vi vill därför tacka Annika Pettersson, Caroline 

Andersson, Daniel Eriksson Pitt, Emelie Nyman, Malin Langtvet och Richard Larsson.      

 

Vi vill även tacka Anders Gustafsson (Swedbank), Hans Johansson (Swedbank), Per 

Kostmann (SEB), Staffan Harrysson (Nordea), Stefan Malmström (Danske Bank) och 

Thomas Rörstrand (Handelsbanken) som tacksamt ställt upp som respondenter.  

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Stefan Schiller vid 

Linköpings Universitet för råd och inspiration under uppsatsens gång.  

 

 

 

 

 

Linköping den 30 maj 2011 

 

 

 

 

 

 

…………………………  ………………………… 

Annika Johansson  Hanna Jonsson 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Problematisering ................................................................................................ 4 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................. 6 

1.4 Syfte ................................................................................................................... 6 

1.5 Målgrupp ............................................................................................................ 7 

1.6 Avgränsningar .................................................................................................... 7 

2. Metod ....................................................................................................................... 9 

2.1 Förhållningssätt .................................................................................................. 9 

2.2 Undersökningsdesign ....................................................................................... 10 

2.2.1 Forskningsstrategi ..................................................................................... 10 

2.2.2 Forskningsansats ....................................................................................... 10 

2.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................. 11 

2.3.1 Datainsamlingsmetod ............................................................................... 11 

2.3.2 Urval ......................................................................................................... 13 

2.3.3 Utformning av intervjuguide samt intervjuförfarande.............................. 14 

2.3.4 Utformning och tillämpning av praktikfall ............................................... 16 

2.3.5 Analysmetod ............................................................................................. 17 

2.4 Metodkritik ...................................................................................................... 18 

2.4.1 Tillförlitlighet ........................................................................................... 18 

2.4.2 Överförbarhet............................................................................................ 20 

2.4.3 Pålitlighet .................................................................................................. 20 

2.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera ......................................................... 21 

2.4.5 Källkritik ................................................................................................... 21 

3. Teoretisk referensram .......................................................................................... 24 

3.1 Kunskapsintensiva företag ............................................................................... 24 

3.2 Intellektuellt kapital ......................................................................................... 25 

3.2.1 Immateriell tillgång enligt Internationell redovisningsstandard ............... 26 

3.2.2 Intellektuellt kapital igår ........................................................................... 27 

3.2.3 Humankapital och Strukturkapital ............................................................ 28 



 

 

3.2.4 Intellektuellt kapital idag .......................................................................... 30 

3.3 Kredithantering ................................................................................................ 32 

3.3.1 Risker ........................................................................................................ 33 

3.3.2 Kreditbedömningsprocessen ..................................................................... 34 

3.4 Informationsbaserad utlåning .......................................................................... 38 

3.4.1 Mjuk och hård information ....................................................................... 38 

3.4.2 Asymmetrisk information ......................................................................... 39 

3.4.3 Förtroende ................................................................................................. 41 

3.4.4 Informationsinhämtning ........................................................................... 41 

4. Empiri ........................................................................................................................ 45 

4.1 Presentation av praktikfall .................................................................................... 45 

4.2 Intervju- och praktikfallsredogörelser .................................................................. 50 

4.2.1 Danske Bank .................................................................................................. 50 

4.2.2 Handelsbanken .............................................................................................. 54 

4.2.3 Nordea ........................................................................................................... 57 

4.2.4 SEB ................................................................................................................ 61 

5. Analys ........................................................................................................................ 71 

5.1 Utgångspunkt ........................................................................................................ 71 

5.2 Hur ser bankers kreditbedömningsprocess ut? ..................................................... 71 

5.2.1 Initial kontakt ................................................................................................. 71 

5.2.3 Beredning och bedömning ............................................................................. 73 

5.3 Vad är intellektuellt kapital ur ett litterärt perspektiv och vad anser bankerna att 

intellektuellt kapital är? .............................................................................................. 78 

5.4 Hur behandlar banker intellektuellt kapital i en kreditbedömningsprocess? ........ 80 

6. Slutsats ....................................................................................................................... 83 

7. Reflektioner ............................................................................................................... 85 

7.1 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 86 

Källförteckning ............................................................................................................. 87 

 

Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide  



 

 

Figur- och tabellförteckning  

 

Tabeller 

Tabell 1: Intervjurespondenter...................................................................................... s.14 

Tabell 2: Praktikfallsrespondenter ................................................................................ s.14 

 

Figurer 

Figur 1: Annell och Bruszt, Det kapitallösa företaget (1986) ...................................... s.25 

Figur 2: Skandias IK-värdeschema (Hancock et al., 2008) .......................................... s.28 

Figur 3: Modellbeskrivning av intellektuellt kapital (Jacobsen et al., 2005) ............... s.30 

Figur 4: Kreditbedömningsprocessen ........................................................................... s.34 

Figur 5: Teoretisk sammanfattningsmodell över kreditbedömningsprocessen ............ s.44 

Figur 6: Empirisk sammanfattningsmodell över kreditbedömningsprocessen............. s.69 

Figur 7: Jämförelsebild över mjuka faktorer och intellektuellt kapital ........................ s.80 

  



 

 

Begreppslista 
 

 

Aktiekursrisk Risken för att marknadsvärdet på en 

aktieplacering sjunker till följd av förändringar 

i marknadspriset. 

 

Asymmetrisk information En part i en avtalsrelation har tillgång till mer 

eller annan information än den andra parten. 

 

Kreditpropå En skriftlig redogörelse av det kreditsökande 

företagets affärsplan och förutsättningar som 

företaget överräcker till banken som underlag 

för kreditansökan. 

 

  

  



1 

 

1.Inledning 

I föreliggande kapitel kommer bakgrunden till det valda ämnet att presenteras. En 

problemdiskussion förs kring intellektuellt kapital och de svenska bankernas 

kreditbedömning för att slutligen mynna ut i studiens frågeställningar, syfte, målgrupp 

och avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 

Företag är i regel i behov av nytt kapital i något skede i livscykeln, vanligtvis vid 

verksamhetsstart eller vid större investeringar. Följaktligen är tillgång till finansiella 

medel en grundläggande förutsättning för alla bolag oberoende av branschtillhörighet. 

Då förutsättningar saknas för att hantera finansieringsbehovet genom självfinansiering, 

det vill säga med företagets egna medel, återstår alternativet att vända sig till externa 

finansiärer (Damodaran 2002; Verksamt 2011a). För många bolag är banklån den 

viktigaste och vanligaste formen av extern finansiering även om andra möjligheter, som 

att vända sig till riskkapitalbolag eller affärsänglar, finns (Verksamt, 2011a). En tredje 

utväg är att finansiera verksamheten via eget kapital. Avkastningskravet är vanligtvis 

högre då det inkluderar ett premium för aktiekursrisken. Utöver att kapitalet följaktligen 

är betydligt mer kostsamt kan det dessutom innebära att flexibilitet och kontroll över 

verksamheten går förlorad (Damodaran, 2002). 

 

För att erhålla externt kapital genom ett banklån sker en bedömning och uppskattning av 

bolagets värde och dess framtida intjänings- och återbetalningsförmåga. Det är denna 

bedömning som ligger till grund för kreditbeslutet (Verksamt 2011b). I början av 1980-

talet skedde dock en avreglering av bankernas kreditprocesser som innebar att 

kreditinstituten i större utsträckning än tidigare själva fick besluta om sina 

utlåningsrutiner. Krediter beviljades lättvindigt vilket fick en stor effekt på den svenska 

kreditmarknaden. I samband med att räntan steg ledde det utökade kreditutgivandet med 

tiden till en djup finansiell kris i början av 1990-talet med stora förluster för såväl 

kreditgivare som kredittagare. Krisen grundade sig i att bankerna inte hade kontrollerat 
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säkerheterna ordentligt och mottog säkerheter utan täckning från företag. Som Lindgren 

et al. (1994) noterat påverkades bankerna följaktligen genom att företagen fick svårare 

att betala tillbaka de lån de beviljats. Krisen i början av 90-talet ledde fram till nya och 

hårdare regler gällande bank- och kreditinstituts beviljning av krediter och idag är 

kraven och förutsättningarna för företag att erhålla banklån mer restriktiva. I Lagen om 

Bank- och Finansieringsrörelser (2004:297) framgår att ”en kredit får bara beviljas om 

förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda”, det innebär i klartext att 

risk och osäkerhet för att kredittagaren inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser 

i framtiden måste beaktas.  

 

Problematiken som föreligger i kredithanteringsprocessen, såväl historiskt som idag, 

berör således svårigheten att uppskatta och bedöma ett bolags värde samt dess 

återbetalningsförmåga. Vanligtvis värderas organisationer främst utefter sina 

ekonomiska nyckeltal, vilket innebär att de tre huvudsakliga redovisningsrapporterna – 

balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys - oftast ligger till grund för dessa 

uppskattningar och bedömningar (Alwert et al., 2009; Damodaran, 2002; Cole et al., 

2004). I Föreställningsramen framgår att syftet med de finansiella rapporterna är att de 

ska tillhandahålla information som kan användas som underlag för beslut i ekonomiska 

frågor (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2008). Alwert et al. 

(2009) menar att det är vilseledande då de finansiella rapporterna inte täcker all 

väsentlig information. Nuvarande redovisningssystem erkänner sällan immateriella 

tillgångar i form av intellektuellt kapital trots det intellektuella kapitalets växande 

betydelse i moderna ekonomier (Alwert et al., 2009; Burgman, 2007). Det menar 

Alwert et al. (2009) skapar en informationsasymmetri som kan vara en orsak till 

eventuella felbedömningar av ett företags riskutsatthet och framtida utveckling. 

Svensson och Ulvenblad (1994) skriver att informationsasymmetrin kan leda till att 

bankmän fattar felaktiga kreditbeslut och beviljar krediter till företag utan 

överlevnadsförmåga eller avslår krediter till företag med god överlevnadsförmåga. 

Rodgers (2003) menar att utöver snedfördelningen av kapital kan asymmetrin, om inga 

åtgärder införs, också leda till att problem som insiderhandelsrisk, högre 

kapitalkostnader och minskade incitament för entreprenörer består. Alwert et al. (2009) 

och Burgman (2007) skriver att det är av största vikt att kreditgivaren får en rättvisande 
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bild av det kreditsökande företaget men de anser inte att den redovisningsmodell som 

idag är lagreglerad speglar det sanna värdet av de investeringar och det arbete ett företag 

har uträttat. Enligt Jacobsen et al. (2005) letar banker efter verktyg som kan ge dem en 

rättvis bild av ett företags operativa risk i form av interna strukturer, strategisk väg, 

företagskultur, människor och relationer.     

 

Det har alltid funnits skillnader mellan redovisningens verklighet och marknadens 

uppfattning men enligt Edvinsson och Malone (1997) har skillnaden växt till en klyfta. 

Att redovisningen inte har reformerats i takt med att världsekonomin har förändrats 

leder till att det föreligger väldiga skillnader mellan bolags bokförda värde och deras 

marknadsvärde (Burgman, 2007; Edvinsson och Malone, 1997; Ekström, 2000). För 

börsnoterade bolag har marknadsvärdet i åtskilliga fall varit tio gånger högre än 

bolagens bokförda värde. Denna skillnad, mellan ett företags bokförda värde och ett 

företags marknadsvärde, har Edvinsson och Malone (1993) samt Stewart (1998) använt 

som definition för företagets intellektuella kapital. Stewart skrev redan år 1998 (s. XI): 

“Information and knowledge are the thermonuclear competitive weapons of our time. 

Knowledge is more valuable and more powerful than natural resources, big factories, 

or fat bankrolls. Wal-Mart, Microsoft and Toyota didn´t become great companies 

because they were richer than Sears, IBM, and General Motors – on the contrary. But 

they had something far more valuable than physical or financial assets. They had 

intellectual capital”. Enligt Dumay (2009) förekommer det idag ingen förenande bild 

över vad intellektuellt kapital är. Han menar att det gör ämnesområdet komplext och att 

det därför är viktigare att fokusera på hur det intellektuella kapitalet visar sig inom ett 

företag snarare än vad det är.  

 

Damodaran (2002) menar att alla tillgångar har ett värde, oavsett om de är materiella, 

finansiella eller immateriella, och det värde som ges en tillgång ska reflektera det 

kassaflöde som tillgången förväntas generera. Då kärnan i den så kallade 

kunskapsekonomin utgörs av investeringar i mänskligt kapital och 

informationsteknologi menar Edvinsson och Malone (1997) att det är häpnadsväckande 

att inget av dessa värden speglas i den traditionella redovisningen. Den i många fall 

anmärkningsvärda skillnaden mellan företags bokförda värde och marknadsvärde låter 
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påskina att rådande finansiella redovisningssystem inte fastställer ett företags sanna 

ekonomiska värde (Burgman, 2007; Dumay, 2009). Burgman (2007) antyder att det är 

just här rapporteringen av det intellektuella kapitalet kan vara ett grundläggande och 

betydande tillskott. De senaste åren har allt fler företag valt att frivilligt komplettera sina 

traditionella rapporter med rapporter som åskådliggör företagets innehav av 

immateriella tillgångar (Edvinsson och Malone, 1997; Guimón, 2005). Fokus har 

framförallt varit på att framhäva företagets miljöengagemang samt företagets 

intellektuella kapital. Rapporter som berör det intellektuella kapitalet finns daterade 

tillbaka till tidigt 1990-tal, vilket antyder att det inte är något nytt eller tillfälligt 

fenomen. Utformandet av kompletteringarna är valfritt, däremot har en förändring av 

existerande redovisningssystem efterfrågats som skall inkludera sådana rapporter men 

kostnaderna associerade med en förändring av befintligt redovisningssystem uppfattas 

som för höga (Guimón, 2005). Dessutom föreligger det en kontrovers angående 

väsentligheten och tillförlitligheten i att redovisa intellektuellt kapital (Jacobsen et al., 

2005).      

  

1.2 Problematisering 

Företag som generellt saknar ett anmärkningsvärt innehav av materiella tillgångar och 

istället förfogar över betydande immateriella tillgångar är kunskapsintensiva företag 

(Sriram, 2008). Under det senaste decenniet har kunskapsintensiva företag dominerat 

bland svenska nystartade företag och år 2009 utgjorde dessa företag, enligt 

Ekonomifakta (2010), närmare 82 procent av de nystartade företagen. Världsekonomin 

har förändrats och fortsätter att förändras, från en ekonomi driven av materiella 

tillgångar till en ekonomi driven av immateriella resurser som kunskap, innovation, 

teknologi och kärnkompetenser (Burgman, 2007; Dumay 2009; Rodgers, 2003).  

 

Trots att andelen tjänste- och kunskapsintensiva företag ökar menar forskare att 

redovisningen inte har anpassat sig och att det till följd av detta förekommer en 

informationsasymmetri i kreditbedömningsprocessen. Edvinsson och Malone (1997) 

försöker beskriva problemet med att ett företags värde ligger i det intellektuella kapitalet 

genom att likna en organisation vid ett träd. Motsvarigheten till trädets stam, grenar och 
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blad utgörs av organisationens företagsbroschyrer, kvartalsrapporter och 

organisationsscheman. De menar att många skulle bedöma trädets tillstånd genom att se 

vilken färg dess blad har men för att få en förståelse för hur trädet kan tänkas utvecklas 

de närmsta åren skulle dock en studie av vad som äger rum under jorden, i dess 

rotsystem, vara aktuellt. Budskapet i jämförelsen är således att visa på komplexiteten i 

att bedöma och värdera ett bolags framtidsutsikter enbart utifrån den information som 

presenteras i årsredovisningen, det vill säga enbart utefter det som är synligt ovan jord 

(Edvinsson och Malone, 1997). Även Mouritsen (1998) jämför en organisation vid ett 

träd där han definierar det intellektuella kapitalet som rotsystemet medan det ovanför 

jordytan utgörs av strategi- och styrningssystem.  

 

I en rapport framlagd av Nutek 1993 framgår det att kredithandläggarna i studien, vid 

bedömningen av företagets återbetalningsförmåga, beaktade den kreditsökande 

företagarens personliga egenskaper och kompetens, trots det faktum att det inte var 

något som redovisades i företagets finansiella rapporter. Det visar att det som 

förekommer under jord, åtminstone i studien genomförd av Nutek, i realiteten har 

betydelse i bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga. Samtidigt framkom det i 

studien att det inte fanns något enhetligt tillvägagångssätt för att bedöma företagarens 

egenskaper och kompetens eller det kreditsökande företagets återbetalningsförmåga rent 

generellt. Vissa handläggare lade uteslutande vikt vid de finansiella rapporterna medan 

andra förlitade sig mer på intuitionen och känslan för den kreditsökande företagarens 

drivkraft. Resultatet av Nuteks studie är anmärkningsvärt då Sveriges Riksbank 

rapporterar att beviljning av företagskrediter i storbankerna ska ske på ett likartat sätt 

(Sveriges Riksbank, 2001). Mot bakgrund av de studier och den forskning vi hittills har 

presenterat är enhetlighet i kreditbedömningsprocessen inte något som förekommer i 

verkligheten i bedömningen av ett företags återbetalningsförmåga. Möjligen är inte 

enbart det finansiella redovisningssystemet att beskylla för förekommande 

informationsasymmetri i kreditbedömningsprocessen av kunskapsintensiva företag. 

Måhända föreligger det en problematik även, eller uteslutande, i själva 

tillvägagångssättet i processen. 
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1.3 Frågeställningar 

Eftersom den, förhållandevis, inaktuella påträffade forskningen antyder att det 

föreligger en avsaknad av enhetlighet i kreditbedömningsprocessen vill vi utreda om 

denna avsaknad förekommer även idag.  Genom att utreda hur storbankerna går tillväga 

i en kreditbedömning ämnar vi kartlägga de kriterier bankerna tar hänsyn till i processen 

och vilken vikt de lägger vid dessa. Den första frågeställningen syftar således till att 

beskriva kreditbedömningsprocessen rent generellt. 

- Hur ser storbankernas kreditbedömningsprocess ut? 

Som framgår i problematiseringen har världsekonomin förändrats från en ekonomi 

driven av materiella tillgångar till en ekonomi driven av immateriella resurser. Då det 

förekommer svårigheter i kreditbedömningsprocessen för företag med få materiella 

tillgångar och mycket intellektuellt kapital vill vi därför undersöka om och hur bankerna 

beaktar och tar hänsyn till detta i sin kreditbedömning idag. För att möjliggöra denna 

utredning krävs först ett klargörande kring vad intellektuellt kapital är. 

 

- Vad är intellektuellt kapital ur ett litterärt perspektiv och vad anser bankerna att 

intellektuellt kapital är? 

 

De hittills presenterade frågeställningarna agerar utgångspunkt för studiens slutliga 

frågeställning. För att besvara denna och därmed även uppfylla studiens syfte krävs 

insikt i de två föregående frågeställningarna. Den avslutande frågan ämnar besvara vad 

det är storbankerna utvärderar och hur de gör det vid en kreditbedömning av ett 

kunskapsintensivt företag.  

 

- Hur behandlar storbankerna intellektuellt kapital i en kreditbedömningsprocess 

av kunskapsintensiva företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur banker, i rollen som finansiärer, 

behandlar intellektuellt kapital hos kunskapsintensiva företag vid en kreditbedömning. 
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Avsikten är att beskriva, tolka samt reflektera kring kreditprocessen för att påvisa vilken 

betydelse det intellektuella kapitalet har för kreditbeslutet. 

  

1.5 Målgrupp 

Målgrupp för studien är kunskapsintensiva företag. Ett försök till att fastställa hur 

storbankerna ser på intellektuellt kapital kan vara viktigt för kunskapsintensiva företag 

som söker finansiering då det ger dem underlag och information om hur de ska gå 

tillväga och vad de bör tänka på vid en kreditansökan.  

 

Studien kan också vara en ögonöppnare för bankerna. Vår förväntan är att den ska skina 

ljus över, och ge dem upplysningar om, hur de faktiskt betraktar kunskapsintensiva 

företag i allmänhet och intellektuellt kapital i synnerhet. Förhoppningen med studien är 

således att utgöra ett utvärderingsunderlag för bankerna.  

 

1.6 Avgränsningar 

Mot bakgrund av att det råder brist på samförstånd om vad intellektuellt kapital är och 

på grund av avsaknad av tid kommer studien inte att ingående beröra problematiken 

med att värdera intellektuellt kapital. Dock vill vi framhålla att det är svårt att utesluta 

värderingsaspekten fullständigt då en kreditbedömning i grund och botten handlar om 

värdering. Det innebär att vi under studiens gång oundvikligen kommer att komma in på 

området på ett eller annat sätt.  

 

I studien har fokus lagts på banker som är verksamma på den svenska kredit- och 

finansieringsmarknaden. Det faktum att vi endast fokuserar på denna marknad beror på 

att det finns studier som antyder att rapportering av intellektuellt kapital tenderar att 

vara större i norra Europa än vad det är i södra Europa och sägs bero på kulturella 

skillnader (Johanson, 2003). För att undvika ytterligare en påverkande parameter och 

därigenom öka jämförbarheten mellan bankerna har vi därför valt att endast låta banker 

på den svenska marknaden utgöra vårt urval. De banker som har valts till empirin är 

Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank. Skälet till urvalet är att 

bankerna utgör de fem största bankerna i Sverige och följaktligen har en avgörande 
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betydelse för den finansiella stabiliteten i Sverige (Sveriges Riksbank, 2010). Samtliga 

dessa banker har vi valt att betrakta som storbanker. Studien kommer inte att innefatta 

en iakttagelse av de processer mindre banker använder.  

 

När det gäller kredithanteringsprocessen kommer vi endast att studera och undersöka 

processen från den tidpunkt då initial kontakt tagits mellan kreditgivare och kredittagare 

och fram till det kritiska ögonblick då krediten antingen beviljas eller avslås.  
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2.Metod 
 

I följande kapitel följer en redogörelse av tillvägagångssättet för att uppfylla studiens 

syfte samt besvara studiens frågeställningar. För att bidra till läsarens förståelse samt 

underlätta möjligheterna för läsaren att ta ställning till resultaten kommer vi utöver att 

presentera använda metoder även lägga fram motiveringarna till varför.  

 

2.1 Förhållningssätt  

Det finns olika synsätt eller förhållningssätt att utgå ifrån vid genomförandet av en 

studie. Remenyi et al. (1998) beskriver det fenomenologiska synsättet, som innebär en 

tro på att världen är en socialt konstruerad verklighet. Kvale (1997) menar att det 

fenomenologiska perspektivet är det klart dominerande perspektivet inom kvalitativ 

forskning. Björklund och Paulsson (2003) benämner synsättet det icke-positivistiska 

synsättet men beskriver även de hur betraktelsesättet betonar och lyfter fram 

subjektiviteten. I föreliggande studie har det fenomenologiska, eller det icke-

positivistiska, förhållningssättet antagits då vi anser att det i realiteten inte förekommer 

några oberoende fakta. Som Björklund och Paulsson (2003) skriver är forskare ofta 

beroende av tidsbegränsningar, hur mycket kunskap det finns inom ett område samt 

kunskap hos kollegor, medförfattare och handledare och val av metod påverkas av dessa 

faktorer. Gustavsson (2004) menar att forskares förförståelse, det vill säga 

grundläggande erfarenheter, värderingar och forskningssyn, alltid styr forskningen. För 

vår del har det inneburit att vi som författare har försökt att inneha ett förhållningssätt 

som präglas av öppenhet inför det som undersöks, det vill säga vi har i den mån det går 

försökt att återge erhållen information objektivt. Samtidigt är vi medvetna om att 

tolkningar och återgivanden av de iakttagelser vi gör kommer att ha formats av vår 

subjektiva förförståelse. Det medför att objektiviteten i studien kan ifrågasättas. Dock är 

det primära i vår studie inte att eliminera subjektiviteten utan endast att vara medveten 

om den för att kunna bedöma dess inverkan på resultatet. Genom att klargöra samt 

motivera våra metodval ges läsaren också möjlighet att själv ta ställning till studiens 

resultat.  
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2.2 Undersökningsdesign 

Val av undersökningsdesign har i föreliggande studie styrts av studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur banker, i rollen som finansiärer, 

behandlar intellektuellt kapital hos kunskapsintensiva företag vid en kreditbedömning. 

 

2.2.1 Forskningsstrategi 

För att förstå företeelser som i någon grad är obekanta och som kan inrymma stora 

mängder variabler och samband och därmed blir komplexa, används ofta en 

fallstudiebaserad forskningsstrategi (Gustavsson, 2004). Eftersom intellektuellt kapital 

är ett mångtydigt begrepp, som också framstår som problematiskt ur ett 

kreditbedömningsperspektiv, anser vi en fallstudie vara väl motiverad för studien. 

Fallstudien, i överensstämmelse med Patel och Davidson (2003), är särskilt lämplig om 

man via en mindre avgränsad grupp av organisationer vill studera en process, vilket vi 

genom att undersöka storbankernas kreditbedömningsprocess har för avsikt att göra. 

Enligt Gustavsson (2004) syftar fallstudien till att ge empiriska data som kan analyseras 

och tolkas då företeelsen ofta är diffus och svårtolkad.  

 

Fallstudiebaserad forskning kan enligt Gustavsson (2004) vara såväl kvantitativ som 

kvalitativ. Vilket resultat som efterfrågas påverkar således i stor utsträckning valet av 

metod. Vår avsikt har varit att beskriva och förstå hur banker förhåller sig till fenomenet 

intellektuellt kapital. Syftet har varit att penetrera forskningsområdet, det vill säga skapa 

ett djup och en ökad förståelse. Om vi hade önskat en bredd i resultatet hade en 

kvantitativ studie som bygger på numeriska data varit bättre enligt Björklund och 

Paulsson (2003) samt Gustavsson (2004). Eftersom vår studie avser att beskriva, tolka 

och reflektera kring problemområdet och det huvudsakliga syftet har varit att erhålla en 

ökad förståelse har vi bedömt att en kvalitativ studie är att föredra.  

 

2.2.2 Forskningsansats 

Det angreppssätt som i störst utsträckning används vid fallstudier enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008), och som vi i vår studie även har utgått ifrån, är den abduktiva 
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ansatsen. Metoden är en kombination av induktiv och deduktiv ansats och innebär att 

forskaren vandrar mellan empiriska fakta och teoretiska föreställningar som 

utgångspunkt för studien (Alvesson och Sköldberg, 2008; Björklund och Paulsson, 

2003). För vår del har det inneburit att vi kontinuerligt under forskningsprocessen har 

omtolkat teori och empiri i skenet av vartannat. Dels har analysen av empirin föregripits 

av inläsning på tidigare forskning inom området och därmed styrt utformningen av 

studiens syfte och utformandet av intervjufrågor och praktikfall. Men samtidigt har 

tanken varit att lyfta fram eventuella mönster i verkligheten och således har empirin till 

viss del fått styra valet av relevanta teorier och även den slutgiltiga formuleringen av 

vårt syfte. Det har förts en diskussion kring huruvida det är bra eller dåligt att låta 

empirin föregripas av inläsning på studiens ämnesområde. Svensson och Starrin (1996) 

berättar att en del forskare anser att förkunskaper om ämnesområdet kan ge upphov till 

förutfattade meningar. Andra kvalitativt inriktade forskare menar att det är av största 

vikt att forskaren har läst in sig på området för att undvika att studera en företeelse som 

redan är känd (Svensson och Starrin, 1996). Svensson och Starrin (1996) förespråkar 

dock inläsning på ämnesområdet, vilket vi i vår studie har förhållit oss till.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att möjliggöra ett fullgörande av studiens syfte genomfördes inledningsvis inläsning 

på ämnesområdet med avsikten att utforska om studiens ursprungliga syfte var relevant 

och utförbart. Inläsningen antydde att vi rörde oss inom ett komplext område med stor 

bredd varvid studiens syfte krävde en avskalning. Efter inläsning och omformulering av 

studiens ursprungliga syfte utfördes intervjuer med kreditansvariga inom bankerna. 

Intervjuerna kompletterades och underbyggdes sedan med respons från två praktikfall 

som vi, studiens författare, arbetat fram. Avslutningsvis i analysen jämfördes den 

teoretiska referensramen mot insamlat empirimaterial. 

 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie har baserats på både sekundär- och primärdata. Sekundärdata har 

utgjorts av litteratur i form av tryckta och publicerade böcker och artiklar inom 

ämnesområdena intellektuellt kapital, information och kreditbedömning. Beslutet har 
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tagits mot bakgrund av vår forskningsansats. Fördelen vi har upplevt med att inhämta 

sekundärdata har varit den gränslösa accessen till material, som enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) samt Björklund och Paulsson (2003) kan innebära stora 

forskningsekonomiska vinster. Sekundärdatan har även möjliggjort en bredd i vår 

teoretiska referensram, vad gäller tid och rum, som har varit nödvändig för besvarandet 

av studiens syfte. Samtidigt är vi medvetna om att det även förekommer brister med valt 

tillvägagångssätt, i enlighet med vad Alvesson och Sköldberg (2008) och Björklund och 

Paulsson (2003) skriver. Bredden har inneburit att det förekommer luckor i presenterat 

teorimaterial då vi har varit tvungna att välja ut de teorier och modeller som vi har 

ansett vara intressanta och lämpliga för studien. Vi har dock betraktat utvalda teorier 

som bättre än andra teorier i arbetet med att förstå och kommunicera 

forskningsproblemet utan att välja ut sådana teorier som enbart stödjer våra egna idéer, 

vilket enligt Patel och Davidson (2003) kan skapa en falsk bild av ämnesområdet. Det 

framgår extra tydligt i den teoretiska referensramens beskrivning av intellektuellt kapital 

där vi har försökt att presentera många olika definitioner och modeller framtagna av 

olika forskare. Det faktum att tillgodogjort teoretiskt material har speglats genom en 

annan persons ögon kan också innebära en vinkling och misstolkning av materialet. För 

att mildra den omständigheten har vi försökt att redogöra för olika forskares stånd- och 

synpunkter inom samtliga ämnesområden. Eftersom publicerade böcker endast i 

undantagsfall beskriver de metoder som ligger till grund för sammanställt material har 

vi också valt att framförallt bygga vår studies teoretiska referensram på vetenskapliga 

artiklar inom ämnesområdet.  

 

Primärdata har inhämtats från ett flertal intervjuer samt från återkopplingen på de 

utsända praktikfallen. Eftersom studiens syfte krävde en kvalitativ studie ansåg vi att 

intervjuer och praktikfall var lämpliga verktyg för att inhämta primärdata då det, enligt 

Björklund och Paulsson (2003), ger tillgång till information som är av direkt relevans 

för studiens syfte. Dessutom ger metoden även möjlighet till en djupare förståelse 

eftersom angreppssättet öppnar upp för flexibilitet och anpassning. (Björklund och 

Paulsson, 2003).  

 



13 

 

2.3.2 Urval 

Det är inte enbart banker som står till företags förfogande som finansiärer utan det 

förekommer en rad olika kreditinstitut. Vi valde att fokusera på banker som finansiärer 

då vi upplever att banker generellt har samma rutiner vad gäller utlåning och därför 

utgör bra objekt för studiens syfte. Cole et al. (2004) visar i sin studie att storbanker är 

mer benägna att godkänna ett lån när det kreditsökande företaget kan uppvisa finansiell 

data, vilket tyder på att bankerna värdersätter finansiell information högt vid ett 

kreditbeslut. Cole et als. (2004) studie tyder på att bankerna därmed förlitar sig i mindre 

grad på relationer som ger information om låntagarens karaktär och således anser vi det 

vara intressant att undersöka om storbanker överhuvudtaget tar hänsyn till det 

intellektuella kapitalet. Vidare motivering till att valet av intervjuobjekt föll på 

storbanker, såsom SEB och Swedbank, beror på att vi i den mån det går ville få svar 

från institutioner med snarlika förutsättningar, intressen och krav. 

 

Respondenterna har utgjorts av personer som på någon nivå är inbegripna i 

kredithanteringsprocessen. Skälet till att vi i vårt urval inte har varit konsekventa med 

respondenternas titlar och positioner inom bankerna beror främst på att det var dessa 

personer vi blev hänvisade till när vi kontaktade respektive bank. Det vilar även på att 

respektive titel inom de olika bankerna innefattar till viss del skilda arbetsuppgifter och 

ansvarsområden, varför det var svårt att göra en gränsdragning vid titel. Att 

respondenterna har olika titlar och arbetsuppgifter kan ha haft inverkan på 

intervjusvaren då det innebär att respondenterna på grund av skilda bakgrunder och 

erfarenheter kan ha olika syn på ämnesområdet. Det medför att intervjumaterialet 

bygger på individers ställningstagande. Samtidigt är det oundvikligt att frånkomma det 

faktum att intervjuobjekt har olika bakgrunder, vilket vår studie om något visar på.  

 

I tabellerna nedan framgår namn och yrkesbeteckning för respektive respondent samt 

bank och datumangivelse för intervju- och praktikfallstillfällena. Intervjuerna har 

genomförts med en representant från respektive bank. Det begränsade antalet 

respondenter berättigas med stöd av teorin att för många intervjuer kan skapa ett för 

stort och spritt underlag som gör informationen svårhanterlig. Ett allt för omfattande 

intervjuunderlag kan också leda till att viktiga detaljer stryker på foten (Trost, 2005) och 
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således har vårt fokus varit på ett fåtal nyckelpersoner som har varit väl insatta i 

respektive banks kreditprocess. Grundtanken med en fallstudie är dessutom, enligt Patel 

och Davidson (2003), att basera empirin på ett begränsat urval eller en begränsad grupp 

av individer och organisationer. 

 

Företag Kontaktperson Yrkestitel  Stationeringsort Intervjutillfälle 

Danske Bank Stefan Malmström Kontorschef Linköping 2011-03-08 

          

Handelsbanken Thomas Rörstrand  Företagsmarknadschef Linköping 2011-04-07 

          

Nordea Staffan Harrysson Regionkreditchef Linköping 2011-03-11 

          

SEB Per Kostmann Företagsmarknadschef Linköping 2011-03-11 

          

Swedbank Hans Johansson  Kreditchef  Linköping 2011-03-25 

Tabell 1: Intervjurespondenter 

 

Företag Kontaktperson Yrkestitel  Stationeringsort Praktikfallstillfälle 

Danske Bank Stefan Malmström Kontorschef Linköping 2011-04-14 

          

Nordea Staffan Harrysson Regionkreditchef Linköping 2011-04-24 

          

Swedbank Anders Gustafsson Företagsrådgivare Linköping 2011-04-14 

Tabell 2: Praktikfallsrespondenter 

 

2.3.3 Utformning av intervjuguide samt intervjuförfarande 

Vi sände i förväg ut en detaljerad beskrivning av studiens syfte samt vilken information 

som skulle kunna komma att efterfrågas vid intervjutillfället. Patel och Davidson (2003) 

menar att det är en grundläggande handling för att motivera intervjupersonen.  

 

Intervjufrågorna fick anta en semi-standardiserad och semi-strukturerad form. Med 

standardisering avses enligt Trost (2005) samt Patel och Davidson (2003) till vilken 
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grad intervjufrågorna och intervjusituationen är den samma för alla intervjuade medan 

strukturering avser i vilken utsträckning frågorna behandlar ett och samma ämne, det 

vill säga vilket svarsutrymme respondenten ges. Eftersom vi sökte en viss grad av 

flexibilitet i vårt intervjuförfarande ansåg vi en hög grad av standardisering vara 

olämplig. Vi ville ha möjlighet att modifiera upplägget, det vill säga addera frågor eller 

omformulera frågor, efter respondentens svar och sätt. Det gjorde att intervjufrågorna 

naturligt även antog en semi-strukturerad form då respondenterna till viss del kunde 

styra in intervjun mer eller mindre på olika områden. Samtidigt ville vi inte ha en för låg 

grad av standardisering då vi till viss del ville styra ordningsföljden och upprätthålla en 

viss struktur under intervjutillfället. Tanken med intervjuguiden var att använda den 

som ett hjälpmedel och ett stöd under intervjuns gång för att undvika att förbise viktiga 

frågor eller aspekter. Svensson och Starrin (1996) menar att det är funktionen av ett 

hjälpmedel som gör att intervjuguiden skiljer sig från ett strukturerat formulär.  

 

Utformningen av intervjuguiden gjordes, i enlighet med Svensson och Starrins (1996) 

rekommendationer, utefter valt ämnesområde och studiens syfte. Ledande och långa 

frågor undviktes i enlighet med Brymans (2002) samt Patel och Davidsons (2003) lära. 

Guiden delades upp i tre delar där de inledande frågorna rörde banken och dess 

kreditverksamhet. Vi ansåg att den aspekten var viktig för att ge en bild av bankens 

verklighet och förutsättningar samt även, som Patel och Davidson (2003) förespråkar, 

för att inleda med neutrala frågor. För att få en uppfattning om respondenternas kunskap 

och kännedom kring intellektuellt kapital och kunskapsintensiva företag samt även för 

att knyta an till en av studiens frågeställningar följde två definitionsfrågor. De två 

definitionsfrågorna kan betraktas som kontrollfrågor. Vi ville försäkra oss om att 

respondenterna hade tillräcklig förkunskap om ämnesområdet för att kunna besvara 

efterföljande frågor samtidigt som syftet med frågorna var att undersöka 

respondenternas och bankernas syn på det komplexa ämnesområdet. Den återstående 

delen i intervjuguiden utgjordes av frågor kring bankens kreditpolicy samt 

kreditprocessen. Anledningen till att vi valde att beröra regleringsområdet var att vi inte 

visste vilken roll kreditpolicyn skulle kunna komma att spela för respondenternas svar. 

Intervjuguiden återfinns som bilaga till studien. 
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Intervjuerna skedde på respektive bank i ett avskiljt rum med respektive respondent. Vi 

närvarade båda två under intervjun och skiftades om att ställa frågor. Inledningsvis 

behandlades frågan om konfidentialitet, vilket Patel och Davidson (2003) anser att man 

bör, och i samtliga fall fick vi ta med oss all information vi erhållit bortsett från 

information som rörde kreditnivåer och specifika bedömningskriterier. Även om många 

kriterier och siffror är vedertagna på marknaden vill bankerna inte publicera sådan 

information av konkurrensskäl. Vi har förhållit oss till det genom att undvika 

detaljerade frågor angående nivåer och kriterier. I de fall vi har tillgodogjort oss 

sekretessbelagd information har vi valt att utelämna den för att bibehålla ett moraliskt 

förhållningssätt gentemot studiens respondenter.  

 

Varje intervju tog ungefär 60 minuter i anspråk och samtliga intervjuer spelades, efter 

godkännande, in via en ljudupptagningsenhet. Enligt Bryman (2002) underlättar 

upprepade genomgångar av intervjumaterial granskningen och bearbetningen av 

erhållen data. Det inspelade materialet transkriberades i direkt anslutning till 

intervjutillfället för att undvika att eventuella viktiga tankar som erhållits under 

intervjuns gång skulle gå förlorade med tiden. Svensson och Starrin (1996) menar att 

det är ett idealt arbetssätt. Redogörelsen av intervjumaterialet har i empirin strukturerats 

i enlighet med intervjuguidens utformning för att underlätta för läsarens möjlighet att 

tillgodogöra sig materialet samt för att skapa gynnsammare förutsättningar för oss i 

analysarbetet.    

 

2.3.4 Utformning och tillämpning av praktikfall 

Parallellt med intervjugenomförandena arbetade vi fram två praktikfall som samtliga 

respondenter, bortsett från Handelsbanken och SEB, medgav att de gärna ville arbeta 

med. Orsaken till att Handelsbanken och SEB nekade att delta var tidsbrist mot 

bakgrund av omstruktureringar internt. Det ursprungliga skälet till att vi valde att 

utarbeta praktiska fall var att vi ansåg och upplevde att vi skulle få ett mer underbyggt 

och ett mer användbart empiriunderlag som skulle skapa ett betydligare djup i vår studie 

då respondenterna fick något att förhålla sig till. Dessutom menar metodforskare som 

Björklund och Paulsson (2003) samt Gustavsson (2004) att det är praktiskt och lämpligt 

att använda praktikfall då man undersöker en företeelse som är svårtolkad och komplex. 
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Resultatet blev inte exakt som önskat och återkopplingen på praktikfallen har mer 

använts för att styrka erhållet intervjumaterial och beskriva deras tillvägagångssätt vid 

kreditbedömningsprocesser. 

 

Praktikfallen bygger på två reella, men icke namngivna, företag men för att öppna upp 

för möjligheten att erhålla användbar information var vi tvungna att addera uppgifter till 

fallen. Inledningsvis läste vi in oss på den allmängiltiga kreditprocessen samt 

problematiken med intellektuellt kapital. Utefter inläsningen omarbetade och utarbetade 

vi sedan praktikfallen. Ett första utkast överräcktes till universitetslektor och docent i 

redovisning, tillika vår handledare, Stefan Schiller för granskning och återkoppling. 

Därefter omarbetades praktikfallen återigen för att sedan via e-post utsändas till 

respektive respondent. Praktikfallen i sin helhet återfinns i kapitel 4.1.  

 

Om praktikfallen hade varit utformade på ett annat sätt, det vill säga utgjorts av en 

annan typ av företag, andra grundare eller haft andra finansiella nyckeltal eller 

tillgångar, hade möjligen andra svar framkommit. Dock anser vi inte att den eventuella 

påverkan ett annat utformande skulle få på resultatet skulle vara av betydelse eftersom 

avsikten har varit att lyfta fram den generella syn banken har på intellektuellt kapital 

och inte hur banken agerar i specifika fall.  

 

Respondenterna fick välja att ge återkoppling på praktikfallen antingen muntligt eller 

skriftligt och samtliga valde att respondera skriftligt. Samtidigt framförde 

respondenterna att de var tillgängliga för diskussion kring sina överlämnade 

redogörelser om vi önskade. Vi upplevde inte att vi behövde ställa följdfrågor eller be 

om förtydliganden då samtliga respondenter gett välgrundade och utförliga svar i 

relation till de frågor de ombads att besvara.  

 

2.3.5 Analysmetod 

Kvale (1997) menar att det är viktigt att utreda vad det är som ska analyseras och varför 

innan man frågar sig hur analysen ska genomföras. Föreliggande studies syfte är att 

undersöka hur banker, i rollen som finansiärer, behandlar intellektuellt kapital hos 

kunskapsintensiva företag vid en kreditbedömning. Avsikten är att beskriva, tolka samt 
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reflektera kring kreditprocessen för att påvisa vilken betydelse det intellektuella 

kapitalet har för kreditbeslutet. Mot bakgrund av studiens syfte samt studiens tre 

frågeställningar ansåg vi att frågeställningarna utgjorde en relevant och motiverad 

struktur för studiens analys. Med en frågeställningsstruktur upplevde vi att det var 

lättare att hålla sig till ämnesområdet samt studiens syfte och risken att sväva ut och 

fästa vikt vid andra aspekter reducerades. Det praktiska analysarbetet inleddes med en 

genomgång av det teoretiska ramverket samt den sammanställda empirin. Med 

utgångspunkt i studiens tre frågeställningar analyserades sedan den insamlade 

informationen genom att fokusera på att hitta samband och avvikelser mellan teori och 

empiri. Som utgångspunkt för analystillvägagångssättet användes de två utarbetade 

sammanfattningsmodellerna över den teoretiska och empiriska insamlade data. 

Sambanden och avvikelserna strukturerades sedan i punktform in under respektive 

frågeställning. Efter en inledande uppdelning gick vi återigen igenom 

intervjuunderlagen för att identifiera ytterligare paralleller eller skillnader. Påträffade 

avvikelser och samband diskuterades och underbyggdes slutligen genom ett logiskt 

resonemang och det är detta resonemang som presenteras i analyskapitlet.   

 

2.4 Metodkritik  

Bryman (2002) förordar trovärdighet som ett kriterium för värdering av en studies 

kvalitet. Som mått på en studies trovärdighet presenterar Gustavsson (2004) begreppen 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Bryman (2002) samt Kvale (1997) anser att 

begreppen överhuvudtaget inte är relevanta vid bedömning av en kvalitativ studies 

trovärdighet då det i en kvalitativ studie inte kan förekomma en enda absolut bild av den 

sociala verkligheten. Bryman (2002) presenterar istället fyra andra begrepp att använda 

för att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Vi kommer att utgå ifrån Brymans 

fyra kvalitetsbegrepp. 

 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menar Bryman (2002) att det ska finns en trovärdighet i 

beskrivningen av den sociala verkligheten. För att stärka tillförlitligheten i studien har vi 
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använt oss av triangulering, vilket enligt Bryman (2002) samt Patel och Davidson 

(2003) innebär att forskaren tillämpar flera olika datainsamlingsmetoder för att 

undersöka en och samma företeelse. Vi har dels använt oss av intervjuer men också av 

praktikfall som vi upplever har stärkt erhållet intervjumaterial. Därtill har vi också 

utnyttjat olika typer av sekundära källor i form av böcker, tidskrifter och artiklar vilket 

har bidragit till en väl underbyggd teoretisk referensram. För att vidare öka 

tillförlitligheten i studiens empiriska material har vi, tack vare det faktum att vi har 

genomfört intervjuerna muntligt, ställt följdfrågor och kontrollfrågor för att försäkra oss 

om att det respondenten svarar också är vad respondenten menar. Bryman (2002) 

beskriver det som respondentvalidering. Risken med följdfrågor är dock att de tenderar 

att formuleras som ledande frågor och följaktligen styr intervjupersonen i önskad 

riktning. Kvale (1997) menar dock att effekten av ledande frågor till viss del kan öka en 

studies trovärdighet då det kan ses som ett försök till att testa tillförlitligheten i 

respondenternas svar och bekräfta intervjuarens tolkning. Vi har försökt att vara 

observanta på förekomsten av ledande frågor och därtill effekten av dessa under 

intervjuernas gång.  

 

Som registreringsteknik under intervjuerna användes ljudinspelning. Fördelen har varit 

att respondenternas svar har registrerats exakt och vi har haft möjlighet att gå tillbaka 

till materialet vid tveksamheter eller oklarheter. Det faktum att intervjuerna har spelats 

in kan enligt Patel och Davidson (2003) ha påverkat de svar vi har erhållit, vilket i ett 

vidare led kan ha haft en negativ inverkan på studiens tillförlitlighet. Även om vi har 

försökt att säkerställa att vi har uppfattat respondenterna rätt förekommer det 

fortfarande en risk för feltolkningar av erhållet material. Som Kvale (1997) skriver; ”Att 

göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, 

till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler”. Kvale (1997) syftar på att 

utskrifter av ljudinspelningar är tolkande konstruktioner och således finns det ingen 

ordagrann och objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. För att reducera 

sannolikheten för den risken och upprätthålla en viss objektivitet har vi båda, det vill 

säga studiens författare, närvarat under intervjutillfällena samt tillsammans försökt 

återge materialet enligt vår gemensamma uppfattning. Respondenterna medgav vidare 

vid intervjutillfället att om vi senare under studiens gång upplevde några oklarheter var 
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vi välkomna att återkomma. Det har emellertid under studiens gång inte bedömts 

nödvändigt att göra. 

 

2.4.2 Överförbarhet  

Överförbarhet kan enligt Bryman (2002) liknas vid generaliserbarhet, det vill säga i 

vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang eller situationer. 

Genom att ge en fyllig och tydlig redogörelse, av det sammanhang i vilket 

datainsamlingen är utförd, kan forskaren förse andra personer med information som gör 

att de kan bedöma hur överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman, 2002; 

Björklund och Paulsson, 2003).  

 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är inte att generalisera resultaten 

utöver studiens valda inriktning.  Det skulle innebära att vi tar resultaten ur dess 

sammanhang då vi har valt att fokusera det intellektuella kapitalet ur ett 

finansieringsperspektiv. Björklund och Paulsson (2003) menar att vid användning av en 

kvalitativ forskningsstrategi med intervjuer ges ett för begränsat empiriskt material för 

att kunna generalisera resultaten i samma utsträckning som vid en kvantitativ strategi. 

Enligt Bryman (2002) är det nackdelen med fallstudiebaserad forskning, det vill säga att 

forskarna utifrån ett eller ett fåtal fall inte kan hävda att studien är representativ för 

andra fall. Vi är medvetna om detta och till följd därav har vi försökt att sträva efter att 

ge en detaljerad skildring av studiens tillvägagångssätt, vad gäller till exempel urval och 

datainsamling, för att läsaren själv ska ges möjlighet att bedöma till vilken grad 

resultaten är generaliserbara.     

 

2.4.3 Pålitlighet 

Bryman (2002) jämför begreppet pålitlighet med den kvantitativa studiens motsvarighet 

reliabilitet, som innebär i vilken utsträckning en undersökning kommer att resultera i 

samma resultat vid en senare undersökning. Enligt Björklund och Paulsson (2003) kan 

reliabiliteten i en studie öka genom användning av kontrollfrågor i intervjuer samt 

genom triangulering. Det faktum att vi i studien använt oss av de båda nämnda 

teknikerna anser vi stärker studiens pålitlighet och följaktligen studiens trovärdighet.   
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Kvalitetskriteriet förespråkar att forskaren arbetar utifrån ett granskande synsätt och 

fullständigt redogör för samtliga faser, vilket avser såväl syfte som tillvägagångssätt, i 

forskningsprocessen (Bryman, 2002). I vårt metodkapitel har vi utförligt redogjort för 

studiens tillvägagångssätt i alla avseenden, från strategi till datainsamling till urval och 

analysmetod. Kontinuerligt under forskningsprocessen har studien lästs och kritiskt 

granskats av andra studenter och handledare, vilket Bryman (2002) anser är väsentligt 

för att stärka studiens trovärdighet.  

 

2.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Kvalitetskriteriet, enligt Bryman (2002), anknyter till vad författare som Björklund och 

Paulsson (2003) beskriver som objektivitet. Det innebär att man beaktar i vilken 

utsträckning personliga värderingar påverkar studien. Eftersom ingen forskare börjar 

som ett tomt blad, som Patel och Davidson (2003) beskriver det, kan vår och 

respondenternas förförståelse ha inverkat på studiens resultat och således påverkat 

studiens objektivitet och trovärdighet. Dock har vi inte medvetet låtit personliga 

värderingar ha inverkan på studiens utformande. Syftet med intervjun som 

datainsamlingsmetod är enligt Gustavsson (2004) att inhämta data av objektivt slag, 

även om Gustavsson medger att det är svårt. Vi kan inte säkerställa att det material vi 

har erhållit från intervjuer och praktikfall endast utgörs av objektiv fakta och det är inte 

heller vår avsikt. Däremot kan vi argumentera för att vi åtminstone har försökt att 

upprätthålla en viss neutralitet genom att vi har baserat våra intervju- och följdfrågor på 

teoretiska teorier som presenterats i vår referensram. Genom att vi också har klargjort 

och motiverat våra metodval har vi vidare gett läsaren möjlighet att själv ta ställning till 

studiens resultat.  

 

2.4.5 Källkritik 

Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att vara ifrågasättande till erhållen information. I 

vårt fall medför det ett ifrågasättande av såväl primära som sekundära källor. Thurén 

(2005) beskriver fyra källkritiska principer att beakta. Äkthet berör frågan om källan är 

vad den utger sig för att vara och om källan är sann (Thurén, 2005; Esaiasson et al., 
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2007). Vi har inhämtat och läst såväl publicerade böcker som tidnings- och 

internetbaserade artiklar där hänvisning och referering i många fall har kunnat 

sammankopplas mellan de olika källorna oavsett vilket förhållningssätt författaren har 

haft. Det anser vi antyder att informationen är universell. Vi har också försökt förhålla 

oss till litterära källor vars författare har gjort sig ett namn inom ämnesområdet.  

 

Samtidskravet är också viktigt enligt Esaiasson et al. (2007) och Thurén (2005). Ju mer 

samtida en källa är desto trovärdigare är den och ju mer detaljerad kunskap som söks 

desto viktigare är samtidskravet. En källa riskerar att bli mindre pålitlig ju längre tid 

som går (Thurén, 2005). Fördelen vi har upplevt med att inhämta sekundärdata har varit 

den gränslösa åtkomsten till material som berör området intellektuellt kapital och som 

har möjliggjort en bredd i vår teoretiska referensram vad gäller tid och rum. Vårt syfte 

har krävt såväl samtida som dåtida källor då ämnesområdet intellektuellt kapital har 

varit ett aktuellt och komplext område under lång tid. I vissa avseenden, framförallt när 

det har gällt teori som berör kredithanteringsprocessen, har vi haft svårigheter att finna 

aktuell information. Det kan ses som en negativ aspekt för vår studie och kan vara ett 

skäl till att ifrågasätta källans giltighet och relevans. Vi har varit medvetna om det under 

studiens gång och har istället valt att betrakta teorierna kring kredithanteringsprocessen 

som en mall att utgå ifrån och använda för att vidare styrka eller dementera teorin. 

Skälet till svårigheten med att hitta mer samtida litteratur kan möjligen ligga i att 

tidigare presenterad teori fortfarande är aktuell.  

 

En tredje källkritisk princip är oberoende, som Thurén (2005) samt Esaiasson et al. 

(2007) menar är ett uttryck för att källan ska stå för sig själv. Det vill säga, två källor 

som ger samma information ökar trovärdigheten endast om de är oberoende av 

varandra. En källa ska exempelvis inte vara ett referat av en annan källa (Esaiasson et 

al., 2007). I föreliggande studie har denna princip inte beaktats till fullo. I beskrivningen 

av kredithanteringsprocessen utgår Svensson och Ulvenblad i sin undersökning ifrån 

Nuteks undersökning. Med andra ord har Svensson och Ulvenblad utgått ifrån den teori 

som presenterats av Nutek i sin redogörelse av kredithanteringsprocessen och således 

kan de båda källorna betraktas som en enligt Thuréns (2005) beskrivning av 

oberoendeprincipen.  
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Den fjärde och sista principen är tendensfrihet som innebär att en källa ska återge en 

sanningsenlig bild av verkligheten och inte vara påverkad av olika intressen som 

exempelvis politiska eller ekonomiska intressen (Gustavsson, 2004; Thurén, 2005). Det 

faktum att tillgodogjort teoretiskt material har speglats genom en annan persons ögon 

innebär att vi inte med säkerhet kan hävda att materialet är tendensfritt. Däremot för att 

mildra förekomsten har vi försökt att redogöra för olika forskares stånd- och 

synpunkter, det vill säga källor med motsatta tendenser, inom samtliga ämnesområden. 

Vi har också valt att fokusera vårt sekundära material, som utgör vår teoretiska 

referensram, på vetenskapliga artiklar där en redogörelse av metod och syfte med 

publicerat verk framgår. När det gäller studiens primära källor har vi förutsatt att det 

förekommer en vinkling i den information vi har erhållit. En uttalad nackdel med ett 

kvalitativt intervjuförfarande är att det är omöjligt att erhålla sanna och objektiva svar. 

Gustavsson (2004) förklarar att en individs kunskap och attityd är ett resultat av ett 

komplext system av relationer som individen har med andra individer. Mot bakgrund av 

Gustavssons (2004) uttalande kan vi därför inte hävda att våra intervju- eller 

praktikfallssvar är helt tendensfria. Däremot anser vi, mot bakgrund av studiens syfte 

och de svar och material vi har erhållit, att det inte har haft en betydande negativ 

inverkan på vår studies resultat. 
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3.Teoretisk referensram 

För att ge en ökad förståelse för begreppen kunskapsintensiva företag och intellektuellt 

kapital inrymmer detta kapitel inledningsvis en redogörelse av tidigare forskning på 

respektive område samt därigenom en teoretisk förklaring till innebörden av begreppen. 

Vidare följer en beskrivning av kredithanteringsprocessen enligt ett teoretiskt perspektiv 

och ett avslutande avsnitt som behandlar information i kredithanteringsprocessen. 

Kapitlet mynnar slutligen ut i en sammanfattningsmodell. 

 

3.1 Kunskapsintensiva företag 

Det flera forskare, däribland Sriram (2008), avser med kunskapsintensiva företag är 

företag som innehar ett väsentligt innehav av immateriella tillgångar. De förfogar ofta 

över fler intellektuella tillgångar - som till exempel kunskapsbaser, mänskliga resurser 

och patent - än vad de äger traditionella materiella tillgångar såsom maskiner, 

inventarier och annan utrustning (Sriram, 2008).  

 

Ekmans (2003) definition av ett kunskapsintensivt företag är ett företag som bygger sin 

verksamhet på mänsklig kunskap där de anställda i främsta rum använder huvudet 

snarare än händerna. Han menar också att det i många fall även krävs någon form av 

legitimation eller licens för att utföra dessa arbetsuppgifter. Annell och Bruszt (1986) 

beskriver, precis som Sriram, ett kunskapsintensivt företag som ett företag som främst 

utgår ifrån de immateriella tillgångarna för att bedriva sin verksamhet. Annell och 

Bruszt (1986) har tagit fram en modell som visualiseras nedan och som visar hur företag 

kan klassificeras utifrån deras kunskaps- och kapitalintensitet.  



25 

 

 

 Figur 1. Annell och Bruszt, Det kapitallösa företaget (1986) 

 

Professionella tjänsteföretag, exempelvis revisionsbyråer, som erbjuder en renodlad 

form av problemlösning eller rådgivning betecknas enligt figuren som 

kunskapsintensiva. Annell och Bruszt (1986) skriver att det centrala i ett 

kunskapsföretag är vem som utför arbetet och i ett sådant företag är det individens 

kvalifikationer och kunskap som är det essentiella. I Underhållsföretag och i 

Transport/rekreationsföretag menar Annell och Bruszt att det istället är fokus på att 

arbetet utförs och det har mindre betydelse vem som utför arbetet. I modellen benämns 

de som rutinintensiva och de kan vara mer eller mindre kapitalintensiva. Vetenskapliga 

laboratorier betecknas även de som kunskapsintensiva men de särskiljer sig från de 

professionella tjänsteföretagen då de även är kapitalintensiva i sitt användande av 

värdefull utrustning (Annell och Bruszt, 1986).  

 

3.2 Intellektuellt kapital  

Det har historiskt sett förekommit en rad definitioner och klassificeringar av 

intellektuellt kapital (Hancock et al., 2008; Edvinsson och Malone, 1997). På 

förekommande av detta överflöd krävs ett försök till klargörande av vad som kan 

betraktas som en allmängiltig teoretisk definition. Genom att redogöra för flera 

definitioner av begreppet vill vi, i samförstånd med Björklund och Paulsson (2003), visa 

på att vi är inlästa på området och de olika åskådningar som finns.  Det krävs även ett 
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förtydligande kring vad goodwill är och vad som kännetecknar en immateriell tillgång, 

för att förhindra att dessa begrepp förväxlas.  

 

3.2.1 Immateriell tillgång enligt Internationell 

redovisningsstandard 

Enligt den internationella redovisningsstandarden, IAS 38 Immateriella tillgångar, är en 

tillgång ”en resurs som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser 

och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden” (IAS 38, p. 8, st. 3). 

Enligt IAS 1 punkt 57 ska tillgångar indelas i två kategorier - omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar - där omsättningstillgångar kan sägas bestå av likvida medel och 

andra tillgångar som i det närmaste ska omvandlas till pengar. Anläggningstillgångar är 

övriga tillgångar som är avsedda att stadigvarande användas i företaget (IAS 1, p. 57). I 

redovisningsvärlden uppträder anläggningstillgångar i tre former – i finansiell form, i 

materiell form samt i immateriell form (IAS 1, p. 58). Tillgångar i fysisk form 

betecknas materiella tillgångar medan de tillgångar som är monetära och avses innehas 

för stadigvarande bruk utgör finansiella tillgångar. Vidare definieras en immateriell 

tillgång som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (IAS 38, p. 8, st. 

10). Redovisningsstandarden nämner bland annat programvaror, patent, upphovsrätter, 

kundregister, kund- och leverantörsrelationer, marknadsandelar och kundlojalitet som 

exempel på immateriella tillgångar (IAS 38, p. 9). Samtidigt betonar standarden, i punkt 

tio, att nämnda exempel endast kan betraktas som immateriella tillgångar så länge de 

uppfyller definitionen av en immateriell tillgång. 

Goodwill 

Goodwill är en tillgång utan fysisk form som värderas som skillnaden mellan en 

köpeskilling och nettot av ett förvärvat företags identifierbara tillgångar (IFRS 3, p. 51b 

och p. 52). Med identifierbara tillgångar avses såväl materiella och finansiella tillgångar 

som immateriella tillgångar då IFRS 3 begär att immateriella tillgångar ska urskiljas och 

redovisas skilt från goodwill såtillvida att deras verkliga värde kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (IFRS 3, p. 45; IAS 38, p. 34). Kravet omfattar dock endast 

börsnoterade bolag inom EU som upprättar koncernredovisning enligt IFRS/IAS (EG-

förordning nr 1606/2002).   
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3.2.2 Intellektuellt kapital igår 

”When the stock market values companies at three, four, or ten times the book value of 

their assets, it’s telling a simple but profound truth: The hard assets in a knowledge 

economy contribute far less to the value of its ultimate product (or service) than the 

intangible assets – the talents of its people, the efficacy of its management systems, the 

character of its relationships to its customers – that together are intellectual capital.”  

(Stewart 1998, s. 55).  

 

Stewart (1998) skrev i sin bok Intellectual capital – the new wealth of organizations att 

intellektuellt kapital är summan av all samlad kunskap inom ett företag som ger det en 

konkurrensfördel. Han menade att intellektuellt kapital var detsamma som intellektuellt 

material och inkluderade kunskap, information, intellektuell egendom i form av patent 

och upphovsrätter samt erfarenheter i begreppet. Vid denna tid likställdes begreppet 

intellektuellt kapital med goodwill (Stewart, 1998) men även med begreppet 

immateriella tillgångar eftersom det då inte fanns något lagstadgat krav på att särskilja 

immateriella tillgångar från goodwill (EG-förordning nr 1606/2002). 

 

Före detta SEC-kommissionären Steven M. H. Wallman definierade intellektuellt 

kapital som hjärnkraft. I begreppet innefattade han dock även varumärken och 

märkesnamn (Edvinsson och Malone, 1997). Rodgers (2003) talar inte om intellektuellt 

kapital utan benämner det kunskapsbaserade tillgångar och sidoordnar 

kunskapsbaserade tillgångar med immateriella tillgångar. 

 

Leif Edvinsson, ett viktigt namn inom ämnesområdet intellektuellt kapital, utsågs år 

1998 till årets hjärna av en brittisk stiftelse (DN Ekonomi, 2003) och tilldelades år 2001 

världens första professur i Intellektuellt kapital vid Lunds Universitet (Talarforum, 

2011). Leif Edvinsson utvecklade, på uppdrag av försäkrings- och finansbolaget 

Skandia, år 1991 en metod för att mäta och redovisa en organisations intellektuella 

kapital för att därigenom kartlägga företagets marknadsvärde. Han såg att det förekom 

häpnadsväckande skillnader mellan företags bokförda värden och deras marknadsvärden 

och ville därför ta fram metoder som kunde tydliggöra de verkliga drivkrafterna bakom 
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ett företags värde och därmed öppna upp för ett tydligare styrperspektiv (Edvinsson och 

Malone, 1997). I boken Det intellektuella kapitalet från 1997 utvecklar han vad 

intellektuellt kapital är genom att dela in det i human- och strukturkapital. The 

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, framställer precis 

som Edvinsson det intellektuella kapitalet som det ekonomiska värdet av (1) strukturellt 

kapital och (2) humankapital med samma betydelser som Edvinsson och Malone 

tillskriver begreppen (Cima, 2000). Även Stewart (1998) och Rodgers (2003) delar in 

det intellektuella kapitalet i underkategorier men tillför, på samma nivå som human- och 

strukturkapitalet, kategorin kundkapital respektive relationskapital. Edvinsson och 

Malone betraktar istället kundkapitalet som en undergrupp till strukturkapitalet och 

relationskapitalet som en del av kundkapitalet.  

 

3.2.3 Humankapital och Strukturkapital 

Edvinsson menade att ett företags marknadsvärde utgörs av det finansiella kapitalet, 

som är företagets samlade materiella tillgångar, samt det intellektuella kapitalet. Detta 

illustreras i figuren nedan (Hancock et al., 2008).   

  

 

Figur 2. Skandias IK-värdeschema (Hancock et al., 2008) 

 

Som visas av figuren är det intellektuella kapitalet det sammanlagda värdet av human- 

och strukturkapitalet. Edvinsson och Malone (1997) och Rodgers (2003) beskriver 

humankapitalet som det värde de anställda i en organisation bidrar med genom sina 
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individuella färdigheter, kunskaper och kompetens. Med humankapital avses således det 

kapital som ej kan ägas av företag och det innebär vidare att kapitalet utan hinder kan 

lämna organisationen. Det omfattar även organisationens kreativitet och 

innovationsförmåga, hur ofta nya idéer genereras och förverkligas (Edvinsson och 

Malone, 1997; Rodgers, 2003). Edvinsson och Malone (1997) menar att humankapitalet 

till viss del också innefattar företagets kultur och värderingar medan Rodgers (2003) 

anser att det snarare bör betraktas som strukturellt kapital.  

 

Med strukturellt kapital åsyftas allt det som blir kvar när personalen har gått hem, det 

vill säga den stödjande infrastrukturen såsom programvaror, distributionsnätverk, 

databaser, kundrelationer, processer, patent, varumärken bland mycket annat (Edvinsson 

och Malone, 1997; Rodgers, 2003). Strukturkapitalet kan således vidare indelas i fyra 

olika typer av kapital enligt Edvinsson och Malone (1997), vilket visas av 

värdeschemat. Kundkapitalet som inbegriper kundregister och kundrelationer. 

Organisationskapitalet som består av företagets distributionskanaler samt investeringar i 

system och verktyg som ökar kunskapsflödet. Innovationskapitalet som dels innefattar 

intellektuell egendom i form av varumärken men även berör den talang som används för 

att skapa och marknadsföra nya produkter och tjänster. Och slutligen processkapitalet 

som refererar till de tekniker och processer som förbättrar effektiviteten i 

tjänsteleveransen. Till skillnad mot humankapitalet är det strukturella kapitalet något 

företag kan äga. Hubert Sint-Onge, före detta chef för personal- kunskaps- och 

strategisk utveckling på Mutual Life of Canada, uttryckte sig enligt följande angående 

relationen mellan human- och strukturkapital; ”Humankapitalet är det som bygger upp 

strukturkapitalet, men ju bättre ditt strukturkapital är, desto bättre är troligen också ditt 

humankapital” (Edvinsson och Malone, 1997, s. 56). 

 

Rodgers (2003) talade om relationskapital istället för kundkapital som en tredje 

underkategori till intellektuellt kapital. Med relationskapital avsåg han kunskap om och 

bekantskap med konkurrenter, kunder, leverantörer och myndigheter. Det vill säga ett 

lite bredare perspektiv än Stewarts (1998) renodlade kundperspektiv.     
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3.2.4 Intellektuellt kapital idag 

Även i nutid tycks intellektuellt kapital gå under liknande definitioner som det har gjort 

historiskt. Hancock et al. (2008) betraktar begreppet som det kunskapsbaserade egna 

kapitalet inom ett företag och förhåller sig i sin artikel till den indelning, i human- och 

strukturkapital, som OECD och Edvinsson gjorde i slutet av 90-talet. 

 

Enligt Jacobsen et al. (2005) utgörs det intellektuella kapitalet av alla de faktorer som är 

avgörande för en organisations framgång men som inte speglas i den traditionella 

balansräkningen. De tre författarna beskriver att intellektuellt kapital är uppbyggt av tre 

huvudsakliga kategorier; humankapital, organisatoriskt strukturkapital och 

relationsstrukturkapital. I den modell författarna har utvecklat är kärnan humankapitalet. 

De menar att i den kunskapsbaserade ekonomi vi befinner oss i är humankapitalet den 

viktigaste immateriella tillgången för de flesta organisationer. De betonar att uppgiften 

är att fånga den kunskap dessa individer bidrar med i företagets struktur så att den 

överförs från individer till grupper och slutligen till hela organisationen och blir en del 

av företagets strukturkapital.     

 

Figur 3: Modellbeskrivning av intellektuellt kapital (Jacobsen et al., 2005) 
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Modellen ovan har arbetats fram av managementkonsultfirman Intellectual Capital 

Sweden vars huvudsakliga fokus sedan starten har varit att utveckla mätverktyg inom de 

icke-finansiella ramverken. Enligt modellen kan humankapitalet delas in i två delar; 

ledning och anställda. Jacobsen et al. (2005) menar att de två parterna har olika roller 

där ledningens roll är att optimera det intellektuella kapitalet och de anställdas funktion 

är att kontribuera till detta. Författarna skriver att det finns forskning som visar att 70 

procent av variationen i företagens förmåga att behålla nyckelpersoner kan spåras till 

ledarskap och medarbetarnas engagemang. Erfarenhet har också visat att ledningen är 

mycket central för ett företags framgång. Under respektive indelning i ledning och 

anställda framgår i figuren de nyckelfaktorer som beaktas. Även om ett företag har en 

bra grund i humankapitalet kommer företaget inte att uppnå framgång om inte de rätta 

förutsättningarna i form av strukturkapital finns där, skriver Jacobsen et al. (2005). De 

menar att utan en stödjande struktur är det svårt att lyckas med såväl interna som 

externa relationer. Som framgår av figuren indelas också det organisatoriska och det 

relationsfokuserade strukturkapitalet in i underkategorier med olika nyckelfaktorer. Det 

är det organisatoriska strukturkapitalet som fokuserar på interna relationer medan 

relationsstrukturkapitalet avser externa relationer. Jacobsen et al (2005) inkluderar, 

precis som Rodgers (2003), företagskulturen i det strukturella kapitalet. Utöver de tre 

huvudkategorierna, humankapital, organisatoriskt strukturkapital och 

relationsstrukturkapital, understryker Jacobsen et al. (2005) att verksamhetskonceptet är 

själva grundbulten i en organisation och för det intellektuella kapitalet. De menar att om 

en organisation har ett dåligt eller svagt affärskoncept är den operativa effektiviteten till 

stor del irrelevant. Om verksamhetskonceptet däremot är starkt är det en bra 

utgångspunkt, under förutsättning att den operativa effektiviteten är god, för en 

framgångsrik framtid.  

 

Dumay (2009) skriver att det närmaste någon har kommit en förenande modell över vad 

intellektuellt kapital är verkar vara grundat i trepartskategoriseringen – humankapital, 

strukturkapital och relationskapital. Han skriver också att ytterligare forskning och 

utredning kring intellektuellt kapital kommer att tillföra väldigt lite, om inget alls, till ett 

förtydligande av begreppet. Med det sagt menar han inte att en utredning är meningslös. 

Istället menar han att det visar på att ämnet är intressant men att man kanske ska ställa 
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sig frågan hur det intellektuella kapitalet visar sig inom organisationen istället för att 

ställa sig frågan vad intellektuellt kapital är. 

 

3.2.5 Kritik mot modellering och redovisning av intellektuellt 

kapital 

Många uppfattar modeller över intellektuellt kapital som statiska klassificeringssystem. 

Kritikerna hävdar att modellerna missar det väsentliga i värdeskapande. Företag blir 

unika och framgångsrika genom att kombinera olika typer av immateriella resurser och 

inte genom att till exempel separera humankapital från strukturkapital. Värdet ligger i 

de immateriella tillgångarnas kombinerade styrka och inte i deras individuella 

egenskaper (Dumay, 2009; Rastogi, 2003; Roos et al., 2001). Jacobsen et al. (2005) 

håller med kritikerna men anför samtidigt att beståndsdelarna i modeller över 

intellektuellt kapital är av dynamisk natur och bör betraktas så. Även Rastogi (2003) 

framhåller att intellektuella resurser oftast agerar samverkande och integrerande. 

Jacobsen et al. (2005) förtydligar att även om de i sin modell gör en uppdelning i 

kategorier fokuserar de ändå på synergin mellan kategorierna.  

 

Det tycks vara svårt att enas om ett rapporteringssystem som kompletterar de 

traditionella finansiella rapporterna med information om det intellektuella kapitalet 

(Dumay, 2009; Jacobsen et al., 2005). Enligt Jacobsen et al. (2005) finns det bevis för 

att behovet av att redovisa intellektuellt kapital inte enbart varierar mellan branscher 

utan även mellan företag inom en bransch. Utan möjligheten att jämföra företag innebär 

det att läsarna av årsredovisningar måste bli experter på att tolka väldigt detaljerad icke-

finansiell information. Om den allmänna läsaren måste bli expert på att tolka icke-

finansiell information faller med största sannolikhet hela argumentet, det vill säga ökad 

transparens, för rapportering av intellektuellt kapital skriver Jacobsen et al. (2005). 

 

3.3 Kredithantering 

Det huvudsakliga steget i kreditprocessen, som studien kommer att fokusera på, är 

bedömningen av företagets kreditsituation för att avgöra om en kredit ska beviljas eller 

ej. Med ordet kredit avses i studien en överlåtelse av nyttjanderätten till en 
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penningsumma under en viss tid. Det innebär att en låntagare får uppskov med 

betalningen (Avanza, 2011) och krediten utgör således det krav långivaren har på 

låntagaren. I kreditavtalet klargörs sedan villkor för den givna krediten (Sigbladh och 

Wilow, 2008).   

 

Beviljning av företagskrediter ska enligt Sveriges Riksbank (2001) ske på ett likartat 

sätt i de svenska storbankerna. För att i största möjliga mån undvika att banker använder 

sig av flexibla lånevillkor, där identifiering och mätning av de sökande kredittagarna 

bedöms olika av olika handläggare, krävs interna kontroll- och uppföljningssystem, en 

genomgripande lånepolicy samt formella regler och procedurer (Regeringskansliet, 

2007; Sveriges Riksbank, 2001). Den vanligaste formen av policy är bankernas 

kreditpolicy som de flesta bankmän, enligt Regeringskansliet (2007), kan utan och 

innan. Reglerna inom bankväsendet berör på vilken nivå inom banken olika 

kreditstorlekar får godkännas på. Reglerna kan även innefatta speciella bestämmelser 

gällande säkerheter och återbetalningskrav. De faktorer som bankmännen tittar på under 

kreditbedömningen kallas proceduren för kreditgivningen (Regeringskansliet, 2007). 

 

3.3.1 Risker 

Banker arbetar kontinuerligt med riskbedömning för att bedöma sannolikheten för en 

förlust, storleken på förlusten samt hur banken skulle påverkas av förlusten 

(Regeringskansliet, 2007). Den risk banker är mest utsatt för i samband med 

kreditbeviljning är kreditrisken. En kreditrisk innebär att banken som långivare löper en 

risk att låntagaren inte klarar av att fullfölja sina förpliktelser eller att säkerheterna inte 

kan trygga eller täcka upp för skulderna. Vid en kreditprocess studerar banken vilka 

möjligheter kredittagaren har att betala tillbaka lånet inom en viss tidsperiod, det vill 

säga bolagets återbetalningsförmåga. Banken vill kunna säkerställa att kredittagarens 

verksamhet har sådana framtidsutsikter att det inte borde föreligga några problem att 

betala tillbaka lånet och tillhörande ränta till banken. Kreditrisken påverkas av bankens 

kreditpolicy eftersom kreditprocesserna följer och besluten fattas utefter dessa 

instruktioner. Genom att följa de policys och instruktioner som finns är det meningen att 

banken ska optimera relationen mellan risk och avkastning och därmed inte ta på sig för 

stora risker (Svenska bankföreningen, 2007). 
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3.3.2 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen kan 

visualiseras och sammanfattas enligt 

figuren till höger. Eftersom föreliggande 

studie har avgränsats till att endast 

studera processen från den tidpunkt då 

initial kontakt tagits mellan kreditgivare 

och kredittagare fram till det tillfälle då 

krediten antingen beviljas eller avslås 

kommer endast dessa steg att beskrivas. 

Avgränsningen visas i figuren av den 

streckade rektangeln.        Figur 4: Kreditbedömningsprocessen 

 

Den första delen i processen utgörs av den initiala kontakten mellan företaget som söker 

kredit (kredittagaren) och den externa finansiären (kreditgivaren). Under detta möte 

presenterar kredittagaren sitt företag och kreditgivaren skapar sig ett första intryck av 

personen bakom företaget och dess förmåga att driva företaget. Första mötet anses vara 

väldigt viktigt för den framtida relationen och förtroendet som ska föreligga mellan 

parterna (Nutek, 1993). Svensson och Ulvenblad (1994) och Green (1997) menar att 

intrycket i samband med den initiala kontakten många gånger är avgörande för 

kreditbeslutet. Intervjuade bankmän i en undersökning utförd av Nutek 1993 beskrev 

första intrycket som att de får en känsla eller intuition för den kreditsökande och 

företagets möjligheter att lyckas och att det är en viktig del av deras beslutsunderlag. De 

bankmän i undersökningen som utgick mycket ifrån intuitionen i sitt kreditbeslut 

menade att det bottnade i deras långa erfarenhet av kreditbedömning (Nutek, 1993).  

 

Del två i kreditbedömningsprocessen utgörs av beredning och bedömning (Nutek, 1993; 

Svensson och Ulvenblad, 1994). Det som bedöms är kundens återbetalningsförmåga, 

det vill säga den förväntade möjligheten att kunna betala ränta och amorteringar på den 

önskade krediten (Avanza, 2011). En vanlig metod som har använts och fortfarande 
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nyttjas för att bestämma kreditvärdigheten hos låntagare är Five Cs Of Credit 

(Investopedia, 2011). Altman och Saunders (1998) redogör i en artikel kort för 

beståndsdelarna som utgörs av Capacity, Character, Capital, Collateral och Conditions. 

Capacity (kapacitet) avser volatiliteten i låntagarens resultat och således låntagarens 

återbetalningsförmåga. Character (karaktär) refererar till låntagarens rykte och historia 

och vikten denne lägger vid att återbetala lånet. Capital (kapital) är betraktandet av 

befintligt kapital som har investerats i verksamheten. Bolagets skulder kommer att 

studeras i relation till företagets egna kapital. Collateral (säkerheter) används för att 

säkra lånet och Conditions (villkor och förutsättningar) avser fastställande av låneränta 

mot bakgrund av lånets ändamål, storlek och låntagarens ekonomiska situation (Altman 

och Saunders, 1998; Investopedia, 2011). Altman och Saunders (1998) menar att det är 

en väldigt subjektiv bedömning modellen bidrar med då det inte finns ett objektivt 

system att bedöma variabeln Character med. Vad som beaktas, enligt Verksamt 

(2011b), är företagarens erfarenhet, utbildning, privatekonomi och referenser men även 

affärsplanen, om den är realistisk och ingående, samt de finansiella rapporterna. Utöver 

dessa bedömningsvariabler nämner Svensson och Ulvenblad (1994) också säkerheterna.  

Nutek (1993) skriver att bankmän - utöver att de bedömer personen, affärsidén, 

siffermaterialet och säkerheterna – även bedömer företaget som helhet. Med det menas 

att faktorerna inte granskas oberoende av varandra utan att bedömningen av en faktor på 

olika sätt påverkar bedömningen av de andra. Forskning bedriven av Nutek under 2006 

tyder på att nyetablerade företag, företag med låg omsättning (upp till 500 000 kr), 

soloföretagare samt företagsledare som är födda utomlands, är kvinnor eller tillhör den 

yngre ålderskategorin har sämre förutsättningar för att beviljas lån.   

 

Innan en bedömning görs inhämtas såväl offentlig som intern redovisningsinformation 

om kredittagaren (Svensson, 2000). Informationen bearbetas, analyseras och tolkas för 

att utvärdera företagets finansiella styrka och lönsamhet (Sveriges Riksbank, 2001). 

Många banker lägger stor vikt vid stabila förväntade kassaflöden samt förväntad vinst 

och avkastning. Dessa analyser tillhör kategorin kvantitativa analyser och utgår ifrån 

bolagets finansiella rapporter. Som komplement till kvantitativa analyser används 

kvalitativa analyser av företagets ledning, kompetens och dess marknads- och 

konkurrenskraft (Sveriges Riksbank, 2001; Andersson, 2001a). I en undersökning 
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presenterad i tidningen Balans från 2001 framkom att de informationskällor som, på den 

tiden, ofta utnyttjades vid en kreditberedning var företagsinterna register i form av 

kund- och leverantörsreskontra samt upplysningsföretag. Källor kredithandläggare 

sällan utnyttjade var konjunkturprognoser, inrikestidningar, skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten, tingsrätten och branschorganisationer. I artikeln antogs det 

bero på att samma uppgifter kunde erhållas från källorna ovan, det vill säga från till 

exempel upplysningsföretagen (Andersson, 2001a). Vid kreditbedömning av små och 

nystartade företag säger Andersson (2002) att kreditgivare måste förlita sig mer på 

kvalitativa analyser än kvantitativa eftersom bolagen saknar längre historik samt 

upparbetade tillgångar. Enligt Regeringskansliet (2007) förekommer det en 

informationsasymmetri. Samtidigt har bankerna inte fullständigt standardiserade 

modeller att använda vid bedömning av företag (Regeringskansliet, 2007). Den initiala 

kontakten, menar Andersson (2002), får därav en större betydelse då kreditbeslutet 

främst kommer att grundas på uppfattningen om ägaren, marknadssituationen, de 

anställda och hur de övriga immateriella tillgångarna förväntas bringa värde i företaget. 

Nutek (1993) visar på forskning som antyder att bankmän tenderar att överskatta 

inslaget av risk i bedömningen av dessa företag mot bakgrund av den osäkerhet de 

upplever då de har problem att bedöma risknivån.  

 

Som ett sista steg, i den del av kreditbedömningsprocessen som vi kommer att fokusera 

på, är det formella kreditbeslutet. Tidpunkten är enkel att fastställa eftersom det är vid 

det tillfället krediten antingen beviljas eller avslås. Om krediten beviljas innebär det att 

kreditavtalet, inklusive kreditvillkoren, skrivs under av båda parter (Nutek, 1993). 

Kreditvillkoren bygger på första intrycket, den bedömning och analys av företagets 

ställning som tidigare utförts samt också diverse avtalsförhandlingar mellan parterna 

(Broomé et al., 1998; Nutek, 1993). Villkoren är alltid individuella och skiljer sig från 

företag till företag och från situation till situation, vilket innebär att en del avtal 

innehåller mer restriktioner än andra (Broomé et al., 1998). 

 

Utförligare redogörelse av bedömningsfaktorerna 

Nutek (1993) samt Svensson och Ulvenblad (1994) skriver att faktorn person bedöms 

utifrån tre olika aspekter – egenskaper, motiv för företagande samt personens 



37 

 

kompetens. Egenskaper som angavs som avgörande var inre drivkraft, uthållighet, 

målmedvetenhet, analytisk förmåga, initiativförmåga och realism. Motivet anfördes som 

viktigt då många bankmän har haft negativa erfarenheter av personer som har startat 

eget företag för att komma ur en arbetslöshetssituation. Bankmän ser gärna att motivet 

är pengar, drömförverkligande eller ”att vara sin egen”. Kompetensen är viktig av det 

skäl att företagaren måste kunna genomföra sin affärsidé. Om företagaren inte har den 

kompetens som fordras för att bedriva verksamheten bör företagaren knyta till sig 

personer som kompletterar denne eftersom det också har en inverkan på 

kreditbedömningen (Nutek, 1993; Svensson och Ulvenblad, 1994; Verksamt, 2011b). 

Andersson (2001a) menar dock att så inte är fallet och gör gällande att kreditgivare 

fäster jämförelsevis lite uppmärksamhet vid kompetensen hos det kreditsökande 

företagets anställda. Kontroll av faktorn person sker genom diverse kanaler, däribland 

via upplysningsföretag och lämnade referenser (Andersson, 2001a; Nutek, 1993). 

Betalningsanmärkningar hos det kreditsökande företaget, ägaren och 

styrelseledamöterna beaktas i stort sett alltid av kreditbedömare (Andersson, 2001a). 

 

Nära knutet till faktorn person är affärsidén. Vid en bedömning av affärsidén ämnar 

bankmannen skapa sig en uppfattning om hur unik affärsidén är samt hur konkurrensen 

och branschen ser ut. Eftersom en bankman vanligtvis inte har fullständig kännedom om 

samtliga branscher måste denne till viss del förlita sig till företagarens presentation av 

affärsidén samt dennes bedömning av branschen och rådande konkurrensförhållanden. 

Det innebär att förtroendet och intrycket av personen indirekt blir avgörande för 

kreditgivarens uppfattning om affärsidén. Bankmannen kan dock använda sig av yttre 

källor för att analysera affärsidén. Nätverk utanför banken, i form av andra kunder, och 

nätverk inom banken kan vara mycket användbara, även tidningar och facklitteratur kan 

ge viktig information. Möjligheten finns också att anlita konsulter på området som 

bedömer affärsidén (Nutek, 1993; Svensson och Ulvenblad, 1994).   

 

En tredje vanligt framförd bedömningsfaktor är siffermaterialet. Den kreditsökande 

förväntas redovisa en kalkyl eller en rapport som gör det möjligt för bankmannen att 

bedöma verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Bankmannen efterfrågar i regel 

resultat- balans- och kassaflödesbudget. Vanligtvis görs en bedömning av företagets 
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likviditet, soliditet och kassaflöde. Dessa bedömningar utförs oftast som jämförelser 

med branschindex, där branschindex ger vägledning i vad som är rimliga nyckeltal. I de 

fall underlaget inte är baserat på faktiska siffror, som en årsredovisning, utan endast 

utgör en uppsatt kalkyl, menar Nutek (1993) och Svensson och Ulvenblad (1994), att 

kalkylen oftare bygger på förhoppningar snarare än realism. Den 

redovisningsinformation som kreditbedömare syntes använda oftast, enligt Andersson 

(2001a), var nyckeltalen soliditet och kassalikviditet, balansposterna eget kapital och 

kortfristiga skulder samt resultatposterna omsättning, rörelseresultat, resultat efter 

finansiella poster och redovisat resultat.  

 

De intervjuade bankmännen i Svensson och Ulvenblad (1994) undersökning hävdade att 

faktorn säkerheter tas i beaktande först efter att en bedömning har gjorts av variablerna 

person, affärsidé och siffermaterial. Svensson och Ulvenblad (1994) menar att det är en 

idealbild. Historiskt sett har krediter beviljats enbart mot bakgrund av goda säkerheter 

och i andra fall har beviljanden skett utan någon form av säkerhet. Nutek (1993) skriver 

att banker som regel inte lämnar blancokrediter, det vill säga lån utan säkerhet, till 

nystartade företag utan enbart till medelstora och stora etablerade företag. Det var den 

regel bankerna frångick under slutet av 1980-talet och som var det huvudsakliga skälet 

till att bankkrisen senare inträffade. Den vanligaste typen av säkerheter är pantbrev i fast 

egendom, företagshypotek (lös egendom) och borgen. Svårigheten ligger dels i att 

bedöma värdet på säkerheten i framtiden (tidsrisk) och dels i att bedöma 

avyttringsvärdet vid eventuell konkurs (realisationsrisk). Vanligtvis görs därför en 

schablonmässig värdering (Nutek, 1993).  

 

3.4 Informationsbaserad utlåning 

3.4.1 Mjuk och hård information 

Enligt Häckner (1998) och Udell (2008) kan information vara antingen hård eller mjuk. 

Information som normalt baseras på kvantitativa upplysningar, som uttrycks i 

numeriska värden och som kan mätas och verifieras utgör hård information. Eriksson 

(2006) och Udell (2008) benämner den utlåning som baseras på sådan information för 

transaktionsbaserad utlåning och Eriksson (2006) menar att fokus på hård information 
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är mer frekvent förekommande hos centraliserade, jämfört med decentraliserade, 

bankorganisationer.  Mjuk information, beskriver Häckner (1998) och Udell (2008), är 

vanligtvis knuten till personer och kan utgöras av ett företags omgivning, värderingar 

och kultur. Utlåning som baseras på mjuk information fokuserar inte på det kvantitativa 

utan kännetecknas av en mer relationsbaserad utlåning där det sociala nätverket är av 

stor vikt (Eriksson, 2006; Udell, 2008).  

 

3.4.2 Asymmetrisk information 

Malkiel skrev redan 1973 att bilden av den rationella människan, som fattar rationella 

finansiella beslut mot bakgrund av tillräcklig information, är ett icke-existerande 

faktum. Det förekommer asymmetrisk information och när det gäller investeringar 

tenderar människan att följa sina känslor och inte enbart sitt förnuft, hävdade Malkiel 

(2007), vilket gör att marknader aldrig är fullständigt effektiva. Basu et al. (2008) menar 

att detta argument har vunnit trovärdighet de senaste årtiondena. Girighet och rädsla, till 

exempel, påverkar aktörerna på marknaden lika mycket eller mer än projekterade 

vinster och nyckeltal (Basu et al., 2008). Asymmetrisk information föreligger i de flesta 

affärsrelationer och innebär att en part har mer information än den andra parten. Den 

mindre informationsrika parten kan följaktligen inte göra samma beräkningar och 

bedömningar som den part med mer information. Mishkin (2007) exemplifierar 

låntagare och långivare som aktörer mellan vilka asymmetrisk information lätt uppstår 

och delar upp problematiken med asymmetrisk information i två kategorier: 

 

- Adverse Selection: informationsproblem innan en transaktion genomförs  

- Moral Hazard: informationsproblem efter en transaktion genomförts  

 

Mishkin (2007) menar att konsekvensen av Adverse Selection, asymmetrisk 

information innan en transaktion genomförs, är att låntagaren kan ha en sämre 

återbetalningsförmåga än vad den informerar om. Om långivaren vid 

kreditbedömningen misstänker att det föreligger en sådan risk kan denne begära mer 

säkerheter, högre avkastning eller neka låntagaren den sökta krediten på grund av att 

risken blir för stor. Följden blir att kostnaderna för låntagaren ökar eller att krediten 

avslås. Det kan även föreligga Moral Hazard, informationsproblem efter att krediten 
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beviljats och transaktionen genomförts. Risken är då att låntagaren utsätter sig för högre 

risker än långivaren är informerad om och som påverkar låntagarens 

återbetalningsförmåga gentemot långivaren. Om långivaren misstänker låntagarens 

intention kan långivaren göra en ny bedömning av krediten och de villkor som tidigare 

fastställts (Mishkin, 2007). Svensson och Ulvenblad (1994) menar att banker befinner 

sig i ett ständigt informationsunderläge och kan inte på ett tillfredställande sätt bedöma 

företag eller uppfatta risken. På grund av förekommande asymmetri anser Svensson och 

Ulvenblad (1994) att bankerna tenderar att gynna de mest välkända företagen. 

Förklaringen till att krediter inte beviljas till mindre kända företag, enligt Svensson och 

Ulvenblad (1994), är att banken inte kan vara säker på att det låntagande företaget 

uppför sig på ett för banken önskvärt sätt efter det att krediten har beviljats. 

 

Enligt Mishkin (2007) finns det flera åtgärder som banken kan använda för att minska 

riskerna vid asymmetrisk information i kreditbedömningen. Risken för Moral Hazard 

kan reduceras genom att banken kräver en pantsättning, en säkerhet från låntagaren. 

Syftet med pantsättningen är att låntagarens riskbenägenhet ska minska. Ju stabilare och 

värdefullare säkerhet låntagaren kan lämna till banken desto större sannolikhet är det att 

banken beviljar kreditansökan. En annan åtgärd för att minska risken att låntagaren 

försätter sig i situationer som kan påverka dess återbetalningsförmåga gentemot 

långivaren är att skriva in restriktiva villkor, ”covenants”, i kreditavtalet. Det finns 

villkor dels för att uppmuntra men även för att motverka specifika situationer och 

beteenden för att se till att återbetalningsförmågan bibehålls eller förstärks. Exempelvis 

kan det handla om finansiella mått som bolaget måste uppnå eller olika rapporteringar 

som bolaget måste lämna till banken i särskilda situationer (Mishkin, 2007). 

 

Det ämnesområde som förklarar varför och hur marknader kan vara ineffektiva 

benämns Behavioural Finance och är studerandet av psykologins inverkan på beteendet 

hos investerare och de resulterande effekterna på marknaden (Sewell, 2007). 

Ämnesområdet utgår ifrån ekonomisk teori men beaktar sociala och psykologiska 

faktorer (Andersson, 2001b). Förespråkare för den beteendevetenskapliga ekonomiska 

teorin menar att brist på information eller överflöd av information kan bidra till 

skapandet av en ineffektiv marknad (De Bondt et al., 2008; Basu et al., 2008).   
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3.4.3 Förtroende 

För att skapa eller utveckla ett avtal mellan två parter i en affärsrelation krävs det ett 

stort utbyte av information mellan parterna. Det fordras enligt Hedquist (2002) även en 

god kommunikation och ett ömsesidigt förtroende för att relationen ska vara gynnsam. 

Andersson (2001b) säger att förtroende är den grundläggande förutsättningen för all 

ekonomisk och social samverkan och Hedquist menar att detta förtroende skapas via 

kommunikation, det vill säga kommunikation är en förutsättning för att det ska föreligga 

något förtroende mellan parterna. För att kommunikationen ska leda till förtroende 

krävs det dock att mottagaren av informationen anser att avsändaren inger trovärdighet. 

Hedquist (2002) förklarar vidare att trovärdigheten är starkt sammankopplad med 

personen som lämnar informationen. För att avsändaren ska lyckas förmedla en 

övertygelse eller i alla fall en rimlighet i sin information krävs det att avsändarens 

erfarenheter och kompetens speglas i personligheten. Ertzgaard (2004) skriver att 

förtroende och trovärdighet bygger på långt fler kriterier än de som Hedquist nämner 

och presenterar, utöver kompetens, även engagemang, öppenhet, ärlighet, tydlighet, 

proaktivitet och mod. Ertzgaards kriterier är starkt fokuserade på personen som lämnar 

informationen, även om vissa av kriterierna även bör framgå i personens 

företagsverksamhet. 

 

3.4.4 Informationsinhämtning  

Bankmannens tillgång till information är enligt Svensson och Ulvenblad (1994) 

beroende av de relationer bankmannen har med det kreditsökande företaget och med 

aktörer i det kreditsökande företagets närmiljö. Svensson och Ulvenblad (1994) menar 

att relationerna är av avgörande betydelse för bankmannens möjlighet att erhålla 

korrekt, relevant och aktuell information samt avgöra vilka faktorer som är viktiga att 

beakta i kreditgivningen. I Cole et al:s (2004) och Nuteks (1993) studier anförs mot 

bakgrund av ovan betydelsen av långivarens medverkan i lokala och regionala nätverk. 

Nutek (1993) och Svensson och Ulvenblad (1994) delar upp nätverken i följande fem 

kategorier: 
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- Dyadrelationen, direkt relation mellan banken och det kreditsökande företaget. 

- Inre kommersiellt nätverk, relationen mellan bankmannen, företaget och 

företagets närmaste aktörer och rådgivare. 

- Lokalt nätverk av bankmannens kontakter i samhället. 

- Kontextnätverk, bankmannens samtliga relationer som delger bankmannen 

allmän information. 

- Organisatoriskt närverk, bankorganisationens och bankmannens kontakter inom 

banken. 

 

Den mest centrala informationskanalen enligt Nutek (1993) samt Svensson och 

Ulvenblad (1994) är den direkta kontakten mellan banken och det kreditsökande 

företaget. Relationen skapar en möjlighet för långivaren att tolka och bedöma 

företagsspecifik information som kommer direkt från företagaren, vilket minskar risken 

för att mellanhänder förvränger informationen. Relationen är också viktig då den bidrar 

till att långivaren får en förståelse för företagarens och verksamhetens situation. 

Relationen kan i många fall påverka kreditbedömningens utgång beroende på vilken 

grad av förtroende som föreligger mellan parterna och vilken uppfattning kreditgivaren 

skapar sig över situationen, menar Nutek (1993). Det är viktigt att uppmärksamma att 

risken för asymmetrisk information föreligger i och med att företagaren själv kan välja 

att undanhålla information för bankmannen (Nutek, 1993; Svensson och Ulvenblad, 

1994).  

 

Det inre kommersiella nätverket tillhandahåller företagsspecifik information, framförallt 

kommersiell information, och används då långivaren vill ha ytterligare affärsmässig 

information om företagets situation och verksamhet. Bankmannen, företagaren och 

andra viktiga aktörer för bolaget, exempelvis revisorer, skattejurister, ledning och 

styrelse, arbetar då tillsammans för att påverka bolaget åt en riktning (Nutek, 1993; 

Svensson och Ulvenblad, 1994). Svensson och Ulvenblad (1994) förklarar att ett väl 

fungerande inre kommersiellt nätverk är en essentiell förutsättning för en förtjänstfull 

kredithantering och företagande.  
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Medan det kommersiella nätverket fokuserar på samarbete ämnar det lokala nätverket 

göra det möjligt för långivaren att uppfatta varningssignaler om företaget och den 

marknad företaget verkar på genom att förhöra de aktörer som agerar på låntagarens 

marknad (Nutek, 1993; Svensson och Ulvenblad, 1994). Kontextnätverket är det 

nätverk som utgör bankmannens samtliga relationer och ger bankmannen tillgång till 

information om bankmannens och företagets generella relation (Svensson och 

Ulvenblad, 1994). Nutek (1993) skriver att nätverket avser den relation som kan tänkas 

förekomma mellan de båda parterna, det vill säga, långivaren framställer information 

om bankens och det kreditsökande företagets tänkta situation. Kredithandläggaren kan 

även använda sig av kontakter inom sin bankorganisation för att hämta in information 

till bedömningen. Det kan handla om information från privatrådgivare, analytiker eller 

andra befattningar inom banken som har kunskap om det kreditsökande företaget eller 

dess marknad (Nutek, 1993). Enligt Cole et al. (2004) bör en tidigare föreliggande 

relation, mellan banken och det kreditsökande företaget eller dess ägare, vara gynnsam 

för det kreditsökande företaget såtillvida att relationen varit god.  

 

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

För att förklara sambandet i det teoretiska ramverket samt underlätta tillgodogörandet 

av kreditprocessens struktur för läsaren visas nedan en sammanfattning av det teoretiska 

perspektivet på beredningsprocessen.  
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Figur 5 visar vilka huvudsakliga faktorer som beaktas under en kreditbedömning samt 

vilka underliggande variabler som generellt uppmärksammas. Faktorerna har indelats i 

mjuka och hårda faktorer enligt Eriksson (2006), Häckner (1998) och Udells (2008) 

teori om mjuk och hård information. Faktorerna person och affärsidé antar en kvalitativ 

karaktär och kan kopplas samman med den relationsbaserade utlåningen då de inte är 

mätbara. Variablerna siffermaterial och säkerheter kan betraktas som kvantitativa i sin 

natur eftersom de kan anges i numeriska värden och är såväl mätbara som verifierbara. 

Samtliga faktorer sammanvägs och analyseras och resulterar slutligen i ett beviljande 

eller ett avslag av krediten. Teorin gör inte gällande att någon faktor är mer 

framträdande eller viktigare än någon annan utan samtliga faktorer beaktas traditionellt.   
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4. Empiri 

Inledningsvis kommer vi att presentera de två praktikfall som ligger till grund för det 

empiriska materialet. Därefter kommer vi att redogöra dels för resultatet av 

praktikfallen men även för de intervjuer som utfördes med storbankerna Danske Bank, 

Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. För att skapa en överskådlig struktur 

samt underlätta för jämförelser längre fram redovisar vi erhållet material uppdelat per 

bank. 

 

4.1 Presentation av praktikfall 

Nedan redovisas i sin helhet de två praktikfall som utsändes till Danske Bank, Nordea, 

SEB och Swedbank. De frågor respondenterna fick ta ställning till i praktikfallen var 

följande: 

 

a. Beskriv detaljerat hur ni går tillväga vid en kreditbedömning av detta företag. 

b. Vilka faktorer anser ni vara viktigast att ta hänsyn till? 

c. Saknar ni någon information eller något underlag för att fatta ett beslut i frågan? 

Om ja, vad?  

d. Om det inte saknas någon information för att fatta ett beslut, finns det ändock 

någon information ni hade önskat att få presenterat för er? 
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Praktikfall 1 - Företag X i Linköping 

Företag X är ett konsultföretag inom miljöområdet som ägs och drivs av Anna (VD) 

sedan 2006. Företaget är beläget i Linköping och kunderna befinner sig främst i 

närområdet och på andra orter i Östergötland. Exempel på kunder är Vägverket, 

Banverket, Linköpings kommun samt mindre företag i regionen. 

 

Företag X:s affärsidé är att vägleda små och medelstora företag inom miljöområdet för 

att effektivisera metoder och verktyg som de använder sig av. Målet är därmed att 

företagen ska kunna göra kostnadsbesparingar, skapa sig konkurrensfördelar och 

minska sin miljöpåverkan. Vid efterfrågan från kunder håller företag X även i 

utbildningar och kurser inom miljöområdet, exempelvis inom arbetsmiljö och 

brandskydd. 

 

Företag X ingår i ett nätverk för andra företag, där varje aktör är oberoende av varandra 

men strävar efter att uppnå bästa möjliga kvalitet och kunskap till kunden. Nätverket 

innebär goda kontakter samt en ökad flexibilitet för kunden som kan komma i kontakt 

med olika företag beroende på uppdragets omfattning, inriktning samt geografiska läge. 

Nätverket innefattar aktörer från Linköpings kommun, Länsstyrelsen, Linköpings 

universitet och Miljönätverket. 

 

Grundaren till företaget, Anna, är utbildad miljövetare sedan 2003 och har även 

fördjupad kunskap inom vattenvård, förorenade områden och avfallsfrågor. Hon blev 

certifierad FR2000 konsult 2006 och har sedan dess drivit verksamheten. Hon ser 

företagandet som en möjlighet att förverkliga drömmen om att driva en egen 

näringsverksamhet och få utlopp för sin entreprenörsanda. 

 

År 2010 hade företag X fyra personer anställda - vd:n/grundaren, en administratör, en 

säljledare och en samordnare. Miljöaspekten blir allt viktigare för företag och deras 

kunder och det är troligtvis därför efterfrågan på företag X:s tjänster har ökat de senaste 

åren. För att möta den ökade efterfrågan krävs det att de nyanställer en säljare och en 

miljötekniker. Genom att anställa en välutbildad miljötekniker kan bolaget ta på sig mer 

uppdrag i och med att denna person kan bistå kunder med hjälp som enbart Anna har 

kunnat hantera tidigare.  

 

Den utökade verksamheten innebär att de inte kommer att kunna fortsätta bedriva 

verksamheten i den nuvarande lokalen som de idag hyr på månadsbasis. De behöver 

därför investera i (köpa) en ny kontorslokal i regionen där samtliga medarbetare får 

plats. Lokalen behöver inte någon kundmottagning då företag X vid uppdrag alltid 

arbetar ute hos kunden.  

 



47 

 

Anna uppskattar att företagets interna medel inte räcker till för att finansiera 

nyanställningarna samt en ny lokal för företaget och söker sig därför till er. Hon har 

tidigare haft kontakt med er bank då hon är privatkund hos er. Företaget har tidigare inte 

finansierats genom lån utan Anna gick in med ägarkapital i bolaget då hon grundade 

det.  

 

För att kunna vidareutveckla företaget söker nu Anna ett kapital på 600 000 kr från er 

som hon räknar med att kunna återbetala inom loppet av 10 år. 

Företag X:s finansiella ställning  

Resultaträkning (TKR) 2010 2009 2008 

Nettoomsättning 1 191 1 243 1 143 

Rörelseresultat 155 -156 22 

Resultat efter finansiella poster 149 -163 12 

Årets resultat 140 -163 6 

    

    Balansräkning (TKR) 2010 2009 2008 

TILLGÅNGAR 

   Anläggningstillgångar 40 56 54 

Omsättningstillgångar 389 278 410 

Totala tillgångar 429 335 464 

    SKULDER, EGET KAPITAL OCH 

AVSÄTTNINGAR 

   Eget kapital 244 104 108 

Obeskattade reserver 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 

Långfristiga skulder 0 96 0 

Kortfristiga skulder 185 134 357 

Totala skulder och Eget kapital 429 335 464 

Nyckeltal 2010 2009 2008 

Antal anställda 4 3 2 

Omsättning per anställd (TKR) 596 622 572 

Omsättningsförändring -4,2 % 8,8 % 267,5 % 

Vinstmarginal 13,0 % -12,6 % 1,9 % 

Soliditet 56,9 % 31,0 % 23,3 % 

Kassalikviditet 210,3 % 207,5 % 114,9 % 
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Praktikfall 2 - Företag Y i Stockholm 

Företag Y är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som etablerades våren 

2007 av Erik (styrelseordförande) och Carl (styrelseledamot och VD). Företaget är 

beläget i Stockholm, som också utgör deras största marknad, och de båda grundarna är 

fortfarande verksamma inom bolaget.  

 

Affärsidén är att förse såväl små som stora företag med medieproffs inom områdena 

försäljning, marknadsföring, företagsledning och projektledning. Genom att förse 

kunderna med rätt kompetens vid rätt tillfälle är syftet att öka kundernas lönsamhet. 

Företagets vision är att bli den ledande leverantören av kvalificerad kompetens inom 

media. 

 

Företag Y:s kundstock innefattar såväl små som stora företag. Deras största kund är 

idag företaget Retriever som är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, ett 

verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation. Retriever står 

för 30 % av företag Y:s totala omsättning. 

 

Carl har en gedigen erfarenhet av mediebranschen efter att ha jobbat bland annat som 

säljare, upplageansvarig, försäljningschef, grafisk utbildare och VD. Han har erfarenhet 

både av magasin och av dagspress vilken har gett honom en djup kunskap och förståelse 

för villkoren för olika medieslag samt de utmaningar branschen står inför. Carl trivs att 

arbeta såväl operativt som strategiskt och är en person med bra analytisk förmåga som 

har lätt för att få människor med sig. 

 

Erik har varit verksam i mediebranschen i mer än tjugo år. Under dessa år har han dels 

arbetat som säljare, marknadsförare, projektledare, VD, redaktör och marknads- och 

informationschef. Hans tyngdpunkt har legat på tidskrifter och Internet. Precis som Carl 

verkar han både på operativ och på strategisk nivå.   

 

Företaget har åtta anställda inklusive Carl och Erik, varav tre stycken arbetar som 

säljare och resterande som rekryterare. Kompetensen är hög inom företaget och 

personalen utgörs endast av personer med gedigen erfarenhet och som har arbetat på 

ledande företag inom mediebranschen.  De har ett sinne för affärer och ett genuint 

intresse för media. 

 

Företag Y väntar sig nu, i samband med den växande högkonjunkturen, att intresset och 

efterfrågan på deras tjänster kommer att stiga. De har redan märkt en ökad 

arbetsbelastning och ett ökat tryck på deras tjänster. För att tillvarata detta ökade tryck 

måste företag Y utöka antalet anställda. De räknar med att de kommer att behöva 

nyanställa tre personer, en säljare och två rekryterare, på heltid. Detta innebär vidare att 

det kontorsutrymme de har idag inte är tillräckligt. Dels behöver de fler intervjurum 
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men också fler kontorsplatser. De har mottagit en offert för att köpa nedervåningen till 

det bostadsrätthus de huserar i idag. 

 

Företagsledningen uppskattar att företaget behöver 600 000 kr i externt kapital från er 

för att finansiera expansionen. De räknar med en amorteringshorisont på 10 år. 

Företaget har sedan tidigare inga andra långfristiga lån eller någon tidigare kontakt med 

banken. 

 

Företag Y:s finansiella ställning  

Resultaträkning (TKR) 2010 2009 2008 

Total omsättning 7 151 5 188 2 231 

Nettoomsättning 7 091 5 188 2 231 

Resultat efter finansiella poster 551 1 276 392 

Årets resultat 532 674 205 

    

    Balansräkning (TKR) 2010 2009 2008 

TILLGÅNGAR 

   Anläggningstillgångar 163 9 13 

Omsättningstillgångar 2 515 2 699 1 545 

Totala tillgångar 2 678 2 708 1 558 

    SKULDER, EGET KAPITAL OCH 

AVSÄTTNINGAR 

   Aktiekapital 100 100 100 

Årets resultat 532 674 205 

Summa Eget kapital 799 887 305 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 879 1 821 1 253 

Totala skulder och Eget kapital 2 678 2 708 1 558 

    
    Nyckeltal 2010 2009 2008 

Antal anställda 8 7 3 

Omsättning per anställd (TKR) 894 741 743 

Omsättningsförändring 38 % 133 % - 

Vinstmarginal 7,9 % 24,6 % 17,6 % 

Soliditet 36,0 % 44,2 % 24,3 % 

Kassalikviditet 152,3 % 194,0 % 134,3 % 
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4.2 Intervju- och praktikfallsredogörelser 

Intervjusvaren från samtliga intervjuer redovisas nedan, likaså redogörelserna av 

praktikfallen. Handelsbanken avböjde redan vid intervjutillfället att behandla 

praktikfallen och SEB medgav senare att de inte hade tid att ta aktiv del av dem. 

Däremot gav SEB oss ett par kommentarer och stöddokument för att kunna redogöra för 

hur de skulle gått tillväga vid en kreditbedömning av praktikfallen. Denna information 

kommer att redovisas under rubriken Den analysbaserade kreditgivningen.   

 

4.2.1 Danske Bank  

Stefan Malmström är sedan fyra år tillbaka kontorschef samt ansvarig för 

kredithanteringsprocessen i Linköping. På kontoret i Linköping utgörs 

kredithandläggningsstyrkan på företagssidan av åtta personer, inklusive Stefan 

Malmström, som är specialiserade mot olika branscher. Kreditmässigt utgör 

kunskapsintensiva företag en väldigt liten del av Danske Banks totala kreditvolym, 

berättar Stefan Malmström. Skälet till det säger han är att de är svåra att finansiera samt 

har ett litet kapitalbehov i jämförelse med exempelvis ett fastighetsbolag som ofta har 

en skuldsättning på 50-70 %.     

 

Begreppsutredning 

Enligt Stefan Malmström är ett kunskapsintensivt företag ett företag som har en 

balansräkning som består av ett kunnande som inte alltid är uppbokat i balansräkningen. 

De har inga fastigheter eller maskiner och att de existerar på marknaden beror på deras 

kunskap. Intellektuellt kapital innebär i sin tur att någon eller några i ett företag besitter 

kunskap som är unik och har förmågan att på sikt använda det. Individen är en 

förutsättning för att företaget existerar, exempelvis relationen med kunderna, det 

förtroende de skapar för företaget. Problematiken som föreligger är att intellektuellt 

kapital är personbaserad kunskap, företaget kan således inte garantera att personen 

stannar kvar i företaget. 
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Kreditpolicyn och kreditbedömningsprocessen 

Danske Bank följer skriftliga riktlinjer för kredithandläggning som är gemensamma för 

samtliga kontor. Dock har kontorschefen mandat att frångå vissa riktlinjer, anpassat 

utefter vad Finansinspektionen säger i sina regleringar. Policyn uppdateras och ändras 

löpande och förändringar sker hela tiden. Stefan Malmström upplever att 

kredithandläggningen är mer komplicerad idag då den kräver mer uppföljning och 

dokumentation. Tidigare, sade Stefan Malmström, kunde handläggaren åka ut till 

kunden och fatta ett beslut omedelbart genom att ta i hand. Stefan Malmström menar att 

det är ett dilemma eftersom snabba beslut är ett konkurrensmedel. Samtidigt lyfter han 

att det ökade kravet på dokumentation är ett kvalitetsmedel för kunden. 

 

Stefan Malmström klargör inledningsvis att kreditprocessen skiljer sig betydande 

mellan kunskapsföretag och tillverkningsföretag. Tillverkningsföretag har ofta en färdig 

produkt eller prototyp och en tänkt kund eller order att presentera. De har även ett 

kortare tidsintervall till inflödet än vad många kunskapsföretag har.  Kunskapsintensiva 

företag söker ofta väldigt små krediter, en halv miljon eller mindre. Det banken gör är 

att finansiera deras rörelsekapital och efter något år när det börjar att gå bra kan det 

kunskapsintensiva företaget ofta återinvestera i verksamheten och växa eftersom deras 

fasta kostnader normalt är låga. Ur ett lönsamhetsperspektiv, menar Stefan Malmström, 

är tillverkningsindustrin mer intressant. Det förekommer ett större kapitalbehov, det 

finns en konkret balansräkning och det finns ofta finansiell historik att tillgå som 

underlättar kreditgivningen.   

 

Det som Stefan Malmström och banken förtydligar väger tyngst i kreditprocessen är 

flödet, det vill säga återbetalningsförmågan. Finns det inget förväntat flöde finns det 

ingen grund för krediten. Flödet är det främsta problemet i de kunskapsintensiva 

företagen. ”De ser svaga ut”, menar Stefan Malmström. Det hjälper inte att någon går i 

borgen för dem eftersom det endast innebär att företagaren har möjlighet att avstå från 

sin förpliktelse gentemot banken, förtydligar Stefan Malmström. Tidigare baserades 

kreditbesluten mycket på säkerheter i form av pantbrev men Danske Bank har frångått 

det mer och mer och främsta fokus är idag på återbetalningsförmågan. 
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När det gäller kreditbeslut för kunskapsintensiva företag bygger beslutet framförallt på 

frågor och svar kring vad företaget har tänkt göra och hur. Danske Bank tar dock även 

hänsyn till strukturen i bolaget. Kunskapen i kunskapsintensiva företag förknippas ofta 

med ägaren och de anställda vilket innebär att om någon av dessa lämnar företaget 

försvinner också en del av företagets värde. ”Om Kalle kör ihjäl sig finns inte hans 

kunskap kvar och bolagets kunskap finns inte kvar längre. Det är en risk för banken.” 

säger Stefan Malmström. Han anser att kreditprocessen bygger på förtroende. Det gäller 

för det kunskapsintensiva företaget att övertyga kredithandläggaren om att kredittagaren 

är insatt i sin verksamhet och att det finns en framtid för företaget. En påverkande faktor 

kan vara att ägaren själv också har gått in med kapital i företaget, det antyder att ägaren 

tror på företaget. Stefan Malmström menar att det i slutändan alltid slutar i någon sorts 

magkänsla kring första intrycket av kredittagaren. Han säger också att ju mer erfaren 

man har desto mer går man på känsla och desto mindre förlitar man sig till finansiella 

data. Danske Bank har vidare ett krav på uppvisande av prognos eller en kalkyl med en 

teoretisk förankring. Dessa ska spegla de förväntningar företagaren har på verksamheten 

och hur dess utsikter ser ut. Stefan Malmström betonar dock att det är viktigt att göra en 

känslighetsbedömning av prognosen eller kalkylen. ”Det finns inte mer kunskap i det 

sökande företaget än personen som driver det så en kalkyl är alltid en kalkyl och då 

måste man ifrågasätta om den är rimlig eller inte.”  

 

Danske Bank använder sig av en klassisk ratingmodell. Hårda faktorer såsom soliditet, 

skuldsättning, ålder på bolaget, storlek och kassaflöde väger tyngst. Finansiell data 

används alltid till viss mån, säger Stefan Malmström. ”Vanligtvis tittar banken på de 

finansiella rapporterna, tar bort de immateriella tillgångarna och kostnaderna för 

kunskap med mera och ser efter vad som finns kvar. Många har i stort sett ingen 

verksamhet kvar efter detta.” I modellen förs även mer mjuka faktorer in. Som förslag 

på mjuka faktorer anger Stefan Malmström ett företags konkurrenssituation, ledning och 

kunskap som återfinns inom företagets väggar. Banken tittar även på det 

kunskapsintensiva företagets konkurrenter för att se om de ligger på samma nivå och 

om konkurrenterna har lyckats eller ej. De ställer sig frågan om det är en unik tjänst 

eller produkt. Ifall det finns fler som gör samma sak och om man i så fall är bättre än 

konkurrenterna. Ytterligare en aspekt som analyseras är hur beroende det kreditsökande 
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företaget är av sina konkurrenter eller av de företag de samarbetar med. Det vill säga om 

det kreditsökande företaget till exempel tillhandahåller en lösning som först kräver en 

produkt från ett annat företag. Då är det viktigt att även bedöma det företag som det 

kreditsökande bolagets verksamhet är beroende av. 

 

Den största svårigheten med intellektuellt kapital, som Stefan Malmström ser det, är att 

bedöma marknadsutsikterna. Företagaren kan ha en revolutionerande idé men saknar 

kunder som vill betala för den. Stefan Malmström menar att många har fantastiska idéer 

men det finns ingen nytta för dem. Det intellektuella kapitalet värderas följaktligen i ord 

och kommer in som en mjuk detalj i ratingmodellen. Generellt sett får 

kunskapsintensiva företag sämre villkor och rating än tillverkningsföretag på grund av 

mängden mjuka faktorer. Kreditgivning till företag med mycket intellektuellt kapital 

och många mjuka faktorer ser från bankens perspektiv ut som ett sämre bolag med 

större risk att fallera vilket kräver en högre kapitaltäckning och en högre kreditkostnad 

för det kunskapsintensiva företaget. Stefan Malmström medger att modeller som 

värderar intellektuellt kapital skulle kunna vara till nytta och fungera som ett bra stöd i 

kreditprocessen eftersom det intellektuella kapitalet idag försvagar företagets rating. 

Han tror att det skulle kunna förenkla analysen av affärsplanen. Däremot tror han inte 

att det är något som är på gång.  ”Banker är generellt konservativa av sin natur”, säger 

Stefan Malmström.     

 

Redogörelse av praktikfall 

Inledningsvis vill banken träffa både företag X och företag Y för att få en muntlig 

redogörelse av respektive företags affärsplan. Syftet är att få en känsla för om 

företagsägarna planerat tillväxten väl samt om de vet vad de gör. Stefan Malmström 

säger att det är den viktigaste delen av kreditprövningen eftersom de då bedömer 

företagsledarnas insikt och planering.  

 

Efter det första mötet görs en granskning och analys av de finansiella, historiska 

siffrorna. Varför hade Företag X ett underskott 2009 när resultaträkningen visar på 

oförändrad omsättning? Varför hade Företag Y ett kraftigt resultattapp under 2010 

omsättningsökningen till trots? Stefan Malmström efterfrågar en likviditets- och 
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resultatprognos för det närmsta året, några sådana underlag har varken Företag X eller Y 

givit dem. Danske Bank kräver sådana underlag för att kunna analysera känsligheten i 

affärsplanen och få svar på frågor såsom ”Finns det några avgörande affärer som måste 

in för att bolaget skall fortleva och vad är sannolikheten för att dessa erhålls?” ”Är 

kapitalbehovet rätt räknat eller finns det marginal respektive är det för snålt?” ”Finns 

det nyckelkunder och hur mår de i sådana fall?” ”Är nyckelkunderna benägna att byta ut 

företaget eller sitter de säkert?” Efter analysen av historiska och prognostiserade siffror 

mäts och vägs återbetalningsförmågan. Banken ställer sig frågan om de med 

betryggande säkerhet, mot bakgrund av tillgänglig information, kan göra gällande att 

företagen kan återbetala lånen med tiden.  

 

Därefter granskar banken hur krediten kan säkerställas, om bolagen inte kan betala 

tillbaka krediten måste det finnas en säkerhetsreserv. Danske Bank skulle, i de aktuella 

praktikfallen, gärna se att bankens kredit säkerställs med privat engagemang från 

företagsägarnas sida. I Företag Y kan krediten också säkerställs via pant i bostadsrätten 

och i Företag X kan krediten säkerställas via bolagets företagsinteckningar. Stefan 

Malmström lyfter också att Anna bör teckna en livförsäkring som pantsätts i banken då 

”bolaget förmodligen lite står och faller med henne”. Han anser också att 

företagsägarna i Företag Y bör teckna ett kompanjonavtal om någon skulle vilja hoppa 

av verksamheten, dels för deras egen skull men också för bankens. Företagsägarnas 

privata finansiella situation värderas vidare, kan de till exempel under en period minska 

sitt löneuttag för att underlätta flödet i bolaget? Avslutningsvis gör Danske Bank en 

kreditupplysning via UC för att få en rating på bolaget. I fallet med Företag X är det 

redan klart då Anna är befintlig privatkund i banken. Stefan Malmström förtydligar att 

det är respektive praktikfalls återbetalningsförmåga och affärsmässiga risk för att pengar 

slutar att genereras som är viktigast att ta hänsyn till och för Företag Y ser det ljust ut.  

 

4.2.2 Handelsbanken 

Thomas Rörstrand har nyligen tillträtt rollen som företagschef och ställföreträdande 

kontorschef på Handelsbankens kontor i Linköping. Idag är Thomas Rörstrand ansvarig 

för företagssidan, som utgörs av nio personer, på kontoret i Linköping. Hans andra roll, 
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som ställföreträdande chef, innebär dock ett ansvar för hela kontorets verksamhet, och 

dess 30 stycken anställda.  

 

Begreppsutredning 

För Thomas Rörstrand innebär begreppet kunskapsintensivt företag bolag där det inte 

finns någon reell säkerhet, där säkerheten istället skulle behövas vara kopplad till 

personerna bakom bolaget. Det kan handla om konsultbolag, inom olika branscher men 

även revisionsbolag och liknande verksamheter. Thomas Rörstrand skiljer inte det 

intellektuella kapitalet särskilt mycket från den nyligen nämnda definitionen av 

kunskapsföretag. Han menar att det är personerna bakom verksamheten och den kultur 

som verksamheten förmedlar till kunder och anställda som utgör det intellektuella 

kapitalet. ”Jag som har suttit på bägge sidor kan mycket väl förstå vad som är värde i 

ett bolag, och ska man sälja kan det intellektuella kapitalet vara värdet men kommer 

man till banken och ska ta lån är det inget värde för vad ska man då ta som säkerhet? 

Där har vi ett problem som rör kreditgivningen till dessa bolag.”, så beskriver Thomas 

Rörstrand problematiken med intellektuellt kapital. 

 

Kreditpolicyn och kreditbedömningsprocessen 

Precis som de andra storbankerna har Handelsbanken en kreditpolicy som handläggarna 

ska följa vid kreditprocesser. Thomas Rörstrand går inte in detaljerat på policyn men 

förklarar att under de senaste åren har det inte skett några stora förändringar i den, trots 

en svajande finansmarknad. Även fast bankens alla handläggare följer samma 

kreditpolicy och använder sig av samma interna ratingsystem tror Thomas Rörstrand att 

kreditbedömningen skiljer sig åt både inom banken men även mellan bankerna. Att det 

skiljer sig åt inom banken menar han beror på att alla präglas och formas av sina 

kunskaper och erfarenheter. ”Har man en gång gjort en dålig affär inom en viss bransch 

aktar man sig för att göra samma misstag igen”, säger Thomas Rörstrand. Skälet till att 

det skiljer sig åt mellan bankerna tror Thomas Rörstrand beror mycket på de olika krav 

på säkerheter som bankerna ställer. Vissa banker är stenhårda med att få täckning för 

deras lån medan andra banker fokuserar mer på återbetalningsförmågan än säkerheten 

vid utlåning.  
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I kreditbedömningsprocessen fokuserar Handelsbanken främst på kundens 

återbetalningsförmåga och de eventuella säkerheter som det kreditsökande företaget kan 

lämna banken. ”För Handelsbanken är dessa två faktorer lika viktiga. De kompletterar 

varandra bra och för att göra en bra kreditaffär kan man inte utesluta den ena”, menar  

Thomas Rörstrand. ”Om man har säkerheter i form av fastigheter men ingen 

återbetalningsförmåga och det uppkommer fastighetsbubblor på marknaden, då 

minskas värdet på fastigheterna markant och det finns inget värde kvar i säkerheten. 

Man går med kreditförlust.” I bedömningen av krediten använder sig Handelsbanken av 

ett internt ratingsystem som hjälper dem att bedöma kunden. Genom verktyget får 

handläggaren fram nyckeltal som ger indikationer på om företaget har en god 

ekonomisk ställning eller inte och hur dess återbetalningsförmåga ser ut.  

 

Thomas Rörstrand säger vidare att första intrycket de får av kontakten med kunden är 

viktig. På det sättet skapar de sig en känsla för företagaren och dennes verksamhet. Han 

förklarar dock att ”har du ingen lönsamhet så har du inga pengar att betala tillbaka 

lånet med sen, så lönsamheten är jätteviktig”. Thomas Rörstrand utvecklade detta 

genom att förklara att återbetalningsförmågan handlar om att verksamheten ska generera 

pengar som företaget kan betala tillbaka till banken. Därför är den framtida lönsamheten 

väldigt viktig vid bedömning om kunden kommer kunna betala ränta och amorteringar 

på en kredit från banken. Problemet för kunskapsintensiva företag är oftast inte 

lönsamheten utan att kunna lämna säkerheter till banken. Även om handläggaren och 

banken tror på företagarens idé och verksamhet måste de kunna säkerställa krediten mot 

tillgångar. De vanligaste säkerheterna såsom fastigheter och maskiner är oftast inte 

aktuella i kunskapsintensiva företag.  

 

En generell kreditprocess inleds med att kunden besöker banken och lämnar en propå 

för en kredit för att de exempelvis ska investera eller utveckla verksamheten. ”Då vill vi 

se siffror från balansräkningen och resultaträkningen och nystartade bolag måste 

presentera prognoser”. Thomas Rörstrand berättar att de finansiella rapporterna är 

mycket viktiga i kreditbedömningen eftersom det utgör stora delar av det 

presentationsunderlag som kunden ofta lämnar till handläggaren. Utöver de finansiella 
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rapporterna läggs fokus på vem som äger bolaget och hur dennes privata finansiella 

ställning ser ut. Det är viktigt att det finns förklaringar till möjliga 

betalningsanmärkelser för att banken ska få en god uppfattning om personens 

ekonomiska förmåga. ”Slarvar han eller hon med sin privata ekonomi, varför skulle den 

då sköta företagets ekonomi bättre?”, förklarar Thomas Rörstrand. En bedömning görs 

även av hela bolaget. Det handlar om att studera bolagets kunder, leverantörer, 

konkurrenter och var verksamheten är belägen. Är det då ett konsultföretag som söker 

en kredit så handlar det självfallet om att studera konsulternas kunskaper och 

erfarenheter för att få en inblick i verksamhetens prestationsförmåga. Genom en 

bedömning av företagets mjuka faktorer, som Thomas Rörstrand beskriver det, kan 

handläggaren motivera ett annat utfall för kreditbeslutet än ratingen av de hårda 

faktorerna föreslog.  

 

4.2.3 Nordea 

Staffan Harrysson är sedan tio år tillbaka regionkreditchef för region Öst, som innefattar 

Östergötland, Södermanland och Gotland. På regionkontoret i Linköping arbetar idag 

tio stycken analytiker med att förbereda underlag till kreditprocesser som behandlas i 

regionen. Regionanalytikerna samarbetar även mycket med företagshandläggarna på de 

lokala kontoren då Nordea strävar efter att både lokala handläggare, analytiker och 

specialister ska arbeta i team under kreditprocesser. Staffan Harrysson estimerar att 

Linköpings lokala kontor och regionkontoret tillsammans har mandat att klara av 90-95 

procent av alla kreditärenden. Det lokala kontoret i Linköping handlägger framförallt 

företagskunder som inte kräver allt för höga krediter, vilket oftast innefattar 

kunskapsintensiva företag.  

 

Begreppsutredning 

Staffan Harrysson definierar ett kunskapsintensivt företag som motsatsen till 

traditionella verksamhetsföretag. Det är företag som är så långt bort från 

verkstadsföretag och handelsföretag som möjligt och som använder sig av management 

i verksamheten, exempelvis konsultföretag. På frågan vad intellektuellt kapital är för 

Staffan Harrysson svarar han att det är allt som inte är pengar. Han menar istället att det 
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är motsatsen till materiella och finansiella tillgångar och att det är det intellektuella 

kapitalet som utgör företagets management och kunskap som skapar värde i bolaget. 

 

Kreditpolicyn och kreditbedömningsprocessen 

Nordeas kreditpolicy är detaljerad och rymmer till exempel hur mycket eget kapital ett 

bolag ska ha, vilka analyser som ska begäras in och hur ett företags ledning skall 

bedömas. Policyn går inte in på specifika branscher utan är mer ett ramverk för 

behandling av företag i allmänhet. Staffan Harrysson tycker inte att kreditpolicyn har 

genomgått några väsentliga ändringar de senaste åren. Han menar att banken oavsett 

hög- eller lågkonjunktur ska ha samma bedömning vid kreditprocesser av företag. 

Samtidigt tycker han att man kan se tendenser till att det beviljas mer krediter vissa 

perioder mer än andra, men förklaringen menar han är att det under vissa perioder 

efterfrågas mindre krediter och mindre efterfrågan på krediter leder till mindre 

utgivning av krediter. Trots att kreditpolicyn inte har ändrats senaste åren förklara 

Staffan Harrysson att de nya regelverken kring kreditgivning, som exempelvis Basel III, 

innebär högre krav på att bankerna avsätter kapital och har täckning för deras säkerheter 

för att kunna tillgodogöra kunders efterfrågan även vid sämre perioder. 

 

På Nordea är det alltid de lokala handläggarna, i den utsträckning det går, som fattar 

besluten vid en kreditbedömning. Banken strävar dock efter att främja teamarbetet 

mellan de lokala handläggarna, analytiker, privatrådgivare och specialister för att 

bedömningen ska bli så stabil som möjligt. Bankens främsta fokus i kreditbedömningen 

är på det kreditsökande företagets återbetalningsförmåga. Vid bedömningen tittar de 

först och främst på de finansiella rapporterna. De studerar hur de framtida intäkterna 

och kostnaderna ser ut och beräknar hur bolaget skulle kunna hantera att betala ränta 

och amortering på en kredit. Om företaget har en given kundkrets finns det även stora 

anledningar till att studera de företagens framtidsutsikter för att bedöma hur stor 

möjlighet de kommer ha att fullfölja sina åtaganden. Patent och varumärken är sådana 

faktorer som skapar värde i bolag men som är svåra att bedöma i en kreditprocess. I 

Nordeas kalkyler räknar man inte med patent och varumärken men Staffan Harrysson 

menar att man ändå alltid ska ha dessa i beaktning under processens gång.  
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Om bolaget har varit verksamt i några år studerar man dess historik för att uppskatta 

trender och få en överblick om företagarens framtida antaganden är rimliga. Normalt 

sett har företagaren en allt för optimistisk bild av verksamhetens framtid och då menar 

Staffan Harrysson att det är viktigt att studera om det finns något som styrker 

företagarens framtida prognoser. Staffan Harrysson menar även att det är viktigt att ha 

en dialog med företaget för att ta hänsyn till faktorer utanför de finansiella rapporterna. 

Det kan handla om vilken kapitalintensitet som bolaget har, hur personalintensivt det är 

och vilken uppfattning man får av ägaren och dess kompetens. Dessa faktorer drivs 

mycket utifrån den känsla som handläggaren får vid den initiala kontakten med 

företagaren, berättar Staffan Harrysson. Man vill skapa sig en uppfattning om ägaren för 

att kunna bedöma om personen i fråga är kapabel till att driva bolaget framåt. Staffan 

Harrysson menar att faktorn person får en större roll vid bedömningen av ett 

kunskapsintensivt företag eftersom det kunskapsintensiva företagets tillgångar ofta 

utgörs av personerna i bolaget. I konsultföretag analyseras exempelvis vad olika 

nyckelpersoner inom bolaget drar in till verksamheten. Det kan handla om hur många 

kunder de har, hur mycket de kan fakturera samt hur många timmar de är ute hos kund. 

Staffan Harrysson säger att det är svårare att bedöma kunskapsintensiva företag och 

därför ställer banken ofta högre krav på egen insats från ägarna utifall bolagets 

utveckling inte går som förväntat. Vidare förklarar Staffan Harrysson att det oftast är 

lättare att bedöma andra branscher, som exempelvis fastighetsbolag, där man kan 

fokusera mer på hårda faktorer och utgå från mer standardiserade kalkyler. Även fast 

olika branscher kräver fokus på olika faktorer säger Staffan Harrysson att banken ska 

bedöma alla branscher på ett likvärdigt sett.  

 

Det som kan bli aktuellt vid en utgivning av en kredit till ett företag är olika former av 

säkerheter. För kunskapsintensiva företag är den vanligaste säkerheten 

företagsinteckning. Det kan vara för hela bolaget men även för vissa specifika fakturor 

eller kundåtaganden. I vissa fall, om ägaren i bolaget innehar personliga tillgångar, kan 

det även bli aktuellt att komplettera med en personlig borgen.  

 

Vid prissättningen av en kredit använder sig Nordea av ett internt ratingsystem. 

Systemet graderar företag efter deras återbetalningsförmåga samt deras säkerheter. Ju 
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starkare återbetalningsförmåga och ju bättre säkerhet desto lägre blir priset på krediten 

och tvärtom. För kunskapsintensiva företag innebär ratingsystemet ingen nackdel, 

menar Staffan Harrysson, utan han förklarar att de bedöms på samma sätt som alla 

andra bolag och branscher. Banken använder inga modeller eller kalkyler för att bedöma 

kunskapsintensiva företags intellektuellt kapital idag. Dock skulle Nordea, med Staffan 

Harrysson som representant, kunna tänka sig att använda modeller av dessa slag i 

framtiden. ”Det är alltid en fråga om vad man ska prioritera och var resurser ska 

läggas och tyvärr blir modeller och frågor som dessa bortprioriterade eftersom de 

ligger utanför vad som anses mest väsentligt”, säger Staffan Harrysson. Prissättningen 

av krediter handlar inte enbart om ratingsystemet utan även om bankens 

helhetslösningar för dess kunder. Ju fler bankärenden ägaren/företagaren har hos banken 

desto bättre villkor kan han eller hon få, det kan därmed vara till fördel för företaget om 

ägaren har sina åtagande inom samma bank 

 

Redogörelse av praktikfall 

Enligt Staffan Harrysson gör banken inledningsvis en kreditupplysning på det företag 

som ska bedömas i kreditprocessen, i det här fallet på både praktikfall X och Y. En 

kreditupplysning görs för att få en överblick över hur det kreditsökande företaget 

hanterar sin ekonomiska situation, det vill säga om det förekommer några 

betalningsanmärkningar och om de betalar kunder och leverantörer i tid. Om ägaren till 

bolaget redan är befintlig kund i banken studeras även ägarens situation och skötsamhet 

gentemot banken.  

 

Efter granskning av företagets och ägarens tidigare ekonomiska förpliktelser analyserar 

banken företag X:s och företag Y:s budgetar utifrån de uppskattade förväntade 

kassaflödena. De uppskattade kassaflödena ska kunna täcka räntekostnader, 

amorteringar, driftkostnader och övriga tillkommande kostnader i verksamheten. Staffan 

Harrysson noterar även att det kan vara aktuellt att dra bort tidigare hyreskostnader från 

budgetarna om dessa har varit inkluderade eftersom båda bolagen förväntas ha nya 

hyreskostnader inom en snar framtid. I praktikfall Y krävs även en mer specificerad 

analys av företagets kundstock då en kund står för mer än 30 procent av den totala 

omsättningen. Som bankman skulle det även vara av stor vikt att studera vilka kontrakt 
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som kan tänkas gälla i framtiden för befintliga samt nya kunder, poängterar Staffan 

Harrysson. Eftersom företag Y vill anställa tre nya personer krävs det att bolaget har 

prognostiserat en ökad omsättning och kundstock för att det ska bli lönsamt att utöka 

antalet anställda.  

 

Staffan Harrysson säger att analysen för företag X istället skulle fokusera kring vilka 

konkurrenter företaget har på marknaden och vilka nyckelfaktorer bolaget har för att 

motivera företag X som det attraktivare valet för sina kunder i jämförelse med 

konkurrenterna. Ett sätt är att se tillbaka på bolagets historik och försöka utläsa vilka 

framgångsfaktorer som gjort att bolaget tagit sig dit det är idag. 

 

Utöver de analyser och metoder som nämnts skriver Staffan Harryson att det även kan 

bli aktuellt att kunna säkerställa krediten via olika slags säkerheter mellan bolaget och 

banken. Krediten eller delar av krediten kan säkerställas via personlig borgen av ägaren 

eller ägarna, om det är möjligt efter granskning av deras privatekonomiska situation. 

 

4.2.4 SEB 

Per Kostmann har arbetat på företagssidan på SEB sedan 2001 och från 2005 verkar han 

som chef för företagsmarknaden i Linköping. På kontoret i Linköping arbetar idag sex 

stycken kredithandläggare med kreditgivning till företag. Företagssidan i Linköping 

riktar sig till alla branscher men är idag störst inom fastighetsbranschen och 

kunskapsintensiva företag. Av låneportföljens värde uppskattar Per Kostmann att 

fastighetsbolag står för 80 procent medan kunskapsintensiva företag endast utgör 

omkring fem procent. Skälet till fördelningen är att fastigheter binder mycket kapital 

medan kunskapsintensiva företag ofta inte kräver något investeringskapital alls utan 

vanligtvis endast är i behov av rörelsekapital. Däremot när det gäller andelen krediter 

skattar Per Kostmann att de kunskapsintensiva företagen utgör omkring 30 procent.          

 

Begreppsutredning 

På frågan vad ett kunskapsintensivt företag innebär för Per Kostmann svarar han att det 

är ett företag där företagets tillgångar utgörs av kompetensen och kunskapen hos den 
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personal som är anställd. Vanligtvis sysslar de med konsultverksamhet, 

rådgivningstjänster och den typen av verksamheter. Det intellektuella kapitalet är en 

känsla för honom. Det är ingenting som han eller banken värderar på något speciellt sätt 

eller något de pratar om. Efter en stunds betänketid säger han att intellektuellt kapital är 

vilken kompetens och erfarenhet företagsledningen, ägaren eller vd:n har. Vad de har 

för bakgrund, erfarenhet och vad de kan, tittar de på i kreditbedömningen. De intresserar 

sig dock inte särskilt mycket för övrig personal i firman.    

  

Kreditpolicyn och kreditbedömningsprocessen 

SEB:s kreditpolicy är detaljerad och rymmer alltifrån hur man ska se på specifika 

branscher, till ändamålet med krediten. Den går även igenom olika typer av krediter, hur 

man ska säkerställa en pants värde och framförallt hur man ska göra bedömningen av 

återbetalningsförmågan. Per Kostmann menar att alla anställda vet ganska väl hur de 

ska förhålla sig till policyn. Dessutom kontrolleras det att policyn efterföljs i själva 

kreditarbetet. När ett kreditärende kommer upp för beslut finns det en speciell person i 

deras distrikt som går igenom hela kreditärendet för att se ifall det uppfyller det som står 

i kreditpolicyn. I ett senare led sker det även stickprov på beviljade ärenden och policyn 

följs även upp av internrevisionen. Ungefär två gånger per år görs en revidering av 

policyn. Per Kostmann framhäver att SEB:s kreditpolicy i grunden har varit densamma i 

många år däremot har man ändrat procentsatser som berör belåningsgrader och 

eventuellt har någon bransch tillkommit och någon fallit bort. Han menar att det är en 

trygghet i det faktum att revideringarna inte är allt för omfattande eftersom de beviljar 

krediter i olika konjunkturlägen och cykler och då bör utgångspunkten vara densamma.  

 

På SEB är de alltid två i förening vid ett kreditbeslut. Per Kostmann upplever att det är 

ett bra sätt att styra kreditarbetet på. Det innebär att två handläggare sätter sig in i 

kreditbedömningen lika mycket och får gemensamt ta ansvar för att bedömningen blir 

rätt. Vanligtvis är det någon i företagsledningen, ofta VD:n eller ägaren, som ansöker 

om kredit. Det är sällan en ekonomichef som ensamt ansöker utan då normalt i sällskap 

av vd eller ägare.  
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I kreditprocessen är det fokus på det kreditsökande företagets återbetalningsförmåga. 

SEB jobbar väldigt mycket med kassaflödesanalysen, det vill säga det som är 

återbetalningsförmågan. I bedömningen tittar de på ledningens och verkställande 

direktörens erfarenheter samt kunskaps- och kompetensnivå. Per Kostmann påpekar att i 

ett kunskapsintensivt företag är det än viktigare att denna del är på plats eftersom det är 

ledningens förmåga att driva verksamheten som säkerställer att företaget gör affärer och 

således genererar pengar tillbaka till banken. Per Kostmann menar att det egentligen 

inte förekommer någon skillnad i kreditbedömningen av ett kunskapsintensivt företag 

och ett tillverkningsföretag. I båda fallen görs branschanalyser och en bedömning av 

ledningen. Däremot lyfter han att han tror att det är viktigare att bedöma ledningen i ett 

kunskapsintensivt företag kontra ett tillverkningsföretag eftersom det inte finns mycket 

annat att gå på. Ett kunskapsintensivt företag är svårare att analysera. Som 

kreditbedömare, säger Per Kostmann, är det lättare när man har en balansräkning med 

faktiska tillgångar som maskiner att värdera. Det är klart lättare att granska ett parti 

rostfritt plåt som är värt fem miljoner än att kontrollera och bedöma den kompetens som 

finns inom ett företag. Samtidigt framhåller han att det inte är några problem att ge ut 

krediter till kunskapsintensiva företag utan bara att själva processen är mer svårbedömd 

då det finns mindre saker som är mätbara. ”Det speglar sig i priset, om företaget är 

svårbedömt får de helt enkelt betala mer för sin finansiering eftersom banken uppfattar 

risken som större.”  

 

Per Kostmann medger att de finansiella rapporterna är mycket viktiga. ”Som bankgubbe 

gillar man att grotta ner sig i finansiella rapporter, årsredovisningar, delårsrapporter, 

kassaflödesanalyser, bokslut och nyckeltal och grejer”. De tittar framförallt på hur 

tillgångs- och skuldsidan ser ut. Binder företaget mycket kapital? Ett kunskapsintensivt 

företag binder främst kapital i kundfordringar. För dessa företag fokuserar de därför 

mycket på kundstrukturen och på hur företaget jobbar med sina kundfordringar. Vilka 

kunder eller uppdragsgivare de har, vilken status kunderna har på marknaden, hur man 

får betalt, hur ofta man får betalt, hur långa kontrakt som löper, om kunderna är bra eller 

dåliga, hur bra kontakt man har med sina kunder och hur det har varit med 

kundförluster. Är det stora bolag de jobbar med, då kan se anses ha säkra 

kundfordringar, det vill säga säkra betalare som betalar i tid.  De tittar även på kunders 
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kunder, om de utgör en stor del av företagets omsättning. Vidare i att bedöma 

återbetalningsförmågan ingår att titta på hur säljbar tjänsten är samt hur bra man är på 

att attrahera bra personal, om den kreditsökande har ett namn på marknaden och så 

vidare. Panter och övriga säkerheter anser Per Kostmann vara sekundärt, det primära är 

återbetalningsförmågan. För kunskapsintensiva företag rör det sig vanligtvis om en 

ansökan för rörelsekapital och då vanligtvis en checkkredit som är kopplat till 

kundfordringarna. Det innebär att de lånar mycket när de har mycket kundfordringar 

och lite när de har lite kundfordringar. 

  

I bedömningen använder sig SEB av ett internt rating system som är kopplat till både 

hårda och mjuka faktorer. Hårda faktorer är till exempel balansräkning och 

resultaträkning medan mjuka faktorer kan vara ägarens förmåga att driva företaget och 

sälja sina tjänster. SEB använder sedan ratingen plus den känsla de får för den 

kreditsökande för att fatta ett beslut. Till rating-systemet är vidare en 

prissättningsmodell kopplad. Prissättningsmodellen i sin tur innehåller väldigt många 

parametrar, däribland ett internt avkastningskrav på de pengar de lånar ut och ett 

riskpåslag. Per Kostmann tror inte att ett och samma företag skulle få olika kreditbesked 

från olika handläggare på kontoret. Han menar att dels har de ett regelverk som styr och 

sedan tror han att de har en samsyn över hur man ser på krediter i olika branscher samt 

hur de ser på risk. Däremot tror han att det kan skilja sig mellan olika banker. Mycket 

på grund av att det är människor, inga robotar, som handhar kredithandläggningen. 

”Människor tänker olika”, förklarar Per Kostmann. Sen menar han att det inte är säkert 

att alla banker har likadana kreditpolicys, just i en bransch kanske någon bank är beredd 

att ta en högre risk eller vice versa.  

 

Den analysbaserade kreditgivningen 

SEB saknade tid för att ta sig an praktikfallen men gav oss dokument och underlag för 

att få en förståelse för hur kreditbedömningsprocessen går till enligt bankens riktlinjer. 

Underlagen kommer inte att bifogas som bilaga av etiska skäl.  

 

En av utgångspunkterna i SEB:s kreditpolitik är att kreditgivningen ska vara 

analysbaserad, det vill säga kreditgivningen ska bygga på en bedömning av kundens 
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återbetalningsförmåga. Fokus är i främsta rum på de risker som finns vid en 

kreditbedömning än de eventuella möjligheter som kan förekomma och skälet är att 

banken vill minska risken för att negativa överraskningar uppkommer. Analysen 

omfattar följande områden: 

 

- Omvärldsanalys 

- Branschanalys 

- Företagsanalys 

- Finansiell analys 

- Swot-analys      

 

Genom omvärldsanalysen undersöker banken det ekonomiska klimat som företaget 

verkar i, de beaktar ränteläget, politiska regler, konjunktur, valutaexponering och 

konsumtionsmönster eller trender. En förändring i någon av dessa grundläggande 

faktorer kan skapa stora problem för det kreditsökande företaget. Branschanalysen 

fokuserar konkurrensläget samt förutsättningarna och möjligheterna på marknaden 

medan företagsanalysen beaktar det kreditsökande företagets affärsidé, strategi och mål. 

Den finansiella analysen delas in i två steg. Steg 1 innefattar en analys av rörelsens 

kvalitet och risken i rörelseresultatet (rörelserisken) medan steg 2 utgör en analys av 

risken i den finansiella uppbyggnaden i företagets balansräkning (finansiell risk). 

Analysen innebär att banken bland annat undersöker branschens normala 

skuldsättningsgrad, att de gör en utvärdering av de grundläggande finansiella 

nyckeltalen samt att de undersöker om intäkterna är väl diversifierade. Banken vill ha en 

budget inför framtiden samtidigt som de också vill ha tillgång till historiska siffror om 

sådana finns att tillgå. Swot-analysen slutligen, kan uttryckas vara en mer genomgående 

och sammanfattande utvärdering av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

SEB fokuserar även mycket på lednings- och ägarstrukturen, vilket innefattas i 

företagsanalysen. De menar, till exempel, att avsaknad av en klar målsättning med en 

verksamhet, ett allt för starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner samt bristande 

erfarenhet och kunskap hos ledningen eller ägarna kan leda till problem för företag. 

Utöver de analyser som nämns inledningsvis gör SEB också en känslighetsanalys av de 
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identifierade riskerna, ”Om återbetalningsplanen inte hålls, vart står vi då?”. 

Avslutningsvis undersöker banken också en eventuell andra väg ut ur krediten, det vill 

säga vilka säkerheter som kan ställas, ifall amorteringsplanen inte efterlevs.    

 

4.2.5 Swedbank  

Hans Johansson är sedan två år tillbaka kreditchef på Swedbank i Linköping. Han 

betraktas inte som en del av kontorsrörelsen utan tillhör kreditstaben, det vill säga 

verkar ”overhead”, inom Swedbank. På kontoret i Linköping finns det fjorton 

kredithandläggare som är indelade att fokusera på olika bolagsstorlekar. Hans 

Johansson uppskattar att Swedbank, på kontorsnivå, har mandat att klara av omkring 

90-95 procent av alla kreditbeslut som ligger ute på kontoren. 

 

Begreppsutredning 

Kunskapsintensiva företag är enligt Hans Johansson företag som inte har eller jobbar 

med material, istället har de mycket immateriella tillgångar. Han säger att alla företag 

som inte processar något kan betraktas som kunskapsintensiva företag och nämner 

konsult- och teknikföretag som exempel. När vi frågar Hans Johansson vad han 

inbegriper i begreppet intellektuellt kapital tänker han omedelbart på människorna 

bakom företaget. Sedan säger han: ”Hur värderar man det då? Det finns ingen ekvation 

för det. Vi har värderingsmän för fastigheter, maskiner, båtar, flygplan, rubbet. Hur 

värderar man det där? Det bottnar nog ner trots allt i dels vem personen är, vad den 

står för, i kombination med en tänkt affärsidé.”  

 

Kreditpolicyn och kreditbedömningsprocessen 

Hans Johansson visar och går igenom Swedbanks kreditpolicy med oss, dock får vi inte 

ta den med oss. Han berättar att policyn bearbetas kontinuerligt och att det ingår i hans 

roll som kreditchef att kvalitetssäkra den. Policyn bygger på att banken ska ha en bra 

riskspridning. ”Vi vill inte lägga alla äggen i en korg”, säger Hans Johansson. Den 

bygger även på effektivitet, ansvar och hög kvalité. Kreditpolicyn är detaljerad och 

beskriver hur dualitet kan ske samt tar upp de faktorer handläggarna måste fundera på 

och analysera när de arbetar med krediter i banken. Däremot går policyn inte in på 
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specifika branscher utan har funktionen av en referensram för kreditbedömning av 

företag rent generellt. 

 

På Swedbank är det fokus på dualitet i kreditprocessen, det vill säga att man alltid är två 

vid ett kreditbeslut, och det kan uppnås på olika sätt. Hans Johansson berättar att om 

ratingsystemet säger ok till en handläggare kan handläggaren tillsammans med systemet 

säga ja till krediten. Det finns också kvalificerad dualitet som innebär att kreditchefen 

tillsammans med handläggaren fattar ett beslut. Hans Johansson säger att 

kreditprocessen generellt oftast är ganska enkel. Ansvarig handläggare bereder krediten. 

Swedbank har analytiker som sitter runtom i hela Sverige och som analyserar 

marknaden. Analytikerna är branschindelade, det vill säga det finns de som är duktiga 

på fordon och de som är duktiga på lantbruk. Banken hämtar ratings och uppgifter, som 

exempelvis bokslut och betalningsanmärkningar, från UC
1
 samt sitt eget betalsystem. 

Samtidigt förringar han inte det faktum att ett kreditbeslut bygger på analys av många 

parametrar. ”Det är rätt mycket att fundera på när vi jobbar med krediter i banken. 

Viktigast här är återbetalningsförmågan som vi bedömer. Det är alltid så. Det absolut 

viktigaste. Har man den kan man sedan fundera på säkerheter”. Som exempel på vad 

banken kan ta i säkerheter nämner Hans Johansson fastigheter och företagshypotek som 

exempelvis varulager och kundfordringar.  

 

När det gäller kreditbeslut för kunskapsintensiva företag, i jämförelse med exempelvis 

fastighetsbolag, medger Hans Johansson att beslutet grundar sig betydligt mer på 

känsla. ”Det är väldigt svårt att värdesätta det här men på något sätt när man träffar 

personen och får någon uppfattning om deras bakgrund så tankar det nog ner i någon 

form av känsla för hur projektet ska kunna gå.” Han menar att känslan för personen 

bakom företaget och trovärdigheten i affärsidén är det viktigaste när det kommer till 

kunskapsintensiva företag som saknar historik. ”Vi har haft jättefina företag med 

jättebra idéer där managementet inte varit så bra. Företagets överlevnad tankar ner 

väldigt mycket i personerna.” Även om han uttrycker att känslan för personen och 

                                                 
1
 UC är ett företag som ägnar sig åt att leverera aktuell och relevant information för att hjälpa sina kunder 

att fatta rätt beslut om vilka affärer de ska göra. Huvudägarna utgörs av sju banker, däribland de fem 

banker som ingår i vårt urval.  
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affärsidéns trovärdighet är det viktigaste kollar de även på budgetar och prognoser. 

Likviditetsprognosen är det vitala eftersom det rör återbetalningsförmågan. Även 

nyckeltal beaktar dem men det är inte det absolut viktigaste. Hans Johansson berättar att 

de läser mycket propåer, tittar hur balansen ser ut och hur det egna kapitalet utvecklas. 

Ratingen bygger på historia i form av årsbokslut. I ratingen speglas också hur 

kredittagaren skött sina betalningar.  ”En betalningsanmärkning är inget bra, det åker 

ner i källaren”, säger Hans Johansson. Han lyfter också att beslutet måste vara inom 

ramen för den moralsyn banken har.  

 

Redogörelse av praktikfall 

Andreas Gustafsson, företagshandläggare på Swedbank, har bistått oss med information 

om hur Swedbank skulle gå tillväga vid en kreditbedömning av fallföretag X och Y. 

Han skriver att Swedbank generellt sett lägger stor vikt vid företagaren som driver 

företaget vid en kreditbedömning av kunskapsintensiva företag som praktikfall X och 

Y. Den uppfattning handläggaren får av företagaren, genom den initiala kontakten 

mellan banken och företaget, är väldigt viktig. Kontakten handlar om att handläggaren 

skapar sig en bild över företagarens erfarenhet, kunskap, kompetens samt hans eller 

hennes mål och visioner för företaget. Utöver första uppfattningen väger även 

företagsägarens nätverk av kompetenta personer såsom revisorer, rådgivare, ledning och 

styrelse tungt. Nätverket kan komplettera företagaren med goda insikter i hur företaget 

ska bedrivas.  

 

Efter den initiala kontakten med personen bakom företaget studeras bolagets 

verksamhet noggrant. För att bedöma bolagets framtida utsikter skapar sig handläggaren 

en bild över vilka kunder och leverantörer som är viktiga för dess fortlevnad och vilka 

framtidsutsikter marknaden de verkar på har. Till handläggarnas hjälp finns 

branschspecifika analytiker som bistår med analyser om konkurrenssituationen och 

marknaden. 

 

För kunskapsintensiva företag, i likhet med företagen i praktikfallen, anser Swedbank 

att de ovan nämnda mjuka faktorerna är allra viktigast vid kreditbedömningen. Precis 
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som Hans Johansson förklarade under intervjun finns det även hårda faktorer, i form av 

finansiella rapporter, som handläggarna bedömer i kreditprocessen. Som komplement 

till de historiska finansiella rapporterna är det vanligt med budgetar och prognoser över 

kommande år, upplysningar om företagarens privatekonomi samt tidigare insatser och 

säkerheter som bolaget har haft. För både praktikfall X och Y skulle Swedbank önska få 

in kompletterande information över kommande års finansiella ställning. För företag X 

handlar det om att studera hur den tänkta tillväxten ska utvecklas, ”har man tänkt ta 

marknadsandelar från någon annan aktör på marknaden, eller växer marknaden 

generellt så att alla aktörer växer?” Att banken behöver ha in information om den 

tänkta tillväxten i bolaget har att göra med bedömningen av hur trovärdiga överlämnade 

prognoser är i förhållande till bolagets historik. För praktikfall Y läggs istället större 

fokus på hur avtalet med deras största kund, Retriever, ser ut eftersom bolaget är väldigt 

beroende av denna kund. För båda fallföretagen vill Swedbank också ha fler uppgifter 

om de kontor bolagen har tänkt investera i för att bedöma om de kan ta säkerhet i 

kontoren. I dagsläget kan Swedbank således inte ge något uttalande kring om ansökta 

krediter ska beviljas eller avslås utan de behöver kompletterande uppgifter först för att 

kunna fatta ett beslut. 

 

4.3 Sammanfattning empiri 

I samklang med utformningen av teorikapitlet åtföljs även empirin av en 

sammanfattande modell över kreditprocessen som den ser ut enligt bankerna idag. Den 

sammanfattande modellen redogörs på en övergripande nivå.  
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Den streckade rektangeln i figur 6 visar hur kreditbedömningen bygger på en analys av 

hårda och mjuka faktorer som bankerna hävdar är väsentliga att beakta för att bedöma 

återbetalningsförmågan hos det kreditsökande företaget. De mjuka faktorerna utgörs av 

faktorerna person och affärsidé med fokus på företagaren och företagets omgivning. De 

mjuka faktorerna bedöms genom en kvalitativ analys och är inte mätbar på samma sätt 

som den kvantitativa analysen av siffermaterialet, som utgör en av de hårda faktorerna. 

Om återbetalningsförmågan betraktas som god undersöker banken i ett andra steg vilka 

eventuella säkerheter det kreditsökande företaget kan lämna banken. 

Återbetalningsförmågan tillsammans med eventuella säkerheter leder till att krediten 

antingen beviljas eller avslås. De mjuka och hårda faktorerna påverkar inte bara avslag 

och beviljning av krediten utan även prissättningen på krediten. De sammanvägs för att 

uppskatta bolagets riskutsatthet och utifrån riskbedömningen prissätter banken krediten.  
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5. Analys 
I föreliggande kapitel kommer de sammanfattande modellerna i den teoretiska 

referensramen och empirin att kopplas samman för ett resonemang kring studiens 

frågeställningar och syfte. Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av studiens 

problem och syfte. Därefter följer en analys av insamlat material utifrån våra inledande 

frågeställningar. Frågeställningen som berör kreditbedömningsprocessen är 

strukturerad utefter de underrubriker som presenterades i teoriavsnittet, med ett 

adderande av underrubriken ”informationsinhämtning”. 

 

5.1 Utgångspunkt  

Vi har tidigare beskrivit att det föreligger en problematik i kredithanteringsprocessen 

som berör svårigheten att uppskatta och bedöma ett bolags värde och 

återbetalningsförmåga. Flertalet författare, däribland Alwert et al. (2009) och 

Damodaran (2002), hävdar att företag vanligtvis värderas utefter sina finansiella 

rapporter och nyckeltal. Alwert et al. (2009) och Burgman (2007) menar att detta är 

vilseledande då de finansiella rapporterna inte rymmer all väsentlig information, 

däribland det intellektuella kapitalet, och således skapas en informationsasymmetri som 

kan vara en orsak till felbedömningar i kreditprocessen. Alwert et al. och Burgman 

lägger skulden på redovisningssystemet men vi vill lyfta frågan om problemet även eller 

uteslutande kan ligga i kreditbedömningsprocessen. Syftet med föreliggande studie är 

således att undersöka hur banker, i rollen som finansiärer, behandlar intellektuellt 

kapital hos kunskapsintensiva företag vid en kreditbedömning. Avsikten är att beskriva, 

tolka samt reflektera kring kreditprocessen för att påvisa vilken betydelse det 

intellektuella kapitalet har för kreditbeslutet. 

 

5.2 Hur ser bankers kreditbedömningsprocess ut? 

5.2.1 Initial kontakt 

Tanken med regleringar och kreditpolicys är att skydda och stabilisera den finansiella 

marknaden respektive den enskilda banken. Trots förekomsten av kreditpolicys på 
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bankerna berättar Thomas Rörstrand på Handelsbanken att kreditbedömningen skiljer 

sig åt både inom banken men även mellan bankerna. Att det skiljer sig inom banken 

menar han beror på att alla präglas och formas av sina kunskaper och erfarenheter. Per 

Kostmann på SEB delar inte denna syn. Han tror att ett företag skulle få samma 

kreditbesked oavsett vem som handlade ärendet inom SEB, däremot tillstår han att det 

kan skilja sig åt mellan banker. En förklaring till det, säger Per Kostmann, kan vara att 

människor inte är några robotar och att människor tänker olika. Respondenternas 

resonemang kan kopplas samman med Nuteks (1993) förklaring att bedömningen i 

slutändan är individpåverkad då kredithandläggare har olika bakgrunder och 

erfarenheter. Vi finner även stöd för resonemanget i Basu et al:s (2008) och Malkiels 

(2007) yttrande om att människor tenderar att till viss del påverkas av sina känslor och 

inte enbart följa sitt förnuft vid beslutsfattande. 

 

Den individpåverkade bedömningen berör enligt Nutek (1993) det faktum att många 

bankmän lägger stor vikt vid den känsla och intuition som skapas vid första kontakten 

med det kreditsökande företaget. Enligt Nutek (1993) samt Svensson och Ulvenblad 

(1994) anses första mötet vara centralt för den framtida relation och det förtroende som 

ska föreligga mellan parterna. Det speglar sig även i respondenternas uttalanden. 

Samtliga respondenter, utom Per Kostmann på SEB, framhäver att det intryck banken 

får vid första kontakten med det kreditsökande företaget är oerhört viktigt eftersom 

banken skapar sig en känsla för företagaren och dennes verksamhet. Respondenterna 

från Nordea och Swedbank anser att den initiala kontakten oftast är än mer väsentlig vid 

kreditbedömning av kunskapsintensiva företag eftersom det kunskapsintensiva 

företagets tillgångar i stort sett enbart utgörs av kompetens och kunskap som inte kan 

bedömas på likartat sätt som fasta tillgångar. Det bekräftar vidare vad Andersson (2002) 

skriver angående den initiala kontaktens betydelse vid kreditbedömning av 

kunskapsintensiva företag och därmed fokuset på den kvalitativa analysen kontra den 

kvantitativa. Kreditbeslutet grundas då främst på uppfattningen om ägaren, de anställda 

samt hur övriga immateriella tillgångar förväntas generera värde i företaget.  
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5.2.3 Beredning och bedömning  

Informationsinhämtning 

I den undersökning Nutek genomförde 1993 framgick det att banker lägger stor vikt vid 

att samla in information via olika kanaler eller nätverk, vilket föreliggande studie visar 

är gällande även idag. Det antyder att Svensson och Ulvenblad (1994) inte hade fel när 

de skrev att de relationer bankmannen har med det kreditsökande företaget samt övriga 

aktörer i dess närmiljö är av avgörande betydelse i kreditgivningen. Enligt 

respondenterna sker den viktigaste informationsinsamlingen genom den direkta 

kontakten mellan företaget och banken, dyadrelationen, vilket vanligtvis sker via 

personlig kontakt på bankkontoret. Därmed kan vi dra en parallell till betydelsen av den 

initiala kontakten mellan dessa parter. Studien visar även att bankerna anser det aktuellt 

att komplettera med information om företaget utöver det som framgår genom samtalet 

med företagaren eller i företagets finansiella rapporter. Det antyder att den enskilda 

handläggaren inte har all den kunskap eller all den information som krävs för att göra en 

rättvisande bedömning utan behöver nätverk som kompletterar med kunskap och 

information som kredithandläggaren saknar. Staffan Harrysson, Nordea, och Hans 

Johansson, Swedbank, berättar att de drar nytta av det organisatoriska nätverket men 

också det inre kommersiella nätverket för att skapa sig en bredare och djupare bild över 

det kreditsökande företagets verksamhet. Det kan förklara varför det är vitalt att det 

föreligger en god kommunikation mellan den kreditsökande företagaren och de olika 

aktörerna i de olika nätverken.  

 

Person 

Redan på 1990-talet kom Nutek (1993) med en ingående teori om hur personen bakom 

ett företag bör bedömas i en kreditprocess. Det empiriska materialet visar att denna teori 

fortfarande är aktuell, om inte mer väsentlig idag än när den presenterades 1993. 

Respondenterna lyfte fram bedömningen av personen bakom det kreditsökande bolaget 

som en väldigt viktig aspekt att beakta i en kreditprocess. Det uppfattas som logiskt i 

relation till Hedquists (2002) förklaring om hur förtroende och god kommunikation 

mellan parter skapas. Det gäller för det kreditsökande företaget att övertyga 

kredithandläggaren om att kredittagaren är insatt i sin verksamhet och att det finns en 



74 

 

framtid för företaget. Stefan Malmström, Danske Bank, berättade att en påverkande 

faktor kan vara att företagsägaren själv går in med kapital i bolaget, vilket visar på 

företagarens engagemang. Staffan Harryson på Nordea uppger att när de bedömer 

kunskapsintensiva företag, kontra företag med mer fasta tillgångar, ställer de ofta högre 

krav på egen insats från ägarna. Genom att ägaren till bolaget äventyrar sin egen 

ekonomi och framtid talar det för att företagaren har en positiv framtidstro rörande 

verksamheten samt att företagaren också kommer att göra allt för att verksamheten ska 

gå bra. Det kan kopplas samman med Ertzgaards (2004) teori om att förtroende och 

trovärdighet bygger på engagemang.   

 

Till skillnad mot Andersson (2001a) menar Staffan Harryson och Hans Johansson att 

det även är viktigt att analysera vad andra nyckelpersoner bidrar med inom företaget 

och vilka nätverk kredittagaren har att tillgå, vilket relaterar till den relationsbaserade 

utlåning Eriksson (2006) och Udell (2008) talar om. Hans Johansson, Swedbank, 

förklarade att en affärsidé kan ha potential men om företagsledningen saknar kompetens 

och erfarenhet faller idén. Detta yttrande finner vi stöd för i såväl Nuteks (1993) som 

Verksamts (2011b) beskrivning av vikten av att en företagsledare knyter till sig 

personer som kompletterar denne om företagsledaren själv saknar viss kompetens. Det 

bekräftar vidare att faktorn person är nära förankrat med det inre kommersiella 

nätverket. Att respondenterna anser att omgivande nätverk, i form av ledning och 

anställda, är en faktor att granska i kreditprocessen innebär dock inte att det är 

problemfritt. Det är, som respondenterna uttryckte sig, omöjligt att säkerställa att 

personalen i ett företag stannar kvar i företaget. Däremot företagaren, som har gått in 

med egen insats i bolaget, anses vara lättare att kontrollera då denne torde ha en 

långsiktig plan med sitt ägande och troligtvis är mer bunden till företaget än de 

anställda. Troligtvis är det mot bakgrund av detta, kontrollen över företagaren, som 

Nuteks (1993) samt Svensson och Ulvenblads (1994) teori om faktorn person fokuserar 

på företagarens privatekonomi, kompetens, egenskaper och motiv.  Respondenterna från 

Swedbank är samstämmiga med att det är angeläget att se till samtliga av dessa kriterier 

och de uppger att företagarens mål och visioner för bolaget är viktiga att väga in i denna 

process. Praktikfallen gav ett entydigt svar om att samtliga banker använder sig av 

kreditupplysningar för att studera om ägaren har några betalningsanmärkelser och hur 
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dennes tidigare ekonomiska åtaganden har hanterats för att uppskatta företagarens 

ekonomiska situation.  

 

Affärsidé 

Syftet med att studera företagets affärsidé är, enligt Nutek (1993) och Svensson och 

Ulvenblad (1994), att skapa sig en bild över verksamheten i förhållande till övriga 

aktörer på marknaden. Dokumenten från SEB antyder att bedömningen av affärsidén 

innefattar mer än en bedömning av branschens konkurrenter, leverantörer och kunder. 

Även det ekonomiska klimatet står skrivet som en riskfaktor att beakta i bedömningen 

av affärsidéns överlevnad. I dokumenten står det uttryckligen att en förändring i 

konsumtionsmönster eller en förändring av ränteläget kan skapa stora problem för det 

kreditsökande företaget. Samtidigt säger Per Kostmann, SEB, att banken beviljar 

krediter i alla konjunkturlägen och cykler och menar att utgångspunkten därför bör vara 

densamma oavsett konjunkturlägen. Per Kostmanns uttalande kan uppfattas som 

motsägelsefullt i jämförelse med vad som står skrivet i deras 

kreditbedömningsdokument. Likaså Staffan Harryssons yttrande om att Nordea ska 

bedöma alla branscher på ett likvärdigt sätt, trots att olika branscher kräver fokus på 

olika bedömningsfaktorer. Uttalandet insinuerar att Nordea exempelvis inte tar hänsyn 

till konsumtionsmönster eller trender eftersom det skulle innebära att banken avviker i 

bedömningen mellan branscher med olika popularitet. Samtidigt framhåller han under 

intervjun att banken studerar det kreditsökande företagets historik för att uppskatta 

eventuella trender. Det är relevant att ifrågasätta om det stämmer. Samtliga 

respondenter framför att anledningen till att bedöma företagets affärsidé är att bedöma 

det kreditsökande företagets återbetalningsförmåga. Om det ekonomiska läget talar för 

en nedåtgående spiral för en specifik bransch torde den aspekten vara av stor vikt för 

bedömningen av företagets återbetalningsförmåga. Det empiriska materialet visar också 

att övriga respondenter, utan att specificera att det är en bedömning av affärsidén, 

endast analyserar det kreditsökande företagets medaktörer på marknaden.  

 

Bedömningen av affärsidén är enligt Nutek (1993) samt Svensson och Ulvenblad (1994) 

nära knutet till bedömningen av företagaren. Hans Johansson, Swedbank, menar att 

bedömningen av affärsidén ligger i trovärdigheten i affärsidén, som i sin tur är starkt 
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sammankopplat med trovärdigheten hos personen bakom företaget och affärsidén. Det 

innebär enligt Nutek (1993) att förtroendet och intrycket av personen indirekt blir 

avgörande för kreditgivarens uppfattning om affärsidén, vilket kan indikera att faktorn 

person i bedömningen av affärsidén går före omvärldsanalysen som förespråkas i SEB:s 

kreditbedömningsdokument.  

 

Siffermaterial 

Majoriteten av respondenterna anser att återbetalningsförmågan är det mest 

grundläggande att studera i kreditbedömningsprocessen Anledningen till att 

återbetalningsförmågan är nödvändig att bedöma är, som Svenska bankföreningen 

(2007) uppger, för att minimera bankens kreditrisk. Thomas Rörstrand från 

Handelsbanken jämför det med att studera bolagets förväntade lönsamhet, det vill säga 

att återbetalningsförmågan beror på företagets framtida lönsamhet. Eftersom 

återbetalningsförmågan handlar om företagets kommande lönsamhet studeras prognoser 

och historik över finansiella rapporter för att få en inblick i om prognoserna är 

realistiska i förhållande till bolagets historiska utveckling. Det är i överensstämmelse 

med vad Nutek (1993) anser att bankerna bör efterfråga. Vanligtvis presenteras 

rapporterna och prognoserna av företagaren själv, vilket återigen insinuerar att faktorn 

person är av stor vikt för trovärdigheten i det finansiella materialet. Även i 

siffermaterialet finns en antydan till att bedömningen av företagaren spelar in. Som 

Nutek (1993) samt Svensson och Ulvenblad (1994) har noterat i sina studier bygger 

företagarens kalkyler oftare på förhoppningar än verkligt utfall. Därför, förklarar Stefan 

Malmström på Danske Bank, krävs det en känslighetsanalys av företagarens kalkyler 

och prognoser för att, som Verksamt (2011b) anser nödvändigt, bedöma rimligheten i 

dem.  

 

Studien visar att den kvantitativa analysen av det kreditsökande företagets finansiella 

rapporter utgör de hårda faktorerna i bankernas interna ratingsystem. Det kan knytas an 

till Häckners (1998) och Udells (2008) beskrivning av hård information. Den 

kvantitativa analysen är, enligt Per Kostmann på SEB, lättare att utföra för företag med 

många faktiska tillgångar och maskiner att värdera. Staffan Harrysson, Nordea, menar 

att konsekvensen av det blir att kunskapsintensiva företag, som är mer svårbedömda och 
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har färre mätbara tillgångar, får en högre lånekostnad eftersom risken för banken 

uppfattas som högre. Även Stefan Malmström från Danske Bank anser att 

kunskapsintensiva företags återbetalningsförmåga är problematisk då kassaflödet ofta 

ser svagt ut. En logisk tolkning är därmed att ju fler hårda faktorer ett företag innehar 

desto lägre blir risken för banken och desto lägre blir priset på krediten för det 

kreditsökande företaget.   

 

Säkerheter 

Enligt Thomas Rörstrand från Handelsbanken, Staffan Harrysson från Nordea, Per 

Kostmann från SEB och Stefan Malmström från Danske Bank vill banken med hjälp av 

säkerheter försäkra sig om att de har täckning för utlånad kredit om det kreditsökande 

företaget mot all förmodan inte skulle leva upp till förväntad lönsamhet. Enligt 

Svensson och Ulvenblad (1994) beviljar en del banker krediter enbart på grund av ett 

företags goda återbetalningsförmåga, det vill säga utan att ta någon säkerhet. Andra 

banker beviljar endast krediter mot bakgrund av goda och tillförlitliga säkerheter och 

bekymrar sig mindre om det kreditsökande företagets framtida lönsamhet. 

Respondenternas beskrivningar styrker att dessa skillnader föreligger mellan bankerna 

även idag. Stefan Malmström, Danske Bank, berättade att de tidigare grundade 

kreditbeslutet på tillgången till säkerheter, enligt Eriksson (2006) en rent 

transaktionsbaserad utlåning, medan de idag har frångått det och har främsta fokus på 

återbetalningsförmågan. Samma resonemang har även Hans Johansson, Swedbank, och 

Per Kostmann, SEB. De övriga respondenterna från Nordea och Handelsbanken 

tydliggör däremot att det är lika viktigt att säkerställa en kredit genom säkerheter som 

att bedöma återbetalningsförmågan. Siffermaterial och säkerheter går onekligen hand i 

hand då båda faktorerna betraktas som hårda faktorer enligt respondenterna. Ju färre 

säkerheter desto osäkrare blir den kvantitativa analysen och desto högre blir 

lånekostnaden. Då respondenterna antyder att bedömningen av hårda faktorer, eller hård 

information, väger tungt i kreditbeslutet talar det för att Nordeas och Handelsbankens 

tydliggörande, om att det är viktigt att säkerställa såväl återbetalningsförmåga som 

säkerheter, är realistiskt.  
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Trots delad syn på säkerheter har samtliga respondenter en entydig bild av vilka 

säkerheter som är mest tillämpbara. I likhet med Nutek (1993) anser respondenterna att 

den vanligaste säkerheten i allmänhet är fast egendom i form av fastigheter och 

maskiner men som Thomas Rörstrand från Handelsbanken noterade är fallet inte 

detsamma för kunskapsintensiva företag. Av de andra vanliga säkerheterna som Nutek 

(1993) presenterade är respondenterna överens om att företagshypotek samt personlig 

borgen är de säkerheter som är mest aktuella för kunskapsintensiva företag. Svårigheten 

med de säkerheter som ofta föreligger vid krediter till kunskapsintensiva företag anser 

Nutek (1993) vara att bedöma värdet på säkerheten i framtiden. Fast egendom däremot 

brukar ha ett uppskattningsbart andrahandsvärde eftersom marknaden för försäljning av 

fastigheter och maskiner är mer kontinuerlig. Eftersom förekomsten av säkerheter för 

kunskapsintensiva företag i allmänhet är färre eller mer osäkra visar Mishkins (2007) 

teori att banken kan ha ett högre krav på säkerheter om det föreligger 

informationsproblem innan en transaktion genomförs (Adverse selection). Om banken 

anser att informationsproblem förekommer mellan det kreditsökande företaget och 

banken skulle det kunna påverka kreditprocessens utfall i väsentlig mening.    

 

5.3 Vad är intellektuellt kapital ur ett litterärt 

perspektiv och vad anser bankerna att intellektuellt 

kapital är? 

Enligt Dumay (2009) råder det brist på samförstånd mellan teoretiker och praktiker om 

vad intellektuellt kapital är. Med stöd av den forskning vi presenterat i den teoretiska 

referensramen förekommer denna brist inte uteslutande i förhållandet teoretiker och 

praktiker utan även till viss del mellan teoretikerna, åtminstone i modelleringarna av 

begreppet. Enligt Edvinsson och Malone (1997), Hancock et al. (2008) och Dumay 

(2009) utgörs det intellektuella kapitalet av human- och strukturkapital. Jacobsen et al. 

(2005) beskriver fenomenet enligt trepartskategoriseringen; humankapital, 

organisatoriskt strukturkapital och relationsstrukturkapital. I slutändan, trots de skilda 

kategoriseringarna, fyller forskarna dock begreppet med samma innehåll och ger 

begreppet samma innebörd. 
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Respondenterna har ett smalare perspektiv till begreppet i jämförelse med teoretikerna. 

Samtliga är överens om att det är människor som representerar det intellektuella 

kapitalet men få vidgar begreppet. Majoriteten beskriver begreppet som den kunskap 

och kompetens personerna bakom verksamheten, exempelvis företagsledning, ägare 

eller vd, har. Staffan Harrysson svarade att intellektuellt kapital är motsatsen till 

materiella och finansiella tillgångar, vilket med stöd av IFRSs definition av olika typer 

av tillgångar antyder att Staffan Harrysson betecknar intellektuellt kapital som en 

immateriell tillgång. Vidare beskriver Staffan Harrysson det intellektuella kapitalet som 

en tillgång som skapar värde i bolag, vilket delvis kan sammankopplas med Jacobsen et 

als. (2005) definition ”alla de faktorer som är avgörande för en organisations 

framgång men som inte speglas i den traditionella balansräkningen”. Den beskrivning 

respondenterna gör av det intellektuella kapitalet kan närmast sammankopplas med vad 

teoretikerna preciserar som humankapital, det vill säga det värde de anställda i en 

organisation bidrar med genom sina individuella erfarenheter, kunskaper och kompetens 

och som ej kan ägas. Jacobsen et al. (2005) framhåller att en organisations uppgift är att 

fånga den kunskap individerna bidrar med i företagets struktur för att därigenom säkra 

det intellektuella kapitalet, i detta fall humankapitalet. Att humankapitalet är 

personbaserat ser Jacobsen et al. (2005) inte som ett problem. Däremot lyfter bland 

andra Stefan Malmström, Danske Bank, och Thomas Rörstrand, Handelsbanken detta 

som den huvudsakliga problematiken med det intellektuella kapitalet, att det är en 

tillgång som ett företag inte kan kontrollera. Thomas Rörstrand, Handelsbanken, säger 

att om man ska värdera det intellektuella kapitalet behöver säkerheten vara kopplad till 

personerna bakom företaget och således finns det ingen reell säkerhet för de bolag som 

enbart bygger på intellektuellt kapital. Samtidigt för han på tal att de väger in ägares och 

anställdas kompetens och erfarenhet. Även Per Kostmann på SEB påtalar att det 

intellektuella kapitalet inte är något de värderar men understryker att de i 

kreditprocessen beaktar företagslednings, ägares och vd:s bakgrund och erfarenhet. 

Likaså Hans Johansson, Swedbank, Stefan Malmström, Danske Bank och Staffan 

Harrysson, Nordea berättar att de beaktar kompetens och erfarenhet hos nyckelpersoner 

inom företaget. Sammankopplat med den definition bankerna i studien ger det 

intellektuella kapitalet svarar de indirekt på att de beaktar humankapitalet.  
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5.4 Hur behandlar banker intellektuellt kapital i en 

kreditbedömningsprocess? 

Teori och empiri visar att bankerna lägger stor vikt läggs vid finansiella rapporter i 

kreditbedömningsprocessen. Det empiriska materialet visar att ingen av bankerna eller 

respondenterna använder sig av modeller eller kalkyler för att värdera och bedöma det 

intellektuella kapitalet hos det kreditsökande företaget. Utfallet var inte förvånande 

eftersom det föreligger en kontrovers 

angående väsentligheten i att redovisa 

intellektuellt kapital då det anses statiskt 

och svårt (Dumay, 2009; Jacobsen et 

al., 2005; Rastogi, 2003; Roos et al., 

2001). En aktuell och förenande modell 

över intellektuellt kapital utgörs enligt 

Jacobsen et al. (2005) och Dumay 

(2009) av humankapital, strukturkapital 

och relationskapital. Det empiriska 

materialet visar starka kopplingar till 

den teoretiska definitionen av 

intellektuellt kapital men några av 

respondenterna har svårt att se denna koppling. Stefan Malmström, Danske Bank, är den 

enda som lyfter att det intellektuella kapitalet beaktas och värderas i ord som en mjuk 

detalj i deras interna ratingsystem. Respondenternas syn på intellektuellt kapital kan 

framförallt sammankopplas med teorins humankapital och det är även faktorer under 

denna kategori vi kan se att respondenterna och bankerna lägger störst vikt vid i 

kreditprocessen. Uteslutande är respondenterna eniga om att det är viktigt att bedöma 

personen eller personerna bakom företaget, vilket är starkt sammankopplat med teorins 

humankapital. Utöver detta visar studien att flertalet av respondenterna, utan att själva 

benämna det som en del av det intellektuella kapitalet, gör bransch- och 

marknadsanalyser där de studerar företagets kunder, konkurrenter, och leverantörer 

vilket enligt Jacobsen et al. (2005) och Dumay (2009) är en del av det de benämner som 
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relationskapital. Materialet visar således på att bankerna väger in en bedömning av det 

intellektuella kapitalet mer än de själva anser i de mjuka faktorerna under både 

kategorin person och affärsidé. Det går därmed att dra paralleller till Häckners (1998) 

och Udells (2008) beskrivning av mjuk information. Sambandet mellan de mjuka 

faktorerna som bankerna värderar och de teoretiska definitionerna av intellektuellt 

kapital visas i figur 7. Även fast skillnaderna mellan det litterära perspektivet på 

intellektuellt kapital och bankernas perspektiv skiljer sig markant åt väger bankerna in 

det intellektuella kapitalet, mer än de själva preciserar, i kreditbedömningsprocessen.  

 

Frågan är då varför Thomas Rörstrand, Handelsbanken, menar att intellektuellt kapital 

är oväsentligt vid en kreditansökan, då det inte finns någon säkerhet att knyta till 

kapitalet, men att det kan ha ett värde generellt sätt. Utlåtandet motsäger vad övriga 

respondenter menar är användbarheten och motivet till de mjuka faktorerna i processen, 

att de kan motivera ett annat utfall än vad de hårda faktorerna indikerar. Om de mjuka 

faktorerna kan användas för att motivera ett annat utfall än vad de hårda faktorerna 

anvisar finns det incitament för att det intellektuella kapitalet har en påverkan och ett 

värde i kreditbedömningsprocessen, i motsats till Thomas Rörstrands uttalande.  

 

Respondenterna anger som sagt att de mjuka faktorerna kan användas för att styrka ett 

annat utfall än vad de hårda faktorerna visar på, dock inte bara i positiv bemärkelse. 

Stefan Malmström, Danske Bank, berättar att kunskapsintensiva företag, där 

kreditanalysen vanligtvis utgörs av en analys av mjuk information, ser svagare ut och 

har högre risk att fallera. Det leder till att ratingen av företaget blir sämre, då den 

kvalitativa analysen inte väger lika tungt som den kvantitativa analysen, vilket i sin tur 

motiverar en högre kapitalkostnad. Fortfarande är bedömningen individbaserad, det vill 

säga olika handläggare värderar olika faktorer som mer eller mindre fördelaktiga, men 

gemensamt för samtliga handläggare är att det råder informationsasymmetri vid 

bedömning av ett kreditsökande företag, vilket enligt Rodgers (2003) leder till högre 

kapitalkostnader för företagen. Det faktum att kredithandläggare värderar att 

kunskapsintensiva företag innebär en högre risk kan vara förknippat med de mjuka 

faktorerna, tillika det intellektuella kapitalet, men även med problematiken med 

Adverse Selection. Många mjuka faktorer att värdera skulle därmed kunna leda till att 
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bankerna har svårare att uppskatta bolagets framtida återbetalningsförmåga och därmed 

anser banken att risken är högre, vilket i sin tur motiverar en högre kapitalkostnad. 
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6. Slutsats 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur banker, i rollen som finansiärer, 

behandlar intellektuellt kapital hos kunskapsintensiva företag vid en kreditbedömning. 

Avsikten är att beskriva, tolka samt reflektera kring kreditprocessen för att påvisa vilken 

betydelse det intellektuella kapitalet har för kreditbeslutet. 

 

Intellektuellt kapital är definitionsmässigt problematiskt, både teoretiskt och i praktiken. 

Den beskrivning bankerna ger av det intellektuella kapitalet kan närmast definieras som 

humankapital. Men utifrån studiens intervjuer och praktikfall tydliggörs det att bankerna 

bedömer betydligt fler faktorer, som teoretiskt betraktas som intellektuellt kapital, utan 

att de är medvetna om det. Utifrån de mjuka faktorerna i kreditbedömningsprocessen 

granskar bankerna indirekt även det intellektuella kapitalets strukturkapital och 

relationskapital. Det pekar på att det inte råder oenighet kring om det intellektuella 

kapitalet är något att beakta i kreditbedömningsprocessen utan snarare vilket värde det 

ska ges. Uttalanden om att det intellektuella kapitalet inte skulle ha något värde alls vid 

en kreditbedömning har vår studie motbevisat. 

 

Generellt sett är bankerna mer försiktiga vid utlåning av krediter till kunskapsintensiva 

företag i och med de färre mätbara tillgångarna och säkerheterna. Kunskapsintensiva 

företag med mycket intellektuellt kapital har färre hårda faktorer och säkerheter än 

traditionella tillverkningsföretag vilket banken anser vara förknippat med högre risker. 

De högre riskerna speglas i prissättningen av krediten vilket leder till högre 

kreditkostnader för kunskapsintensiva företag. Utefter handläggarens bedömning av de 

mjuka faktorerna anses det intellektuella kapital indirekt vara en styrka eller svaghet för 

bolaget. Huruvida det intellektuella kapitalet är en styrka eller svaghet avgörs utifrån 

den informationsinhämtning och den kontakt som handläggaren har med företagaren. 

Resultatet av kontakten mellan företagaren och handläggaren påverkas i sin tur av 

handläggarens tidigare erfarenheter och kunskap, vilket ger vid handen att det rör sig 

om en individpåverkad bedömning.  
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Den främsta problematiken med intellektuellt kapital för banker i 

kreditbedömningsprocessen verkar därmed inte vara definitionssvårigheten utan 

värderingssvårigheten. Definitionssvårigheten är en problematik i sig själv men utifrån 

studiens resultat går det inte att se att det har en påverkan på det slutgiltiga 

kreditbeslutet eftersom faktorerna som utgör det intellektuella kapitalet värderas, även 

fast bankerna inte klassificerar det som intellektuellt kapital. Som alla mjuka och hårda 

faktorer banken beaktar i processen är intellektuellt kapital ingen enskild faktor som 

avgör kreditbeslutet, men studiens resultat visar att det har en påverkan på utfallet.  
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7. Reflektioner 

Studien har visat hur banker, i agerande av finansiär, behandlar intellektuellt kapital vid 

en kreditbedömning och slutsatsen av studien visar på att det inte är 

definitionsproblematiken som är problematiskt för kreditbeslutet utan 

värderingsproblematiken av mjuka faktorer. Resultatet har grundats på intervjuer och 

fiktiva praktikfall och därför anser vi det relevant att föra ett resonemang kring hur vår 

utformning av insamlat material kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Intervjuerna var strukturerade utifrån studiens frågeställningar med fokus på 

definitionsutredning samt kreditbedömningsprocessen och det intellektuella kapitalet. 

Intervjuerna skedde med respondenter från storbankerna som på ett eller annat sätt är 

insatta i kreditbedömningsprocessen. Intervjusvaren kan ha påverkats av att 

respondenterna ha olika bakgrund, erfarenhet samt syn på ämnet eftersom studien inte 

har genomförts med personer som innehar identiska titlar och arbetsuppgifter. Samtidigt 

är det oundvikligt att frånkomma det faktum att intervjuobjekt har olika bakgrunder, 

vilket vår studie om något visar på. Det medför att intervjumaterialet bygger på 

individers ställningstagande.  

 

Praktikfallen var utformade som att två fiktiva kunskapsintensiva bolag var 

kreditsökande till de utvalda bankerna. Om praktikfallen hade varit utformade på annat 

sätt - annan typ av bolag, andra finansiella nyckeltal, andra tillgångar och andra 

grundare - hade möjligen andra detaljer framkommit i studien. Dock anser vi inte att 

den eventuella påverkan ett annat utformande skulle få på resultatet skulle vara av 

betydelse eftersom avsikten har varit att lyfta fram den generella syn banken har på 

intellektuellt kapital och inte hur de agerar i specifika fall.  

 

Vidare kan vi konstatera att ämnesområdet och de olika faktorer 

kreditbedömningsprocessen utgörs av är ett väldigt intressant och aktuellt område. Dock 

handlar ämnet om så mycket mer än vi hade kunnat ana, och trots kreditpolicy och 

riktlinjer för tillvägagångssätt är olikheterna vid bedömningarna många. I efterhand kan 

vi konstatera att det inte enbart är hårda faktorer, siffermaterial och säkerheter, som 
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påverkar kreditbedömningen utan även mjuka faktorer, intellektuellt kapital, har en 

inverkan på utfallet.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Som beskrivit upplever vi intellektuellt kapital som ett väldigt fascinerande och 

angeläget ämnesområde. Då ämnet berör många fler aspekter och synvinklar än vi 

inledningsvis kunde ana är vår förhoppning att studiens material kan ligga till grund för 

fortsatta studier inom området. 

   

Under studiens gång har vi reflekterat över frågan ifall aktörer som erbjuder riskvillig 

finansiering skulle betrakta kunskapsintensiva företag annorlunda vid en 

kreditbedömning i jämförelse med storbankerna. Vi anser därför att en studie som ser 

till hur riskfinansiärer, som exempelvis Almi Företagspartner, resonerar kring 

praktikfallen skulle vara intressant. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att utföra en liknande undersökning men med 

fokus på kreditbedömningsprocessen för små företag, som inte nödvändigtvis är 

kunskapsintensiva. Den teoretiska referensramen i föreliggande studie har visat att 

intellektuellt kapital innefattar element som förekommer inom alla typer av företag och 

inte uteslutande inom de kunskapsintensiva företagen.  

 

Ytterligare ett uppslag är att undersöka förekommande skillnader i bedömningen av det 

intellektuella kapitalet bankerna sinsemellan. Vår studie har till viss del oundvikligen 

berört detta men fokus har inte varit på att undersöka föreliggande skillnader mellan 

bankerna utan istället mellan teori och empiri.   

 

Ett fjärde förslag är att beakta kreditpolicys och övriga regelverks inverkan på 

bedömningen av intellektuellt kapital. Detta är också något som vår studie bitvis har 

berört men det skulle vara intressant att undersöka ifall befintliga eller kommande 

regelverk sätter hinder för bedömningen av det intellektuella kapitalet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Att frågorna är numrerade visar inte på någon inbördes ordning utan numrering har 

endast använts för att skapa struktur i guiden.  

  

Banken och dess kreditverksamhet 

1. Berätta kort om din roll (utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter)  

2. Hur ser er kreditavdelning för företagsfinansiering ut? (Antal handläggare, 

utbildning, kompetens, kreditmandat) 

3. Vilka kunder/branscher vänder ni er främst till? 

4. Hur stor del i procent utgör kunskapsintensiva företag av det totala antalet 

företag som har lån hos er? (Samt ett försök till svar på varför förhållandet ser ut 

som det gör.) 

5. Hur stor del i procent utgör kunskapsintensiva företags kreditvolym i 

förhållande till bankens totala kreditvolym? (Samt ett försök till svar på varför 

förhållandet ser ut som det gör.)  

 

Definitionsfrågor  

1. Vad är ett kunskapsintensivt företag? (Exempel) 

2. Vad är intellektuellt kapital? 

 

Bankens kreditpolicy och kreditbedömningsprocessen  

1. Vad innefattar bankens kreditpolicy? 

2. Hur kontrolleras det att bankens kreditpolicy efterföljs på det lokala kontoret?  

3. Har er kreditpolicy ändrats de senaste åren? 

a. Vad har ändrats och varför? 
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b. Vilken förändring har skett i kreditbedömningsprocessen de senaste åren 

med avseende på finanskrisen 2008?  

c. Hur påverkas banken av ett införande av nya eller uppdaterade 

regelverk? 

4. Fattas kreditbeslut av enskild kredithandläggare? (Eller i lånedelegationer?) 

5. Beskriv hur ni går tillväga när ni gör en kreditbedömning av kunskapsintensiva 

företag. 

a. Har intuitionen vid första kontakten betydelse för den kommande 

kreditprocessen? 

b. Vilka bedömningsfaktorer värderas? (Ekonomiska nyckeltal, bransch,       

investeringens art, personliga egenskaper, nätverk hos sökande etc.) 

6. Hur skiljer sig bedömningen av kunskapsintensiva företag från en bedömning av 

exempelvis ett industri- eller tillverkningsföretag? 

7. Vad tycker ni om sidorapporter som specificerar ett företags intellektuella 

kapital? (Krav, inverkan, relevans)  

8. Vad har banken för krav på säkerhet? (Gärna i prioriteringsordning om en sådan 

förekommer.) 

a. Vilka möjligheter har kunskapsintensiva företag att använda 

säkerheter? 

 


