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Förord  

Denna studie hade inte varit möjlig utan alla de människor som hjälpt och stöttat oss, dels 
för att kunna genomföra studien men även den stöttning vi fått för att ta oss framåt. Vi vill 
först tacka våra respondenter som har deltagit och bidragit med information för att komma 
igång och bolla idéer om vad vi skulle ha för ämne samt hur vi skulle gå tillväga. Sedan vill 
vi rikta ett tack till vår handledare Tobias Svanström för den kunskap som han erhållit oss 
med. Vi vill även tacka våra huvud- och sidoopponenter för den konstruktiva kritiken de 
bidragit med som hjälpt oss att bli bättre.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Marcus Wikström som varit ett oerhört stöd under den 
tid som vi skrivit denna uppsats och snällt ställt upp med råd och tips. Ett särskilt stort tack 
till dig, den tid du lagt ner har varit ovärderlig! 
 
Tack! 
 
Umeå, 17 maj 2019 
 
Linnea Pettersson & Moa Vikström 
  



 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 
Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har 
detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer 
att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt 
viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det 
viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. Dock anser 
kreditgivarna att de immateriella tillgångarna är för osäkra som säkerheter, vilket bidrar till 
en minskad möjlighet för företagen att få en kredit beviljad.  
 
Med en blandning av en deduktiv och en induktiv process kommer denna studie, genom en 
kvalitativ forskningsmetod, att fokusera på att förstå och få en djupare inblick i hur ett 
företags kreditgivningsprocess ser ut. Studien kommer sedan ha som underliggande syfte att 
studera hur de immateriella tillgångarna värderas vid en kreditgivning samt vilka säkerheter 
kreditgivaren kräver av företag och vilken påverkan eventuella betalningsanmärkningar har 
på kreditbeslutet. Studien äger rum på fyra av Sveriges största banker belägna i Skellefteå 
kommun med totalt åtta stycken personer som valt att medverka under ett intervjutillfälle.  
 
En slutsats som dragits utifrån denna studie är att det är skillnader i hur de olika bankerna 
som medverkat i studien hanterar sina kunder. Vissa banker som medverkat har manuella 
processer vilket innebär att de själva för in de siffror som är nödvändiga för att kunna besluta 
om företaget ska få sin kredit beviljad eller inte. Sedan är det två av de banker som intervjuat 
som har en automatiserad process vilket innebär att företagens bokslut går att finna i 
systemet som också räknar ut de aktuella nyckeltal som krävs för att den anställde ska kunna 
grunda sitt kreditbeslut på.  
 
De medverkande respondenterna menar att det är en större säkerhet i de fall som företaget 
kan ställa en materiell tillgång som säkerhet bakom en kredit, då dessa går att sälja vid 
eventuell konkurs. Denna risk ökar också i de fall som företaget har en 
betalningsanmärkning, men det skiljer sig i hur de olika bankerna väljer att hantera dessa. 
Två av de intervjuade bankerna menar att de gör vidare forskning kring vad dessa beror på 
medan de två andra säger att detta innebär ett avslag på en kreditansökan. Därmed arbetar 
de olika och det påverkar företagen vilken bank de går till.  
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 1. Inledning 
 

Detta avsnitt kommer inledas med en kort redogörelse kring varför just det blev detta 
ämne som studien skulle handla om. Sedan kommer detta kapitel inkludera en bakgrund 
kring det valda ämnet samt även en problemformulering som studien baseras på. Därefter 
beskrivs syftet med studien, följt av de avgränsningar som studien har. Avslutningsvis 
innefattar detta kapitel en disposition av uppsatsens struktur som förhoppningsvis 
underlättar för dig som läser detta att navigera till ett specifikt kapitel eller område. 

1.1 Ämnesval 
Det valda ämnesområdet anses relevant med tanke på den låga räntan som existerar i 
Sverige när denna studie genomförs, i jämförelse med för bara några få år sedan. Det har 
med andra ord blivit billigare att låna pengar för både privatpersoner och företag. I och 
med denna utveckling anser forskarna till denna studie att det skulle vara intressant att 
studera processen kring hur det går till när en kreditgivare beviljar ett lån, vilka säkerheter 
en kreditgivare kräver för att ge krediten beviljad och hur betalningsanmärkningar 
påverkar beslutet. Studien kommer även undersöka ifall det finns några viktiga faktorer 
som påverkar kreditgivarnas val. Utifrån denna forskning och dess resultat så kommer det 
undersökas ifall det föreligger någon skillnad med få krediten beviljande mellan företag 
med stora immateriella tillgångar och ett företag med stora materiella tillgångar. 

1.2 Problembakgrund 
Det gamla industrisamhället har allt mer börjat ersättas av ett så kallat tjänstesamhälle 
(Johansson, 2000, s. 7) vilket leder till förändrade förutsättningar för ekonomin inom ett 
företag, nya regler samt förändringar i företagens villkor (Johansson & Hult, 2002, s. 11–
12). Under 2018 var hela 63 procent av Sveriges företag inom tjänstesektorn och endast 
14 procent var företag verksamma inom industrin (Holmström, 2018). Den här ekonomin 
definieras av resurser, vilka kan vara kund- och marknadsrelationer (Johansson & Hult, 
2002, s. 11). I och med ökningen av tjänsteföretag har immateriella tillgångar blivit allt 
mer viktiga för företagen vilket har bidragit med fler problem som tjänsteföretagen måste 
bemöta eftersom att deras tillgångar består av bland annat personal och patent istället för 
maskiner. 
 
Industriföretag har, enligt en studie gjord av Tillväxtverket år 2017, till större del fått sina 
krediter beviljade i jämförelse med tjänsteföretagen som ingår i studien. Undersökningen 
som Tillväxtverket har gjort baseras på cirka 10 000 stycken små och medelstora företag 
(Persson, 2019). Tillväxtverkets temarapport för 2018 visar på att det finns skillnader 
beroende på var företaget är beläget, där företag i Norrland upplevde stora hinder i 
möjligheten att få sin kredit beviljad (Brooks & Dunsö, 2018). I ett företag som 
tillhandahåller tjänster så är de viktigaste tillgångarna medarbetare och kompetensen som 
de besitter. Detta medför att företaget till större del är beroende av deras immateriella 
resurser och vilken betydelse dessa har för företagets framtid (Johansson & Hult, 2002, s. 
11). Dessa immateriella tillgångar är svåra att beräkna med ett tillförlitligt värde i 
balansräkningen vilket resulterar i att tjänsteföretagen får svårt att beräkna ett verkligt 
värde att visa för sina intressenter (Edvinsson, 2002, s. 46–76). 
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Antalet ansökningar om kredit från småföretag har minskat i jämförelse med studier som 
gjorts tidigare år, dock ligger andelen som får sin kreditförfrågan nekad på samma nivå 
som de tidigare åren (Persson, 2019). I en studie gjord av Mudd (2013) så visar författaren 
även att det är skillnad i hur enkelt det är att få sin kredit beviljad för stora företag i 
jämförelse med de små företagen. Detta beror enligt författaren på att små företag har en 
snävare affärsplan än stora företag och att de små företagen inte har lika mycket 
information för att kunna utvärdera företagets framtidsutsikter. Mudd (2013) menar då att 
detta kommer att påverka kreditgivningen till små företag då bankerna måste använda sig 
av så kallad relationsutlåning.  
 
När det kommer till att finansiera ett företag finns det flera olika valmöjligheter till 
anskaffandet av kapital. Enligt Garmer och Kyllenius (2004, s. 56–68) kan företagen välja 
att finansiera företaget via en kredit från banken eller att ta in en till ägare och på så sätt 
få in kapital till företaget. Långivare är en av de viktigaste finansieringskällor som finns 
för företag enligt Larsson (2008, s. 361). Långivare tillsammans med aktieägare är de 
grupper som kan tillskjuta kapital till ett företag för att sedan ha rätt till en avkastning från 
verksamheten. Dock har små och medelstora företag inte samma möjlighet att tillskjuta 
kapital genom sin aktieägare (Larsson, 2008, s. 335). Detta beror på att små och 
medelstora företag har ett större behov av banklån vid sin finansiering av verksamheten 
medan de etablerade organisationerna har tillgång till en riskkapitalmarknad (Catasús & 
Gröjer, 2003). De finansiella val som företagen gör kan ha sin grund i verksamhetens 
karaktär, som exempelvis dess storlek, vilken bransch som företaget verkar inom och ifall 
de har stor tillväxt eller inte samt var företaget är beläget (Winborg, 2000). 
 
Banklån är för många företagare den form av extern finansiering som är allra viktigast 
(Verksamt, 2017). Myers (1984) hittade dock en nackdel med denna typ av 
finansieringsmöjlighet vilket var att bankerna inte räknar in någon tillväxt i sin 
prognostisering av företagen. I och med att investerare gör detta så kan det leda till att 
bankerna får ett lägre resultat i sin värdering. Detta kan senare leda till en minskad 
möjlighet för företaget att få låna pengar från banken. I en studie gjord på cirka 10 000 
svenska småföretag var det 69 procent av dem som ville växa genom att exempelvis öka 
antalet anställda (Persson, 2018). 
 
Informationen som kreditgivaren samlar in hjälper dem att få en tydligare inblick i 
företagets verksamhet där de tar hänsyn till både finansiell- och icke finansiell 
information. Den icke-finansiella informationen innefattar företagets affärsidé och en 
analys kring omvärlden och dess resurser. En aspekt i den icke-finansiella informationen 
som blir allt mer framstående handlar om relationsutlåning vilket innebär att den nära 
relationen mellan kreditgivaren och företaget medför att informationen till kreditgivaren 
är mer djupgående och att detta underlättar vid en kreditbedömning. Den finansiella 
informationen omfattas av företagets finansiella rapporter, resultat- och balansräkning 
samt nyckeltal (Berger & Udell, 2006). Grunert et al. (2005) studerade vilken roll icke 
finansiella faktorer har vid kreditvärderingar med data från fyra av Tysklands stora 
banker. Där nämner forskarna att betydelsen av kreditvärdering har stigit och att 
utformningen av ratingsystem är av intresse för banker och låntagare ökar. I deras studie 
framgår det att när både finansiella och icke-finansiella faktorer kombineras blir 
prognosen mer exakt än om bankerna endast använder de finansiella faktorerna.   
 
Bruns och Fletcher (2008) genomförde en studie som visade att 85 procent av bankens 
totala antal beviljade krediter som undersökts har varit till små och medelstora företag och 
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därmed menar författarna att banker är en viktig källa vid finansiering för företag inom 
denna storlek. Antalet tjänsteföretag som ansöker om kredit har blivit allt vanligare vilket 
har resulterat i att immateriella tillgångar, såsom kunskap, har ökat i betydelse för 
företagets tillgångar (Bogdanowicz & Bailey, 2002). Marton et al. (2016a) menar att detta 
har gjort att små och medelstora tjänsteföretags immateriella tillgångar har, till skillnad 
från förr, en mer betydande roll i företagets redovisning. Dock är det fortfarande ett stort 
problem hur immateriella tillgångar ska värderas (Bogdanowicz & Bailey, 2002). 

1.3 Problemdiskussion 
Ämnet kring företagsvärdering har blivit alltmer uppmärksammat de senaste årtiondena 
då det har skett en utveckling kring företagsformer - utvecklingen har gått från att det till 
största del har varit ett industrisamhälle till att alltmer bli ett informationssamhälle 
(Aldisert, 2002; Jacobsen et al., 2005; Sullivan & Sullivan, 2000). Företagens resurser vid 
industrisamhället bestod till största del av materiella tillgångar medan företagen i 
informationssamhället har till största del immateriella tillgångar i sina resurser (Sullivan 
& Sullivan, 2000).  
 
I och med förändringen i samhället har det blivit vanligare att ett företag väljer att 
investera i sitt humankapital eftersom att kompetensen som företaget besitter ger dem en 
större konkurrensfördel (Edvinsson, 1997) samt att det är vanligare att ledningen 
prioriterar denna typ av tillgång (Nilsson et al., 2010, s. 31). Inom redovisningen är 
värdering av de immateriella tillgångarna ett ämne som diskuterats länge (Sundgren et al., 
2013, s. 105). Enligt Nilsson et al. (2010) så är inte medarbetarna längre en del av ett 
större maskineri utan istället är de med och bidrar till ett värdeskapande för företaget. 
Kennedy (1998) visar att de anställda har blivit kunskapsarbetare istället för 
uppgiftsarbetare. Framgången i en organisation bestäms av de individer som är delaktiga 
och att värdeskapande samt företagets marknadsvärde kopplas till de immateriella 
tillgångarna såsom ett användbart IT-system och även personliga nätverk (Nilsson et al., 
2010, s. 61). De immateriella tillgångarna för tjänsteföretag blir märkbara vid ett 
företagsförvärv då det uppstår en värdering av företaget (Johansson, 2000, s. 26). 
 
Ett tjänsteföretags stora levebröd är långsiktiga kundrelationer och bra service för att tack 
vare detta få fördelar gentemot konkurrenter. Skillnaden mellan tjänster och produkter är 
att tjänster produceras och konsumeras vid samma tillfälle. Om ett tjänsteföretag inte har 
personal med kunskap och som inte är motiverade till att uppnå god service kommer 
företaget inte ha bra resultat (Grönroos, 2008, s. 19–20).   
 
Banken genomför en kreditbedömning vilket innebär att de kontrollerar företagets 
ekonomiska förutsättningar för att säkerställa att de ska kunna betala tillbaka på en kredit 
(Garmer & Kyllenius, 2004, s. 62). Det finns olika sätt för kreditgivaren att agera. När ett 
nystartat företag ansöker om en kredit så lämnar de in en affärside som ska spegla vad de 
tänkt göra med verksamheten. Ett etablerat företag kan istället välja att visa upp historik 
från tidigare år som ett mått på hur företaget gått (Företagslån, u.å.). Banken tittar även 
på de personliga egenskaperna hos entreprenören (Företagslån, u.å.). Utifrån detta tar 
kreditgivaren sedan ett beslut om de kan bevilja en kredit till företaget eller inte. Det som 
specificeras ovan kan vara orsaker till att en kredit nekas men kreditgivaren kan också 
välja att minska den kredit som företaget beviljas på grund av att efterfrågad säkerhet eller 
borgen inte är tillräcklig. Om krediten är riskfylld kan de välja att ta en högre ränta från 
företaget för att säkra krediten (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 61).   
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Kreditbedömningen genomförs även för att kontrollera att företaget kan lämna en säkerhet 
bakom den kredit de ansöker om. Ifall det skulle vara så att företaget inte har några 
möjligheter att kunna betala tillbaka på krediten kan banken välja att sälja dessa säkerheter 
och då minskar bankens förlust (Broomé et al., 1998, s. 195).  
 
Broomé et al. (1998, s. 8) menar att kreditgivare har krav på att det finns säkerhet i 
företaget när de ska bevilja en kredit. Detta avgör kreditgivarnas begränsningar till kredit 
men det finns även andra faktorer som spelar in. Exempel på detta är om projektet är en 
hög risk när det kommer till företagets lönsamhet och även företagsledningen. Inom 
tjänstesektorn samt de företag som expanderar finns det inte alltid fullgoda säkerheter 
vilket kan medföra att banken kräver en alternativ möjlighet att återfå sina pengar genom 
att erbjuda att ägaren går in som borgen för företaget eller att pantsätta privat egendom 
som säkerhet (Larsson, 2008, s. 368–369). 
 
Misstänker kreditgivaren att företaget kommer att gå dåligt och därmed i konkurs så 
kommer inte säkerheten i företaget, oavsett om den vid kreditansökan är bra, att spela 
någon roll. Säkerheten som lämnas ska vara en tillgång med ett marknadsvärde som går 
att beräkna och är enkelt att omvandla till pengar ifall det skulle behövas (Broomé et al., 
1998, s. 195). Detta kan vara en nackdel för tjänsteföretag som inte har samma möjlighet 
att ha någon säkerhet bakom deras kredit. Nilsson et al. (2010, s. 31) menar att kompetens 
kan i vissa fall vara viktigare än fysiska tillgångar. 
 
Om det råder en bristande säkerhet kan kreditgivare kompensera för denna genom att ge 
en högre ränta vid sin kreditgivning Larsson (2008, s. 370). Dock har kreditgivare ett stort 
ansvar gentemot samhället med en hård policy gällande krediter och kan därför inte ta 
alltför stora risker. Kreditgivare undviker gärna att använda immateriella tillgångar som 
säkerhet när de gör sin bedömning av företag eftersom att de immateriella tillgångarna 
innebär en ökad risk för banken (Thornhill & Gellatly, 2005). Vid ett sådant tillfälle nekar 
bankerna hellre kreditansökan istället för att bevilja krediten med en högre ränta (Garmer 
& Kyllenius, 2004, s. 61).  
 
Givet de ovannämnda studier i problembakgrunden samt i problemdiskussionen så är ett 
naturligt nästa steg att undersöka det här kvalitativt och försöka få förståelse för vilka 
faktorer som är viktigast för en kreditgivare vid en kreditbedömning. Att undersöka vilken 
inverkan ett företags tillgångar har på möjligheten att få sin kredit beviljad är även det ett 
naturligt steg baserat på de ovannämnda studierna. Då merparten av tidigare litteratur har 
använt sig av kvantitativa metoder kommer denna studie att innefatta en kvalitativ studie 
för att få en annan synvinkel på ämnet samt för att ges en djupare förståelse.   
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1.4 Problemformulering 
Med utgångspunkt från ovanstående och genom att försöka göra syftet mätbart för att 
slutligen kunna dra någon eller några slutsatser kring ämnet har två huvudfrågor och två 
delfrågor framtagits som lyder enligt följande:  
 
Huvudfrågor: 

• Hur ser kreditgivarens kreditgivningsprocess ut? 
• Hur värderas företagets immateriella tillgångar vid kreditgivning samt hur det 

påverkar möjligheten till kredit? 
 
Delfrågor: 

o Vid vilka situationer vill kreditgivaren att säkerheter ska finnas i ett 
företag? 

o Vilken betydelse har betalningsanmärkningar kring möjligheten till 
beviljande av kredit? 

1.5 Syfte 
Studien innehåller två övergripande syften för att få en tydligare bild kring 
kreditgivningsprocessen som kreditgivaren går igenom när ett företag ansöker om en 
kredit och hur de immateriella tillgångarna värderas vid en kreditgivning. Sedan finns det 
även två delsyften som handlar om vilka säkerheter som kreditgivaren accepterar att 
företaget pantsätter till sin kredit samt om eventuella betalningsanmärkningar hos 
företaget påverkar möjligheten för företagen att få en kredit beviljad. De externa 
kreditgivarna, som fokus ligger på i detta fall, är banker. Studien kommer att utföras 
genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att få en djup och grundlig 
förståelse kring hur det går till när en kreditgivare beviljar en kredit till ett företag med 
inga respektive stora immateriella tillgångar, samt vilka faktorer som har störst inverkan 
på beslutet.  
 
Som komplement till intervjufrågorna bifogas sex stycken case till respondenterna. Dessa 
innefattar tre företag som verkar inom tjänstesektorn och tre företag som är industriella 
företag. Dessa tre företag har därefter olika resultat; ett från varje företag i dessa branscher 
har bra bokslutssiffror som innebär ett positivt eget kapital och ett positivt resultat de 
samtliga fyra åren. Sedan är det ett tjänsteföretag och ett industriellt företag där 
bokslutssiffrorna varierar och där två av de senaste åren visar på negativt eget kapital och 
negativt resultat. Sedan är det ett företaget som verkar i respektive bransch som har dåliga 
bokslutssiffror med negativt resultat och negativt eget kapital de senaste fyra åren. Syftet 
med detta är att respondenterna ska ta ställning till i de fall dessa företag skulle ansöka 
om en kredit på två miljoner kronor.  

1.6 Forskningsgap 
Den forskning som tidigare har utförts har framförallt fokuserat på större företag därmed 
finns det begränsad forskning som utförts på små och medelstora företag. Det finns 
kvantitativ forskning sedan tidigare som studerat tjänsteföretag och deras möjlighet till 
beviljande av kredit och även industriell verksamhets möjligheter till detta. En sådan typ 
av forskning är utförd av bland annat Tillväxtverket med en enkätundersökning där de 
tillfrågade svarade på cirka 30 frågor om vad de ser för möjligheter och svårigheter i sin 
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vardag (Persson, 2019). Dock finns forskning om kreditgivarens kreditgivningsprocess 
men endast en begränsad sådan om de immateriella tillgångarnas betydelse vid 
kreditansökan. På grund av denna jämförelse och vinkling av forskning skulle det kunna 
ses som ett forskningsgap som vi ämnar täcka med denna studie. 
 
Utifrån denna kvalitativa undersökning finns förhoppningen om att kunna framställa ett 
resultat som tydligt visar på hur processen kring kreditgivning går till hos de olika 
bankerna när det gäller beviljande av lån. Vilka säkerheter som krävs för att en kredit ska 
bli beviljad och om betalningsanmärkningar har stor inverkan på beviljandet eller inte är 
även det något som denna undersökning ämnar svara på. Dessa faktorer är grunden i denna 
studie men kan komma att ändras under studiens gång om det dyker upp andra faktorer 
som påverkar kreditbedömningen. Som komplement till intervjufrågorna tilldelas alla 
kreditgivare sex stycken olika case där hen ska besvara förfrågan om en kredit på två 
miljoner kronor går att bevilja eller inte. Genom att göra detta kvalitativt med intervjuer 
så kommer det skapas en djupare förståelse med dessa sex exempel och därmed också 
förklaringar till varför utfallet blir som det blir. 

1.7 Avgränsningar 
En av de avgränsningar som denna studie har gjort är att intervjuerna endast kommer att 
utföras på anställda till fyra av de största bankerna i Sverige som är verksamma i 
Skellefteå kommun. Att intervjua fler kreditgivare från andra banker utöver dessa fyra 
samt från andra kommuner hade gett en större trovärdighet i studien i och med att det då 
hade blivit fler respondenter inom banksektorn på en regional nivå. Samtidigt kommer ett 
flertal av de anställda intervjuas på de olika bankerna och därav kommer det möjligtvis 
bli variation i den respons som forskarna vill komma åt. Dock har forskarna till denna 
studie upplevt en teoretisk mättnad där resultatet hade sett likadant ut även om det varit 
fler som medverkat. 
 
Ytterligare en avgränsning som finns i denna studie är att den endast utgått från svenska 
företag och hur processen kring kreditgivning ser ut för dessa. Detta kan göra resultatet i 
slutändan mindre överförbart till andra länder men kan verka som en jämförelse till andra 
länder.  
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1.8 Disposition 
2. Teoretisk referensram: 
 
Under denna rubrik kommer det att presenteras en genomgång av tidigare studier, artiklar 
och teorier inom området samt en redogörelse kring den litteratur som är en intressant 
utgångspunkt för den studie som ska genomföras för att bygga upp kunskap kring ämnet 
som studien handlar om. Detta för att diskutera relevans av dessa tidigare källor i 
förhållande till det fokus som den nuvarande studien har. Bland annat kommer “The 
Pecking Order Theory” att diskuteras under teoretisk referensram (Myers, 1984). 

 

3. Metod: 
 
Denna del kommer att innehålla en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt, vilka 
val som är gjorda och de sökord som använts för att hitta litteratur och de artiklar som 
används för att få en djupare kunskap och förståelse kring ämnet.  

 

4. Resultat: 
 
I detta kapitel kommer det att redogöras för de intervjuer som har genomförts och vad som 
har sagts under dessa med citat från intervjuer och de olika respondenterna. 

 

5. Analys: 
 
Under detta avsnitt kommer fyra av de viktigaste frågeställningarna som diskuterats i 
tidigare delar att analyseras samt att kopplingar till tidigare studier återfinns under denna 
del. Processen kring kreditgivning och immateriella tillgångar värde vid en kreditgivning, 
säkerheter bakom en kredit samt om betalningsanmärkningar gör att företagets möjligheter 
till kredit minskar.  

 

6. Slutsats: 
 
Här kommer alla tidigare delar att kopplas ihop och det kommer att vara en kortfattad 
slutsats som svarar på de problemformuleringar som nämnts ovan under kapitel 1.4.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare studier och teorier inom området 
samt en redogörelse kring den litteratur som är en intressant utgångspunkt för den studie 
som ska genomföras. Detta för att diskutera relevans av dessa tidigare källor i förhållande 
till det fokus som den nuvarande studien har.  

2.1 The Pecking Order Theory 

Banklån, leasing, avbetalning, och factoring är fyra finansieringsalternativ för företag som 
vill växa på marknaden varav banklån är det allra vanligaste. Vid factoring är det 
företagets fakturor som ställs som säkerhet bakom en kredit medan det är ett objekt som 
kommer att vara säkerhet vid leasing och avbetalning. Processen ser likadan ut oavsett, 
eftersom det fortfarande är banken som kommer att göra en bedömning om det går att 
bevilja dessa som säkerheter. Beroende på vad företaget tänkt göra med sina pengar kan 
dessa olika alternativ vara mer eller mindre aktuella. Om företaget exempelvis behöver 
en maskin så kan leasing vara det bästa alternativet, medan avbetalning kan vara ett 
alternativ i de fall som företaget vill minska sin kapitalbildning (Tillväxtverket, 2019). 

När företagen väljer sina finansieringskällor så har de oftast en rangordning som de går 
efter. Detta är en teori som går under namnet The Pecking Order Theory. Där framgår det 
att företagen i första hand vill finansiera verksamheten utifrån intern finansiering vilket 
kan vara vinster som företag har skapat. Är inte detta möjligt använder företagen sig av 
externt kapital från exempelvis en riskkapitalist som lånar pengar till företaget eller som 
investerar i företaget. Finns det ett behov av att använda sig av externt kapital så visar The 
Pecking Order Theory att ägarna föredrar i det fallet att använda sig av banklån som 
finansieringskälla. Detta beror på att en kredit från banken tycks vara ett säkrare val i 
jämförelse med eget kapital som kommer från externa investerare (Myers, 1984).  

Landström och Winborg (1995) visar i sin studie att The Pecking Order Theory används 
i flertalet av de mindre företagen vid beslut kring finansieringen av företaget. The Pecking 
Order Theory är i första hand utformat för att passa stora företag men går även att använda 
vid mindre företag med färre än 20 anställda (Holmes & Kent, 1991). En ytterligare orsak 
som finns bakom rangordningen vid företagets val av sina finansieringskällor grundas på 
att ägarna vill behålla kontrollen över sitt företag. Ägarna väljer därför att avstå kapital 
från riskkapitalister då det kommer in en ytterligare part som kan kontrollera företaget till 
viss del (Myers, 1984). 

En studie gjord av Myers (1984) visar även den på att det kan vara svårt för en investerare 
att värdera ett företag på grund av att det kan föreligga asymmetrisk information mellan 
företaget och investeraren. Detta leder till att investeraren inte har den insyn i 
verksamheten som behövs för att kunna göra en rättvis bedömning kring företagets värde. 
Samtidigt är en utlämning av för mycket information om företaget till investeraren 
riskabelt då den utlämnade informationen kan hamna hos konkurrenter som i sin tur 
utnyttjar informationen för att få konkurrensfördelar.  

När företag vill öka sitt kapital och gör detta via nyemission som går ut till “nya 
investerare” finns det risk att de ger omvärlden en felaktig signal. I och med detta blir 
nyemission ett osäkert finansieringsverktyg eftersom investeraren dels kan tolka detta 
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som att företaget har för avsikt att investera i projekt som kan få dem att växa och att det 
därmed skulle gynna en person som investerar men det kan också tolkas som att aktierna 
är felvärderade. Skulle det vara så att aktierna är undervärderade så vill de nuvarande 
ägarna inte sälja företagets aktier för att kunna skydda sin egen investering utan de skulle 
då föredra ett banklån istället (Myers, 1984).  

Därför påstår Myers (1984) att det mest säkra alternativet när ett företag ska använda sig 
av extern finansiering är att använda banklån. Vid det tillvägagångssättet behöver inte 
företaget lämna ut någon information och ändå få in kapital till företaget. Det finns dock 
en nackdel för företaget att ta banklån då bankerna gör sin värdering av företaget i förväg 
och det kan leda till att värdering blir lägre än vad som hade varit fallet om det varit en 
investerare som lånade företaget pengar. Investerare tenderar, som nämnt tidigare, att ta 
företagets tillväxtmöjlighet i beaktande vid värderingen. När bankerna värderar företaget 
kan det leda till färre kreditmöjligheter för företaget då bankerna inte tar den möjliga 
tillväxten i beaktande vid värdering (Myers, 1984). 

En undersökning gjord av Olofsson och Berggren (1998) visar att företag med 5–199 
anställda undermedvetet väljer att följa The Pecking Order Theory. I denna studie framgår 
det att cirka 80 procent av företagen att deras vinster har en betydande roll för företag och 
ungefär 30 procent anser att bankfinansiering är av betydande roll för företaget. 

2.2 Bankfinansiering 

Företagarna (2018) visar i sin studie, gjord på 1 127 företagare som är medlemmar i 
Företagarnas panel, att nära 52 procent av de medverkande har haft behov av externt 
kapital för att kunna finansiera sina investeringar. Det externa kapitalet kan vara banklån, 
tillskott eller en kredit från ägaren, nära vänner eller släktingar som väljer att låna ut 
pengar till företaget.   

Enligt Bruns (2003) är banklån den kapitalkälla som är viktigast för små företag medan 
han samtidigt visar att små tillväxtföretag har svårare att finansiera sin tillväxt än vad 
större företag har. Drygt hälften av medlemmarna i studien som Företagarna genomförde 
under år 2018 upplevde att de hade svårt att kunna finansiera företagets investeringar det 
senaste året. Detta är i liknande utsträckning med studien som genomfördes under 2017 
(Företagarna, 2018). Detta beror på att banklån till små företag kommer innebära en stor 
risk för de banker som lånar ut pengar till företaget i och med att de analyser som tas fram 
eventuellt tappar i relevans inom en snar framtid när det handlar om tillväxtföretag (Bruns, 
2003). De små företagens utveckling hämmas dock i och med att bankerna i vissa fall inte 
vill låna ut pengar till dem vilket i slutändan påverkar hela den svenska ekonomin 
negativt. Att företagen inte får låna pengar gör att de inte vågar investera eller anställa 
människor för att växa (Företagarna, 2018). På grund av analyserna som tappar i relevans 
i de fall där företagen växer måste banken göra en riskbedömning. Detta innebär att 
banken gör en bedömning kring vilken förmåga och vilja som företaget har för att betala 
tillbaka, dels i amortering men också i ränta, på krediten (Bruns, 2003). I Företagarnas 
(2018) undersökning var det många av de företag som har sökt eller har en kredit sedan 
tidigare som ansåg att banken inte gjorde en rimlig bedömning av verksamheten och dess 
kreditrisk. 47 procent av dessa företag ansåg att banken har för höga krav på säkerhet och 
möjlighet till att lämna pant för en kredit (Företagarna, 2018). Det är inte lätt att göra en 
riskbedömning på ett växande företag som en extern part i och med att det råder 
informationsasymmetri mellan företag och bank. Detta leder till ett problem som i 
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litteraturen kallas för Adverse selection, att företagen kan välja att undanhålla negativ 
information som gör att banken får en ofullständig bild av företaget och därmed baserar 
sina beslut på felaktig grund (Bruns, 2003).  
 
Små och medelstora företags (SME-företag) förhållande till banken har även undersökts 
i en artikel från Silver och Vegholm (2009), där det framkommer att det finns risk för 
kommunikationsproblem mellan dessa två parter. Redan under tidigt 1930-tal lades 
grunden för det som idag kallas ett finansiellt gap. Det finansiella gapet innebär att små 
företag har svårt att anskaffa kapital från en extern källa (Storey, 1994, s. 205), externa 
finansiärer såsom nya ägare eller banker (Landström, 2003; Storey, 1994; Winborg et al., 
2003). De entreprenörer som driver så kallade SME-företag förväntar sig en handläggning 
från en kredithandläggare som är baserat på denna persons självständiga tycke men dessa 
handläggare har inte alltid denna frihet och i många fall innebär det att 
kreditgivningsprocessen kan dra ut på tiden och detta kan skapa en viss frustration hos 
entreprenörerna (Silver & Vegholm, 2009). I och med kommunikationsproblemet så har 
dessa två parter olika förväntningar på den andre som är skilda från varandra. 
 
Banken kan välja att lämna ut så kallade mjuka lån vilket är en kredit som har lägre krav 
och där villkoren är mildare. Dessa krediter har som syfte att kunna hjälpa de 
småföretagare som vill kunna utvecklas. Dock så medför de lägre kraven och 
fördelaktigare villkoren en högre risk för kreditgivaren att låna ut pengar till företagen. 
De mjuka krediterna kännetecknas även av att kreditgivaren erbjuder en högre ränta än 
vad den aktuella återbetalningsräntan är som banken har vid tillfället. Anledningen till att 
kreditgivaren gör på det sättet är för att kreditgivaren ska kunna kompensera för den högre 
risk som uppstår vid ett så kallat mjukt lån (Garmer & Kyllenius, 2004). 

2.3 Kreditbedömning  
Kreditbedömningsprocessens syfte är att klargöra huruvida låntagaren har möjlighet att 
betala tillbaka de pengar som de lånat innan krediten beviljas och även att se vilka 
säkerheter företaget har om det skulle bli aktuellt för banken att kräva betalning på annat 
sätt (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 60). Hur kreditbedömningsprocessen skall ske är 
omdiskuterat. Enligt Allee (2008) så borde kreditbedömningen inte endast baseras på den 
traditionella redovisningen utan den borde kompletteras med sån information och sådana 
tillgångar som inte är upptagna i den finansiella informationen. Sådana tillgångar är till 
exempel humankapitalet som är en del av företagets intellektuella kapital. Genom detta 
tillvägagångssätt skulle kreditbedömningsprocessen inkludera faktorer som bidrar till 
företagets marknadsvärde. 
 
Att intellektuellt kapital borde räknas med vid en kreditbedömning finns det andra 
forskare som håller med om. Svensson (2003) nämner att humankapitalet bör inkluderas 
när det genomförs en kreditbedömning. För att kunna se vilka effekter humankapitalet har 
på företaget så sätts omsättningen och antalet anställda i företaget i förhållande till 
varandra. Även Durst (2008) påpekar att humankapitalet har en stor inverkan på ett 
företags utveckling och är därför en viktig del vid kreditbedömningen. 
 
Enligt Svensson (2003) så finns det en nackdel med att basera kreditgivningen på enbart 
ett företags finansiella rapporter vilket är att de immateriella tillgångar som finns i 
balansräkningen inte går att värdera till ett trovärdigt belopp eftersom det saknas 
information om tillgångens faktiska värde. Dock menar Svensson (2003) och Catasús och 
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Gröjer (2003) att humankapital är immateriella tillgångar inom ett företag som 
kreditgivare bör ta med i sin kreditbedömning och att de är viktiga att ta hänsyn till vid 
beviljandet av en kredit. Att ta med humankapital i kreditbedömningen skulle göra att 
kreditgivaren baserar sina beslut på uppgifter som är relevanta för en längre period 
(Catasús & Gröjer, 2003). 
 
Det problem som finns om en kreditbedömning tar hänsyn till humankapital i ett företag 
är att det råder osäkerhet om humankapitalet kommer att generera framtida kassaflöden 
till företaget eller inte. Detta på grund av att personal som arbetar på företaget och som 
företaget har investerat i, genom att utbilda dem, har fri vilja att säga upp sig om de inte 
trivs eller om de vill börja arbeta någon annanstans (Watson, 2010). Eftersom att kunskap 
är bundet till en viss person så är detta en osäker tillgång inom företaget om personalen 
skulle säga upp sig. Därmed är det svårt att bedöma ett exakt värde på tillgången 
humankapital. Därför menar Watson (2010) att det är svårt att kunna sätta humankapital 
som säkerhet bakom en kredit eftersom det är osäkert om det bringar några positiva 
kassaflöden i framtiden. 
 
Den information som finns tillgänglig om SME-företag är begränsad vilket räknas som en 
av anledningarna till att kreditgivare inte kan bevilja en kredit till små företag. Detta beror 
till stor del på att SME-företag har en dålig kvalitet på deras bokföring (Baas & Schrooten, 
2006). Baas och Schrooten (2006) menar att denna information är dyr och ofta sällsynt 
hos små företag, därav kommer kreditgivaren att ta hög ränta trots att förhållandet mellan 
kreditgivare och låntagare pågår under en längre tid. I en kvantitativ studie gjord av 
Dvorský et al. (2018) framkom att risken finns att små och medelstora företag inte ger 
kreditgivaren all den information som han eller hon behöver för att kunna ta ett beslut om 
ett företag kan beviljas en kredit eller inte. Denna studie är genomförd i Tjeckien och totalt 
1141 respondenter valde att medverka som sedan bearbetades sedan genom att forskarna 
utförde T-test på variablerna som ingick i studien.  
 
Banker ser immateriella tillgångar som riskfyllda då dessa ofta omfattas av en rätt så 
bristfällig information och att det är svårt att uppskatta ett verkligt värde på dessa. Detta 
leder till att immateriella tillgångar inte används i lika stor utsträckning som materiella 
tillgångar hos kreditgivare (Thornhill & Gellatly, 2005). Detta är något som även 
Sundgren et al. (2013) anser stämma; de visar att när banken ska bestämma en immateriell 
tillgångs faktiska värde så föreligger det en kreditrisk. 
 
Företagsinformationen kan enligt Grunert och Norden (2012) delas in i två olika typer av 
information; dessa typer kallas för mjuk information och hård information. Där lägger 
kreditgivaren större fokus på att granska den så kallade mjuka information när de sker en 
kreditbedömning av små och medelstora företag. Detta beror till största del på om 
kreditgivaren endast utgår från den hårda informationen så är den i de flesta fall inte 
tillräcklig för att det ska gå att det ska vara möjligt att få en helhetsbild över företaget 
(Grunert & Norden, 2012). 
 
Storbankerna i Sverige har idag ratingsystem som bedömer företagens risk och vilken risk 
bankerna utsätter sig för när de går in som finansiärer. Detta system fördelar företagen 
utifrån återbetalningsförmåga och vilken risk företagen är för banken vilket hjälper 
kreditgivaren att göra sin bedömning. Det är ett antal faktorer som har en viktig betydelse 
för kreditgivningen och alla dessa sammanställs för att sedan utgöra en grund för bankens 
kreditbeslut (Broomé et al., 1998, s. 186). Dessa system gör att organisationen har en 
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centraliserad struktur medan det finns andra banker som är mer decentraliserade. Den 
decentraliserade organisationen ställer ett högre krav på både de anställda och chefen på 
grund av att detta medför ett ökat ansvar för den anställde (Södergren, 1992). Södergren 
(1992) menar också att en organisation som är decentraliserad har en högre 
kundkännedom eftersom de arbetar nära kunden.  
 
Flögel (2018) genomförde en fältstudie för att jämföra en regional bank och en storbank 
i Tyskland. Utifrån denna fältstudie framkom det att även om de regionala bankerna kan 
få fördelar genom större tillgång till mjuk information så är utlåningsprocessen längre hos 
de regionala bankerna än hos stora banker. Detta förklarar Flögel (2018) med att de stora 
bankerna överlåter beslutandet om kreditgivning till sina lokala rådgivare. Den mjuka 
informationen påverkar de regionala bankerna vid utlåningsbeslut när den hårda 
informationen om företaget är ofullständig. Vid sådana tillfällen gör den mindre banken 
en ökad analys vilket kan göra att de även inkluderar mjuk information. Detta leder i sin 
tur till en lönsam utlåning till SME-företag.  

2.4 Immateriella tillgångar 
Företag måste förvalta sina tillgångar, synliga som osynliga, effektivt eftersom detta 
skapar ett långsiktigt värde för företaget. Värde skapas och läggs till grund för att 
aktieägare ska kunna värdera företaget högt när immateriella tillgångar kombineras med 
materiella tillgångar och idéer. Dock finns det också kritiker som menar att investerare 
inte bara tittar på siffror när de ska värdera ett företag utan att de även tar hänsyn till 
företagets tillväxt, dess utveckling samt om det finns någon lönsamhet. Denna analys sker 
genom att studera redovisningen och andra faktorer som kan påverka (Johansson, 2000, 
s. 53).  
 
Det finns olika sätt att definiera tillväxt där några exempel på tillväxt är att företaget ökar 
sin lönsamhet, att de växer i omsättning eller i den kunskap som de anställda besitter. Om 
verksamheten inte anpassas till det behov som finns på marknaden eller att de inte följer 
med i utvecklingen så kommer företaget att stanna av. Detta är en av anledningarna till att 
det är viktigt att ständigt utveckla sin verksamhet och låta nya utmaningar komma och 
anpassa företagets rutiner efter dessa. För att kunna genomföra stora förändringar så krävs 
det att det finns en bakomliggande strategi för att företaget ska kunna få med sig sina 
intressenter på samma linje (Johansson, 2000, s. 28).  
 
Med den tekniska utveckling som sker och den globala konkurrens som existerar idag 
så finns det ett stort behov av att skapa organisationer som har ett mål att utvecklas. Det 
har blivit allt vanligare att arbeta i team och att gemensamt komma fram till en lösning. I 
och med denna förändring har relationen som finns mellan de anställda och organisationen 
förändrats. En utvecklingsorienterad organisation behöver därför plats och möjlighet för 
att erfarenheterna hos individerna ska växa och samtidigt kan det leda till att företagets 
prestationer ökar (HR Magazine, 2008).  
 
En immateriell tillgång är tillgångar som finns inom företaget men som inte går att beröra. 
Dock innebär inte detta att de är mindre värda än vad fysiska tillgångarna är då det är även 
tillgångar som kommer bringa företaget framtida fördelar (Marton et al., 2016b, s. 240). 
Detta är tillgångar som inte kommer att redovisas i balansräkningen utan enbart som en 
kostnad i resultaträkningen trots att tillgången inte förbrukats (Marton et al., 2016b, s. 
276). Enligt Bokföringsnämnden är en immateriell tillgång något som finns inom 
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företaget för att producera eller erbjuda varor eller tjänster (Bokföringsnämnden, 2000). 
Immateriella tillgångar syns inte i balansräkningen på samma sätt som materiella 
tillgångar även om de immateriella tillgångarna i dagens samhälle har fått en större 
betydelse för företagen. Detta då de bidrar till tillväxt, en framtida lönsamhet samt 
utveckling för företaget. Tjänsteföretags stora konkurrensfördel är kunskapen som de 
besitter då det blir allt vanligare att hantera människor istället för att människorna ses som 
fysiska tillgångar (Jacobsen et al., 2005).  
 
Enligt Svensson (2003) så är det en stor problematik för kreditgivaren att bedöma 
immateriella tillgångars möjlighet att aktiveras hos SME-företag trots att dessa är viktiga 
för kreditgivarna. Det som gör att det råder svårigheter att bedöma de tillgångarna är enligt 
kreditgivarna på grund av att informationen mellan olika parter såsom revisorer, kunder 
och banker är bristfällig (Svensson, 2003). Detta är även något som Catasús och Gröjer 
(2003) styrker där de menar att den information som kreditgivaren förses med kring de 
immateriella tillgångarna ofta är för osäker. Det som kreditgivaren då gör i första hand är 
att försöka göra en bedömning kring de immateriella tillgångarna som kan vara av värde 
för kreditgivaren och som vid ett senare tillfälle går att sälja om företaget sätts i konkurs. 
Detta medför att det inte är alla immateriella tillgångar som kreditgivaren anser är 
intressanta vid en kreditbedömning (Catasús och Gröjer, 2003).  
 
De immateriella tillgångarna som finns i ett företags balansräkning går att se från två olika 
synvinklar enligt Wrigley (2008). Den ena synvinkeln är tillgångar, såsom kundlistor, som 
inte bör inkluderas i en balansräkning eftersom de är svåra att värdera. Orsaken till att det 
är svårt att uppskatta kostnader som uppstår för att värva nya men också behålla gamla 
kunder är att kunderna kan komma och gå som de själva behagar. Den andra synvinkeln 
är immateriella tillgångar, som exempelvis patent, där det däremot finns underlag för hur 
ett företag ska gå tillväga för att kunna uppskatta ett värde på tillgången. Denna typ av 
tillgång är mindre känslig för eventuella förändringar på marknaden och 
konjunktursvängningar vilket är anledningen till att det är lättare att uppskatta ett värde 
på patent än på kundlistor menar Wrigley (2008). 
 
2.4.1 Immateriella tillgångar enligt IFRS 
De immateriella tillgångarna återfinns i balansräkningen under anläggningstillgångar men 
blir synliga först vid en företagsvärdering (Jacobsen et al., 2005). Dessa tillgångar ska 
vara avsedda att användas under en period på minimum ett år enligt IAS 38 § 3. Enligt 
IAS 38 § 8–17 krävs det att en tillgång möter tre kriterier för att räknas som en immateriell 
tillgång. Dessa kriterier är att tillgången är identifierbar, bidrar med ekonomiska fördelar 
i framtiden samt att företaget har kontroll över tillgångarna. Immateriella tillgångar kan 
antingen förvärvas eller utvecklas internt. De ska värderas till anskaffningsvärde minus 
eventuella avskrivningar som är gjorda enligt IAS 38 § 74–75. Enligt IAS 38 § 26 ska de 
värderas till ett verkligt värde när de förvärvas (Wiley-VCH, 2018). 
 
Marknadens förväntningar påverkar företagets verkliga värde på de immateriella 
tillgångarna och för att hitta detta värde så används marknadsstatistik och de förväntningar 
som finns på den aktiva marknaden enligt IAS 38 § 75 (Wiley-VCH, 2018). Med aktiva 
marknaden menas att det finns intressenter som vill köpa och sälja objekt som är 
likvärdiga med de immateriella tillgångarna (Törning & Drefeldt, 2019). Det är dock 
ovanligt att det finns aktiva marknader för immateriella tillgångar då de oftast anses vara 
svåra att beräkna anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt och även svårt att fastställa 
vilka ekonomiska fördelar som de immateriella tillgångarna medför. 
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När den nya standarden för hanteringen av immateriella tillgångar, IAS 38, togs fram 
bidrog det till flera diskussioner om ämnet. Det var många frågor kring möjligheten att på 
ett objektivt sätt kunna definiera och senare få fram ett värde på vilka ekonomiska fördelar 
som den immateriella tillgången kommer att generera. Vidare frågor var värdering på ett 
företags varumärke samt hur värdeförändringar skulle tas upp i redovisningen (Marton et 
al., 2016b, s. 414).  
 
När en immateriell tillgång ska sättas mot en materiell tillgång ligger fokus på 
användandet av tillgången samt tillgångens ägande. De materiella tillgångarnas 
användande och ägande är inte lika komplicerade att bedöma medan det råder större 
svårigheter vid bedömningen av de immateriella tillgångarna. Detta beror på att de 
immateriella tillgångarnas användande grundar sig på vilken kunskap de anställda besitter 
för att kunna dra nytta av tillgången (Marton et al., 2016b, s. 414). På grund av svårigheten 
att bedöma användandet och ägandet av en immateriell tillgång har de tidigare värderats 
med försiktighet av analytiker och redovisare. Detta ledde till att denna försiktighet fick 
motstå kritik då det ansågs vara ett ålderdomligt tillvägagångssätt och inte anpassat till 
den mer kunskapsbaserade ekonomin (Marton et al., 2016b, s. 414).  
 
Immateriella tillgångar är ofta beroende av sin omgivning och därmed är det svårt att 
värdera en sådan tillgång. I de fall som det är möjligt att göra en bedömning av värdet på 
en immateriell tillgång är det en komplicerad process som kräver experter inom området 
vilket innebär ökade kostnader för de banker som väljer att värdera sådana och inkludera 
dessa i en bedömning. På grund av detta är det vanligt att de immateriella tillgångarna inte 
är användbara som säkerhet (Guimón, 2005). 
 
Stor kritik riktades kring hur företagen redovisade sina immateriella tillgångar vilket 
gjorde att andra värderingsmodeller började belysas såsom intellektuellt kapital. På grund 
av den nedgång som var på börsen under 2000-talet minskades kritiken kring hur 
företagen valde att värdera sina immateriella tillgångar med försiktighet (Marton et al., 
2016b, s. 414). Utvecklingen har skett och idag redovisas fler immateriella tillgångar i 
balansräkningen än det gjorde tidigare. Dock råder det fortfarande en viss problematik i 
redovisningen med att koppla samman de immateriella tillgångarna och vilka ekonomiska 
fördelar de kommer att generera i framtiden än vad det är med materiella tillgångar och 
deras framtida ekonomiska fördelar (Marton et al., 2016b, s. 415).  
 
Howell (2002) anser att de redovisningsregler som finns angående immateriella tillgångar 
måste förändras så att de kan avskrivas och aktiveras precis som andra tillgångar. Detta 
på grund av att de kostnader som företaget har ska vara möjliga att stämma av mot 
företagets intäkter och för att det bokförda värdet ska stämma överens med företagets 
förutsättningar (Howell, 2002). 

2.4.2 Immateriella tillgångar hos tjänsteföretag 
Tjänsteföretag bygger på att erbjuda en tjänst som är attraktiv på den marknad som 
företaget existerar inom. Tillverkande företag erbjuder istället en produkt som arbetats 
med eller råvaror. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan dessa två, då vissa 
tjänsteföretag även erbjuder installation av deras tjänst (Annell & Sveiby, 1989, s. 9–13). 
 
Tillverkande företag har tillgångar som maskiner och råvaror i kombination med personal. 
För tjänsteföretagen är det personal, ledning och deras kunskap som är tillgången i 
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företaget, inte stora maskiner. Det är detta som skiljer tjänsteföretag åt från de övriga 
kategorierna. Personal framgår inte i ett företags balansräkning, eftersom dessa typer av 
tillgångar kallas för immateriella och de utgör en stor del av ett tjänsteföretags tillgångar 
som ger dem stora fördelar gentemot konkurrenterna (Edvinsson, 2002, s. 50–54). 
Företagen är beroende av medarbetarnas kompetens för att uppnå framgång för företaget. 
Även relationen mellan företagsledaren och personal är en av de faktorer som leder till en 
motivation hos de anställda för att försöka uppnå företagets gemensamma mål (Sigbladh 
et al., 1999, s. 158). Att investera i en immateriell tillgång ger företaget en chans att växa 
då personalens kunskap ökar till skillnad från maskiner som kommer att skrivas av under 
årens gång och därmed minska i värde (Edvinsson, 2002, s. 52–53).  
 
När ett företag väljer att utbilda sina anställda så ökar företagets avkastning eftersom den 
anställde blir mer kunnig inom sin arbetsuppgift. Dock finns det också en risk i de fall 
som den anställde väljer att sluta på företaget och börja på ett annat företag (Roos et al., 
2006, s. 104). Detta är anledningen till att intellektuellt kapital har en högre osäkerhet i 
förhållande till andra tillgångar. En annan anledning är att det inte finns någon marknad 
för att köpa och sälja intellektuellt kapital som det gör för fysiska resurser (Roos et al., 
2006, s. 9). 

2.4.3 Immateriella tillgångar i relation till studien 
Immateriella tillgångar är något som tidigare studerats av forskare men då som en 
bakomliggande orsak till varför resultatet blivit att vissa företag fått beviljat en kredit 
medan andra inte fått det. Tidigare forskning menar att det är svårt att bedöma 
immateriella tillgångar samt att det är för osäkert att ta med dessa immateriella tillgångar 
som en säkerhet bakom en kredit. Därmed var tanken med denna studie att undersöka hur 
och vilken betydelse de immateriella tillgångarna har vid en kreditgivning samt om 
företag med mycket immateriella tillgångar och lite materiella tillgångar har en minskad 
möjlighet att få en kredit beviljad, i förhållande till ett företag som till största del har 
tillgångar som är materiella.  

2.5 Klassificering av faktorer 
Det finns flertalet faktorer som avgör ifall ett företag ska beviljas en kredit samt vilken 
storlek på krediten som företaget beviljas (Zambaldi et al., 2011). Förutom räkenskaperna 
så bör kreditgivaren jämföra andra immateriella tillgångar som företaget besitter; vilken 
marknad som företaget är verksamt i, konkurrenterna som företaget har och företagets 
affärsidé (Larsson, 2008, s. 364–368).  
 
Kreditgivaren gör en bedömning kring företagets affärside och dess hållbarhet på 
marknaden genom att analysera varför kunderna kommer att välja just detta företag 
framför de andra på marknaden. De kan också skapa sig en uppfattning kring företagets 
möjlighet till nya kunder och jämföra detta med antalet gamla kunder för att se om 
företagets kundstock kan expanderas eller om det främst är de lojala kunderna som 
återkommer. Kreditgivaren jämför även hur hållbart företaget är genom att jämföra 
företagets styrkor och svagheter gentemot konkurrenterna, storleken på konkurrenterna 
och vilken konkurrens på marknaden som råder vid tillfället (Larsson, 2008, s. 364–365). 
Några nyckeltal som kreditgivaren även tar med i sin kreditbedömning är räntabilitet, 
likviditet, kassaflöde, resultat och soliditet (Broomé et al., 1998, s. 43–46). 
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Några av de viktigaste faktorerna som spelar in vid bedömningen kring företagskredit är 
följande; affärsplan, kassaflöde, personerna bakom företaget och historiken kring 
företaget. Affärsplanen visar ifall företaget har en tydlig strategi och plan som tar hänsyn 
till faktorer som kan påverka verksamheten. Om företaget har en sådan plan så hjälper det 
kreditgivaren vid beslutsfattandet då det visar på en tydlig vetskap kring 
marknadsförhållanden och gör kreditgivaren mer trygg kring företaget som kund 
(Företagslån, u.å.).  
 
Affärsidén analyseras av banken för att de ska få en bild av vilka kunder företaget har och 
hur dessa i framtiden kan bidra med tillväxt till företaget. Även ifall företagets 
organisation och kompetens räcker till för att de ska nå målen som är uppsatt utifrån deras 
affärsidé (Svedin, 1992, s. 26).  
 
Bedömningen kring personerna bakom företaget genomförs för att se om det finns tidigare 
skulder och betalningsanmärkningar genom en kreditupplysning. Företagets historik 
spelar in vid bedömningen då det oftast anses att företag som funnits med länge är en 
tryggare kund då risken för konkurs anses vara lägre (Företagslån, u.å.). Personen bakom 
företaget spelar in då kreditgivaren vill veta att ägaren tror på företaget och dess bransch 
men också att personen är villig att satsa. Bankerna tittar även på personens erfarenheter 
och hur länge verksamheten varit igång, då även detta är en risk för kreditgivaren. Detta 
är intressant för kreditgivaren eftersom det påverkar personens självförtroende i en 
affärssituation (Dvorský et al., 2018).  
 
För att företaget lättare ska kunna stå emot eventuella framtida förluster så är det bättre 
desto fler av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital i stället för att de 
är finansierade med lånade pengar. En ekonomisk balans inom företaget visar på hur stor 
andel av företagets tillgångar som är finansierade med det egna kapitalet och hur mycket 
som är finansierade med belånat kapital (Lundén & Olsson, 2003, s. 226). En hög 
skuldsättningsgrad, alltså en låg soliditet, innebär att företaget är känslig för eventuella 
framtida förluster (Hansson et al., 2006, s. 145). Det är även beroende av vad det egna 
kapitalet består av. Utifrån kreditbedömning är det positivt om det består av kapital som 
kommit från aktieägarna eftersom detta betyder att företaget tidigare haft en förmåga att, 
med god lönsamhet, kunna sälja sina tjänster och produkter (Lundén & Olsson, 2003, s. 
226).  
 
I ett kreditgivningsbeslut är betalning den viktigaste faktorn enlig Hsien-Chang (2001). 
Då det inte bara visar företagets historik utan även ligger till grund för att utvärdera 
företagets framtida nettokassaflöde. I studien av Hsien-Chang (2001) har forskaren tagit 
hänsyn till betalningens kritiska punkt och beslutat när kundens intäkter överstiger den 
justerade betalningens kritiska punkt, vilket nämns REAB. Denna studie har givit en 
indikator till kreditgivaren för att denne ska kunna kontrollera om kunden har möjlighet 
att förbättra sin affärsstatus. Där framgår det att om värdet av REAB är positivt och högre 
än vad det varit förut bör kreditgivaren bevilja kreditansökan då REAB visar att de 
grundläggande kraven är uppfyllda av kunden. Dock, om värdet är noll, bör kreditgivaren 
neka kreditansökan. Med det menas att de strategiska besluten kring en kreditgivning blir 
baserad på kundens återbetalningsförmåga.  
 
Återbetalningsförmågan hos företaget är till stor del beroende på hur företaget går, om de 
uppvisar vinst eller förlust. Om det är så att företaget går med förlust så kommer deras 
möjlighet att betala av krediten försämras snabbt (Lundén & Olsson, 2003, s. 236). I en 
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studie av Svensson och Ulvenblad (2000) visar de på att det finns ett dilemma vid 
kreditbedömningen eftersom en kreditgivare vill vara säker på att företaget besitter den 
återbetalningsförmågan som behövs för att få sin kredit beviljad. Grunden till dilemmat 
är att det är svårt att förutse ett företags återbetalningsförmåga eftersom det är i framtiden. 
Den som bedömer krediten måste också undersöka vad som har gjort att företaget visar 
det resultat som de gör (Lundén & Olsson, 2003, s. 227).  
 
Företagets återbetalningsförmåga påverkas av försäljning av de tjänster och produkter 
som företaget har. Beror företagets styrka på ifall företaget har en produkt eller tjänst att 
sälja kommer det vara mindre positivt än om företaget har flera produkter och tjänster 
som kan generera resultat i framtiden (Sigbladh et al., 1999, s. 159). 
 
Det är företagets produktion som löpande behöver tillskott av kapital och därmed skapar 
ett behov av krediter hos banker. Hur produktionen fungerar bör därför vara av central 
betydelse vid kreditbedömningen. Hur kostnadsstrukturen ser ut gällande löner och 
inköpsvaror, om företaget är beroende av en viss slags råvara, material eller produkt är 
därmed aspekter som bör beaktas då banken bedömer risken i produktionen (Svedin, 1992, 
s. 29).   
 
I en kvantitativ studie genomförd av Kumari och Trivedi (2019) studerar forskarna 
avgörande faktorerna för kredit i små och medelstora företag i Mumbai. Där framgår det 
att småföretagare är osäkra på vilka parametrar som kreditgivarna tar hänsyn till när de 
beviljar ett företag kredit. Kumari och Trivedi (2019) påpekar att det är viktigt att de 
parametrar som kreditgivarna tar hänsyn till ska vara likadana över alla banker för att på 
så sätt skapa en medvetenhet kring dessa och för att kunna förbättra små- och medelstora 
företags kreditflöde.  
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Tabell 1- Faktorer som tidigare författare ansett viktiga vid beviljande av kredit. 

Viktiga faktorer Författare 

Affärsidé Larsson (2008); Svedin (1992) 

Affärsplan Företagslån (u.å.) 

Företagets historik Företagslån (u.å) 

Företagets marknad Larsson (2008) 

Immateriella tillgångar Allee (2008); Durst (2008); Katasús & Gröjer (2003); 
Larsson (2008); Svensson (2003) 

Kassaflöde Broomé et al. (1998); Företagslån (u.å.) 

Konkurrenter Larsson (2008) 

Kostnadsstruktur Lundén & Olsson (2003); Svedin (1992) 

Likviditet Broomé et al. (1998) 

Lönsamhet Lundén & Olsson (2003) 

Personerna bakom Dvorský et al. (2018); Företagslån (u.å.) 

Räntabilitet Broomé et al. (1998) 

Resultat Broomé et al. (1998) 

Soliditet Broomé et al. (1998); Hansson et al. (2006) 

Säkerheter Garmer & Kyllenius (2004) 

Återbetalningsförmågan Bruns (2003); Hsien-Chang (2001); Lundén & Olsson 
(2003); Sigbladh et al. (1999); Svensson & Ulvenblad 
(2000) 

2.5.1 Säkerheter 
Möjligheten till extern finansiering kan skilja sig beroende på vad företaget har för 
säkerheter som kan ställas till krediten och av vilken kvalitet dessa är (Golin & Delhaise, 
2013, s. 5–6). Säkerheter som företaget ställer bakom en kredit är det som gör att risken 
minskas då tillgången går att sälja i de fall som låntagaren inte fullgör sin förpliktelse 
(Golin & Delhaise, 2013, s. 6; Bruns & Fletcher, 2008, s. 179). Däremot kan det skilja sig 
beroende på tillgångens karaktär. En materiell tillgång kan säljas i de fall som låntagaren 
inte fullgör sina förpliktelser, utan att tillgångens värde förändras avsevärt. Det är dock 
annorlunda med immateriella tillgångar som i vissa fall kan vara beroende av hur företaget 
drivs eftersom detta kan vara varumärke eller humankapital (Brealey et al., 2017, s. 476–
477).  
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Det är också vanligt att ägaren måste lämna någon form av säkerhet för en kredit; antingen 
en personlig garanti eller från dess personliga tillgångar (Bruns & Fletcher, 2008, s. 179). 
Då företaget lämnar en säkerhet blir det lättare att bevilja en kredit på grund av att behovet 
att analysera företagets kapacitet till en sådan kredit blir mindre viktig. Det som då blir 
viktigt är att bedöma värdet på den tillgång som ställs som säkerhet men det finns ofta 
liknande tillgångar på marknaden som går att jämföra med (Golin & Delhaise, 2013, s. 7).  
 
Till skillnad från immateriella tillgångar är detta område något som forskarna till denna 
studie sett att det endast har forskats om i mindre utsträckning. Säkerheten bakom en 
kredit är viktig för att kreditgivaren ska kunna bevilja en kredit både för privatperson och 
företagskund. Därmed ansågs detta vara en viktig faktor att ta med i denna studie som en 
förklaring till varför företag ibland inte får sin kredit beviljad av banken.  

2.5.2 Betalningsanmärkningar 
Betalningsanmärkningar uppstår om företaget har en skuld som senare inte betalas i tid. 
Detta är ett tecken på att företaget inte har haft möjlighet att betala skulderna i tid och det 
är ett varningstecken. Betalningsanmärkningar är inte något som sker under en kort tid 
utan det är en lång process där det har skickats betalningskrav till företagen och slarv är 
inte en godtagbar bortförklaring till den sena inbetalningen. Dessa anmärkningar lagras i 
registret hos UC i 60 månader och är synlig på företaget när olika affärsuppgörelser ska 
genomföras (Stenberg & Sigbladh, 2003, s. 91–92). Även om skulden blir betald efter 
utslag så finns den fortfarande registrerad som en anmärkning och ligga i registret i fem 
år (Datainspektionen, u.å.).  
 
Likväl som säkerheter är detta område något som forskarna till denna studie sett att det 
endast har forskats om i mindre utsträckning. Detta verkar ha en stor betydelse enligt 
Stenberg och Sigbladh (2003) när företaget sitter i en affärsuppgörelse. Ett exempel på en 
affärsuppgörelse är när företaget ansöker om kredit och banken genomför en 
kreditbedömning om företagets möjlighet att kunna betala tillbaka sin kredit. Därmed är 
det en viktig faktor att ta med i denna studie som en förklaring till varför företag ibland 
inte får sin kredit beviljad av banken. 
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3. Metod och tillvägagångssätt 
 

Detta kapitel kommer att presentera den metod som studien baseras på som använts för 
att kunna samla in och analysera data. Val av undersökningsmetod, beskrivning av 
datainsamling, genomförande samt de urval som studien baseras på. Det kommer även 
att innehålla en diskussion kring de modeller och metoder som använts i tidigare 
forskning. 

3.1 Metod 
Det finns två olika typer av undersökningsmetoder; kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar (Backman et al., 2012, s. 297). I denna studie har en kvalitativ metod valt 
att användas då det anses vara det bästa tillvägagångssättet för vår studie då forskarna vill 
kunna få en djupare förståelse för vad kreditgivarna grundar sina beslut på. Metoden som 
har använts vid tidigare forskning har till största del varit kvantitativa metoder som 
undersökt redovisade siffror. Denna studie har utgått från bokslut som blivit anpassade 
för att få en inblick i hur kreditgivare går tillväga när en ny kund ansöker om en kredit 
och därför ansågs en kvalitativ studie visa en annan synvinkel inom ämnesområdet. På 
grund av att ämnet är studerat genom kvantitativa metoder valdes en kvalitativ metod för 
att få en djupare inblick. Genom de case som varit med under intervjutillfällena har detta 
skapat en ökad inblick i kreditgivarens dagliga arbete. 
 
Denna studie skulle även kunna genomföras med en kvantitativ metod. Det skulle, genom 
exempelvis enkäter eller datainsamling, vara möjligt att få fram information kring hur 
kreditgivningsprocessen ser ut för företag samt vilka krav en kreditgivare har på företaget 
innan de kan bevilja en kredit. Dock genom att denna studie även har inkluderat case där 
kreditgivarna får ta ställning till olika scenarion, även följdfrågor till dessa, har det givit 
denna studie ett mer utförligt resultat. Detta hade varit komplext att utföra med en 
kvantitativ metod och den vidare förklaringen som respondenterna givit hade inte varit 
möjlig. Med den kvalitativa metoden vill den som studerar något tolka människors 
uppfattningar och därmed få en djupare förståelse för hur kreditgivarna grundar sina 
beslut. Detta skiljer sig från vad en kvantitativ studie skulle ha gjort i denna typ av studie 
då den kvantitativa utgår från enkäter och den kvalitativa är kopplad till intervjuer och 
liknande (Backman et al., 2012, s. 297–298). 

3.2 Kunskapssyn 
Det finns två olika grenar inom termen epistemologi som tar upp olika sätt att se på vad 
som kan räknas som kunskap och hur kunskap skapas. Den första av dessa två är 
positivism som anser att kunskap är det som går att mäta medan interpretivism menar att 
kunskap handlar om att avståndet mellan forskare och det som forskas kring ska minskas 
för att forskaren ska vara deltagande i exempelvis en undersökning (Collis & Hussey, 
2014, s. 47). Eftersom detta är en kvalitativ studie så kommer det att utgå från det 
interpretivistiska sättet att se på generering av kunskap men med ett visst inslag av 
positivism. Avståndet mellan forskare och det som forskas kring i en intervjusituation blir 
litet och det finns då risk för att respondenterna kan bli påverkade av det faktum att 
forskarna är närvarande vid intervjun. Då intervjuerna är semistrukturerade, med öppna 
frågor och chans för forskarna att kunna ställa följdfrågor så får forskarna ett ökat avstånd 
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till respondenterna och därmed kommer forskarna endast kunna påverka hur intervjun 
utvecklas och var fokus kommer att hamna (Denscombe, 2009, s. 234). 

3.3 Verklighetssyn 
Verklighetssynen i denna studie syftar på ett ontologiskt synsätt. Inom denna term finns 
också två olika grenar som kallas för positivism och interpretivism, vilket är samma som 
inom epistemologin. När en forskare anser att världen runt omkring är objektiv så ser 
forskaren världen från den positivistiska grenen (Collis & Hussey, 2014, s. 47). För att en 
studie ska anses vara ur en positivistisk verklighetssyn ska undersökningen kunna göras 
igen med samma förutsättningar och resultatet ska bli detsamma (Johansson Lindfors, 
1993, s. 54). Inom interpretivism, motsatsen till positivism, då verkligheten anses vara 
subjektiv och menar att forskare kommer att uppleva verkligheten olika trots att de 
studerar samma saker (Collis & Hussey, 2014, s. 47). Denna studie kommer att luta sig 
mot en interpretivistisk verklighetssyn i och med att respondenterna kommer att ha olika 
sätt att gå tillväga vid en kreditgivning och därmed kommer svaren att skiljas åt. 

3.4 Litteratursökning 
De artiklar som använts till denna studie har hittats genom att söka via Umeå Universitets 
elektroniska bibliotek som kallas för ub. Där har sökord som exempelvis “Intangible 
assets”, ”Not credit granting”, “Bank structure” och “Immateriella tillgångar 
redovisningen” använts och sedan har de valda artiklarna analyserats och sammanfattats 
för att passa in på studien samt ge relevant och aktuell information. Källor har även tagits 
från Google Scholar för att få ett större utbud av artiklar kring ämnet. Dessa har sedan 
legat till grund för den bakgrundsinformation som mynnat ut i relevanta frågeställningar 
som ställts vid intervjuer med kreditgivare på de olika bankerna. Det har även använts 
fysiska källor från Universitetsbiblioteket för inhämtning av ytterligare kunskap. 

3.5 Urval 
Den grupp personer som en undersökning vill uttala sig om kallas för population 
(Dahmström, 2011, s. 67), vilket i detta fall är kreditgivare som arbetar på bank. Utifrån 
detta valdes fyra av de åtta största bankerna som finns i Sverige men som också finns 
belägna inom Skellefteå Kommun ut. Att välja dessa fyra av åtta banker var en 
avgränsning som gjordes på grund av att dessa banker finns i Skellefteå vilket underlättade 
för möjligheten att kunna göra intervjuer personligen och kunna se hur respondenterna 
agerade när frågorna ställdes. Dessa fyra banker ansågs ha flest kunder; de finns på ett 
flertal orter i Sverige och därmed lånar de ut till flest antal företag. Att intervjuerna var på 
fyra olika banker istället för enbart en beror på möjligheten att kunna jämföra de svar som 
uppkommit under intervjutillfällena samt att det ger ett bredare perspektiv. Om alla 
respondenterna hade varit anställda på samma bank hade det inte gått att göra samma 
jämförelser kring hur det skiljer sig mellan de olika bankerna. Med största sannolikhet 
kommer resultatet att skilja sig i jämförelse med om studien skulle ha gjorts på 
kreditgivare i större städer som exempelvis Stockholm. Kontoren är mindre i Skellefteå 
och så är kanske även krediterna som de beviljar till företag. Det kan också ses som en 
nackdel att endast dessa fyra banker blivit förfrågad om att ställa upp på en intervju på 
grund av att svaren från respondenterna inte är lika varierande. Kriterierna för de 
respondenter som forskarna till denna studie hade var att de skulle vara i varierande åldrar, 
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att de har varierande arbetslivserfarenhet för kreditgivning till företag samt minst en 
respondent från var och en av de fyra bankerna.     
  
Förfrågan skickades till de fyra olika bankerna om de kunde ställa upp på en intervju med 
en respondent som arbetar med företagsrådgivning och beviljande av kredit och önskvärt 
om fler än en person kunde delta. Denna förfrågan går att läsa i Appendix 1. De fick välja 
vilka som i så fall skulle medverka och därmed var det ingen som svarade nej. Inom bank 
X skickades förfrågan till den ställföreträdande kontorschefen som tackade ja till att 
medverka i studien och som även föreslog en annan som kunde ställa upp som respondent. 
Författarna till denna studie skickade även en förfrågan till en anställd på ett av de mindre 
kontoren där kravet var att respondenten skulle arbeta med företagsrådgivning dagligen. 
Den förfrågade respondenten återkopplade och meddelade att hen kunde vara delaktiga 
då hen nyligen börjat sin tjänstgöring som företagsrådgivare. Den förfrågade 
respondenten meddelade även att hens kontorschef, som enbart arbetar med företag, var 
villig att ställa upp på en intervju. På bank Y skickades förfrågan till respondent 5 som 
sedan även föreslog att fråga respondent 6 som meddelade att hen ville medverka. På bank 
Z och U blev det bara en från varje bank då den som fått förfrågan på bank Z var den som 
i slutändan ställde upp för att besvara intervjufrågorna medan det på bank U var en av 
hens medarbetare som hade möjlighet. Alla intervjuer förutom en gjordes enskilt med en 
respondent på grund av att vissa uppgifter skulle kunna bekräftas av den andre svarande 
respondenten. Detta har inte kunnat göras på bank Z och U eftersom det endast var en 
respondent från dessa banker.  
 
De personer som är utvalda till denna studie har olika lång erfarenhet av sitt arbete men 
den gemensamma faktorn är att alla arbetar med kreditgivning till företag. Att de har olika 
befattning och erfarenhet är en faktor som haft betydelse i valet av respondenter eftersom 
att detta ansågs ge en bredare bild till hur det går till och varför de gör på vissa sätt. 
 
Fyra av respondenterna arbetar på bank X och dessa kommer att benämnas respondent 1, 
2, 3 och 4. Respondent 1 haft sin befattning ställföreträdande kontorschef och 
företagsmarknadschef i två år men arbetat inom banken längre än så. Respondent 2 har 
arbetat som företagsrådgivare i 2,5 år men arbetat inom banken sedan 2006. Respondent 
3 och 4 har inte lika lång erfarenhet då respondent 3 endast jobbat med företagskunder 
sedan 3 månader tillbaka och har befattning kontorschef. Respondent 4 har arbetat inom 
bank X sedan år 2008 dock mest med privatkunder men har alltmer börjat arbeta med 
företagskunder. I och med att respondent 3 och 4 arbetar på ett litet kontor så har dessa 
två ändå fått erfarenhet sedan tidigare och anses där tillräckligt kunniga för att kunna 
besvara frågorna under intervjun trots att de inte haft sin befattning så länge. 
  
På bank Y arbetar två av studiens respondenter som kommer att benämnas respondent 5 
och 6. Respondent 5 arbetar med små företag och privatpersoner och säger att hen haft 
denna befattning under några år. Respondent 6 har arbetat på bank Y i nio år och innan 
detta har hen arbetat på en annan bank i 13 år. Hen har till största del under alla dessa år 
enbart arbetat med större företag. 
  
En person har intervjuats på bank Z och kommer i denna uppsats att benämnas som 
respondent 7. Respondent 7 har arbetat som företagsrådgivare i sju år och har både haft 
små och stora företag under sitt ansvar. Innan dess arbetade respondent 7 som 
privatrådgivare på bank Z. Sedan har vi en respondent 8 på bank U som har arbetat med 
små företag i sammanlagt tio år varav fyra av dessa år är på bank U.  
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Tabell 2 – Förteckning över de respondenter som medverkat. 

Respondent Bank Befattning Hur länge har du 
haft denna 
befattning? 

Datum 
för 
intervju 

Hur lång 
tid tog 
intervjun? 

1 X Ställföreträdande 
kontorschef eller 
företagsmarknadschef. 

2 år, men arbetat 
på bank X längre 
än så. 

2/4 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

2 X Företagsrådgivare. 2,5 år, men 
arbetat inom 
banken i 13 år. 

2/4 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

3 X Kontorschef. 3 månader. 26/3 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

4 X Privatrådgivare. Arbetat inom 
banken i 11 år 
och håller på att 
lära sig 
företagssidan. 

26/3 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

5 Y Arbetar med små 
företag och 
privatpersoner. 

Några år. 1/4 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

6 Y Arbetar med större 
företag. 

9 år. 1/4 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

7 Z Företagsrådgivare. 7 år, men 
arbetade innan 
dess på banken 
som 
privatrådgivare. 

28/3 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

8 U Arbetar med små 
företag. 

Sammanlagt 10 
år, men endast 4 
av dessa på bank 
U. 

27/3 - 
2019 

ca. 1 
timme. 

  
Eftersom dessa respondenter är utvalda för att kunna besvara frågorna under intervjun och 
genom att detta inte har skett med någon slumpmässig metod så innebär detta att det blir 
ett icke slumpmässigt urval, vilket kan ses som en nackdel.  
  
Denna grupp av respondenter uppfyllde totalt sett kriterierna som satts upp innan 
intervjuerna med att de var olika åldrar, alla arbetar med företagsrådgivning och de hade 
olika lång erfarenhet från sin anställning. Detta möjliggör för olika infallsvinklar från 
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respondenterna samt att utfallet blev minst en respondent från varje bank. En fördel var 
att studien fick många respondenter från den bank som hade ett annorlunda 
tillvägagångssätt än vad tidigare litteratur nämnt. En nackdel med detta urval var dock att 
bank Z och U endast kunde ställa upp med en respondent. Om de hade kunnat ställa upp 
med fler än så hade detta givit ett bättre resultat där det kunde bekräftas vad den ena sagt 
av den andre eller fått några skillnader i deras arbetssätt. En annan aspekt som kan ses 
som negativt med dessa intervjuer och respondenter var att de som ställde upp valdes ut 
av banken vilket kan ha konsekvenser för studiens resultat i och med att detta inte ger full 
access.  

3.6 Källkritik 
Vid användandet av fakta och information från olika källor så är det viktigt som läsare 
och användare av den informationen att kritiskt granska det som står i texten och bedöma 
om det som står är trovärdigt (Thurén, 2013, s. 4–6). Det finns, enligt Thurén (2013, s. 7–
8), fyra kriterier som är bra att ta i beaktning när bedömningen sker om det går att lita på 
dessa källor. Det första kriteriet är äkthet, vilket innebär att källan ska vara vad den utger 
sig att vara. I den här studien har olika artiklar granskats mot varandra för att se vilken av 
dessa som passar bäst till just denna studie. Det andra kriteriet är tidssamband och handlar 
om tiden mellan att källan skrevs och den händelse som betraktas nu kan göra källan 
mindre trovärdig. Under den teoretiska referensramen har källorna som använts varit 
vetenskapliga artiklar som är granskade av experter inom det område som artikeln är 
verksam i före den har publicerats. Dock kan det anses att källorna är utdaterade och 
därmed inte pålitliga eftersom världen förändras hela tiden och så även metoder och 
tillvägagångssätt som används inom ekonomin. Efter granskning av ett flertal källor så 
har forskarna till denna studie inte funnit någon nyare forskning som hävdar något annat 
än det som dessa källor säger. Artikeln kring “The Pecking Order Theory” (Myers, 1984) 
är ett exempel på en källa som kan anses vara gammal. Den används i denna studie på 
grund av att författaren till artikeln kring detta även är personen som grundade den 
nämnda teorin. Därmed kan dessa källor ses som en bra guide och bakgrund till denna 
studie.  
 
Det tredje kriteriet handlar om oberoende, förstahandskällor ska användas om detta är 
möjligt för att på så vis undvika att det som står i källan blivit tolkat av någon annan. Detta 
kriterium är också uppfyllt då forskarna till denna studie i första hand använt sig av 
förstahandskällor så långt det varit möjligt. Avslutningsvis finns ett kriterium som handlar 
om tendensfrihet, att källan inte ska påverkas av en persons intresse och därmed skapa en 
förvrängd bild av verkligheten. Denna studie är en ny vinkling av ett ämne som tidigare 
inte studerats i så stor utsträckning vilket är anledningen till att de vetenskapliga artiklarna 
har fått kompletteras med böcker som har bidragit med information. Med vetskapen om 
detta har studiens källor granskats kritiskt. 

3.7 Datainsamling 
Vid datainsamling finns det två tillvägagångssätt för att nå slutsatser i en studie där den 
ena är en induktiv process vilket innebär att studien baseras på observationer av verklig 
data för att sedan, utifrån detta, försöka skapa en teori (Backman et al., 2012, s. 333-334). 
Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att undersökningen baseras på en teori som sedan 
testas genom att göra intervjuer (Backman et al., 2012, s. 332). I detta fall kommer 
studiens tillvägagångssätt att vara en variation av en induktiv process och en deduktiv 
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process. Då utgångspunkten varit tidigare forskning inom området och därefter har 
intervjuer utförts som sedan analyseras och kopplas till tidigare forskning med liknelser 
och skillnader.  

3.7.1 Intervjuguide  
Den kvalitativa undersökningen utförs i detta fall genom intervjuer med kreditgivare som 
specialiserar sig på företag vilket är det tillvägagångssätt som denna studie har samlat in 
sin data. De kreditgivare som kommer att medverka vid intervjuerna arbetar på fyra av 
Sveriges största banker och är belägna i Skellefteå kommun. Frågorna går att läsa i sin 
helhet under intervjuguide i Appendix 2 och nedan kommer en redogörelse till varför 
dessa frågor valdes ut för att ställa till respondenterna.  
 
Betalningsanmärkningar kan drabba både privatpersoner och företag men skillnaden är 
att det för privatpersoner följer med personnumret medan det för företaget finns på 
organisationsnumrets kreditupplysning. Därmed kan det innebära att en person köper ett 
företag som har betalningsanmärkningar sedan tidigare eller att den nya ägaren har 
betalningsanmärkningar sedan tidigare. Företagslån (u.å.) menar att beviljandet av kredit 
kan påverkas av att företagsledningen har dragit på sig betalningsanmärkningar de senaste 
åren, därmed var denna fråga intressant att inkludera under intervjun och då få en inblick 
i hur stor påverkan en betalningsanmärkning har för att företaget ska få en kredit beviljad. 
 
Ett nystartat företag är ett exempel på företag som befinner sig i en utvecklingsfas. Sedan 
finns det även de företag som funnits på marknaden som väljer att investera och därmed 
växer. Enligt Bruns (2003) så är det svårt att göra en riskbedömning på växande företag 
eftersom de råder informationsasymmetri mellan bank och företag. Företagslån (u.å.) 
menar att de företag som funnits med under en längre tid har en tryggare grund och det 
var något som ansågs relevant att studera; om utvecklingsfas har någon betydelse för 
företagets möjligheter att få en kredit beviljad. 
 
Immateriella tillgångar såsom personalens kompetens finns inte med i balansräkningen 
och därmed blev det intressant för forskarna till denna studie att studera om dessa kunde 
tas som säkerhet från bankens sida eller inte. Även sådana tillgångar som goodwill och 
patent anses vara värden som kan ligga med i företagets balansräkning men som inte tillför 
någon säkerhet för kreditgivare. Av dessa anledningar valdes det att inkludera en sådan 
intervjufråga för att få en tydligare bild av vilka tillgångar en kreditgivare vill ha som 
säkerheter och om dessa aldrig är medräknade vid en kreditbedömning. 
 
Enligt Persson (2019) framgår det att tjänsteföretag har haft det svårare att få sina krediter 
beviljade och att det är till större utsträckning är industriella företag som har fått sina 
krediter beviljade. Utifrån denna information anses det vara intressant att undersöka om 
det är några större skillnader i möjligheten till att få kredit beroende på bransch. På grund 
av detta valdes det ut en fråga som fokuserade på detta område för att få en inblick om det 
endast är slumpen som har gjort att utfallet för beviljande av kredit till de olika 
branscherna eller om det är någon större skillnad i kreditgivarnas tillvägagångssätt och 
deras syn på de olika branscherna. 
 
I och med att Tillväxtverket menade på att det var lättare för industriella företag att få 
beviljat en kredit än för tjänsteföretagen (Persson, 2019) så var tanken med frågan kring 
ifall det finns några skillnader i risk att finna anledningen till varför det var svårare för 
tjänsteföretagen. Kunde det ha att göra med att tjänsteföretag ofta har en mindre möjlighet 
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att pantsätta sina tillgångar och därmed blir det en större risk för banken att bevilja en 
kredit till dessa företag? Fanns det något annat som konkret kunde påverka att företagen 
har svårare för att få en kredit från banken? 
 
Som ett komplement till intervjufrågorna och för att komma ifrån enbart en allmän 
diskussion kring ämnet utformades det sex olika case i Excel. Detta för att på ett mer 
fördjupat sätt kunna studera kreditgivarnas tillvägagångssätt vid kreditbedömning samt få 
en tydligare bild till vad som påverkar en kreditbedömning och hur olika bokslutssiffror 
påverkar bedömningen. Dessa case bestod av bokslutssiffror som var justerade men 
grundade sig i små företags faktiska bokslut, där två av dem hade goda resultat samtliga 
fyra senaste år, två av företagen hade varierande bokslutssiffror som gick upp och ner och 
de två resterande företagen hade dåliga resultat de senaste fyra åren. Case genomfördes 
för att respondenterna skulle få ta en aktiv ställning till olika situationer. Där de olika 
casen hade varierande antal tillgångar under immateriella och materiella samt bra och 
dåliga resultat. Även för att på ett tydligt sätt se om det är någon skillnad mellan de här 
två olika dimensionerna. Dessa case ger en tydligare bild kring vilka skillnaderna kan vara 
hos olika banker när de granskar företag och hur det bedömer olika branscher och företags 
tillgångar istället för att respondenterna endast talar allmänt kring kreditgivningen till 
företag. 
 
Alla case har sin utgångspunkt från verkliga företag men siffrorna har till största del blivit 
korrigerade. Dessa går att läsa i sin helhet under Appendix 3, 4 och 5. Företagens siffror 
ändrades för att undvika att det på något sätt skulle vara möjligt att hänföra våra case till 
ett verkligt företag. Vid inhämtningen av företagsinformation användes Retriever 
Business. Anledningen till att Retriever Business användes som databas vid insamling av 
data hos företag var för att det var den databas som forskarna i denna studie hade tillgång 
till och då det finns mycket information att hämta där. 
  
I Retriever Business valdes det att filtrera sökningen på små företag som är belägna i 
Skellefteå kommun med ett intervall på anställda mellan 10 till 49 stycken. Antalet företag 
som sökningen gav var 137 stycken och utifrån dessa valdes två slumpmässiga företag i 
de två olika branscherna, tjänsteföretag och industriella företag, ut. Detta som en grund 
för att se hur boksluten för dessa typer av verksamheter kan se ut.  
 
Insamling av information kring företagen som ligger till grund för dessa olika justerade 
men verklighetsbaserade case som lämnades till de olika respondenterna är hämtade från 
Retriever Business. Casen används för att få en inblick i hur processen hos kreditgivare 
går till på riktigt och för att respondenterna ska kunna göra en så objektiv bedömning som 
möjligt. Två av företagen i de olika casen som beskrevs var två företag som det 
ekonomiskt gick sämre för och därmed hade sämre lönsamhet medan de två andra 
företagen som beskrevs befann sig en positiv period men som hade visat varierande 
resultat och varierande lönsamhet. De två företagen i de olika kategorierna ska föreställa 
ett tjänsteföretag med mycket immateriella tillgångar och lite materiella tillgångar och ett 
industriellt företag som har lite immateriella tillgångar och mycket materiella tillgångar. 

3.7.2 Intervju  
I denna studie kommer respondenterna ha anonymitet under intervjuerna med anledning 
av önskan till en ökad access. Detta i förhoppning om att studien ska få utförliga svar och 
för att respondenterna ska känna sig trygga i intervjun. Denna anonymitet ger 
respondenterna även trygghet i att deras uttalanden inte kommer kopplas till en specifik 
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individ eller dennes arbetsgivare vilket ökar möjligheten till att studiens forskningsfrågor 
ges utförliga och omfattande svar.  
 
Intervjuerna i denna studie genomfördes, som nämnts tidigare, på kreditgivare vid fyra av 
de största bankerna i Sverige, där kreditgivarna är stationerade i Skellefteå kommun. 
Frågorna skickades till respondenterna innan intervjun för att de skulle få möjligheten att 
läsa igenom och analysera sina svar och därmed ge en mer genomtänkt och strukturerad 
genomgång av processen vid intervjutillfället. Intervjuguiden finns att läsa i sin helhet i 
Appendix 2 och där återfinns vilka frågor som forskarna ställde till respondenterna. 
Intervjuguiden innehöll frågor som bland annat “hur går en låneprocess till” och “skiljer 
sig ert sätt att värdera när det gäller tjänsteföretag jämförelsevis med andra företag?”.  
 
Intervjufrågorna var semistrukturerade, vilket innebär att de frågor som ställdes var öppna 
för att sedan kunna ställa följdfrågor om sådana tillfällen uppstod (Backman et al., 2012, 
s. 308). En öppen fråga, vid detta tillfälle, ger ett mer givande och ingående svar samt att 
kvalitén på intervjun blir bättre/högre. Utöver de frågor som återfinns i Appendix 2 
ställdes ytterligare frågor under intervjun när respondenterna sa någonting som var 
otydligt eller om det uppstod tillfällen för eventuella följdfrågor för att få en djupare 
förståelse.  
 
Tiden som var avsatt för dessa intervjuer var till en början två timmar med varje 
respondent på grund av de frågor som skulle ställas. Detta då frågorna var av en öppen 
karaktär som beräknades ta lång tid att svara på samt de sex olika case som också skulle 
ha god tid till att besvaras. 
 
3.7.3 Databearbetning  
De genomförda intervjuerna transkriberades vilket innebär att det som sägs under 
intervjun skrivs ner på dator eller liknande för att få intervjun skriftlig. Att transkribera 
är ett sätt för forskarna att kunna bearbeta vad som framkommit under de genomförda 
intervjuerna och analysera om det finns några likheter i det respondenterna sagt samt 
jämföra med tidigare forskning.  
 
I resultatdelen av denna uppsats finns en sammanfattning av det intressanta och viktiga 
som framkom under intervjuerna med de olika bankerna och de olika respondenterna. Det 
som transkriberats och presenteras i resultatdelen jämförs sedan med vad som 
framkommit i tidigare studier som går att läsa om under teoretiska referensramen. Då 
analysen genomfördes så kontrollerades det om respondenterna sagt samma sak som det 
som framkommit i tidigare studier och undersökningar eller om det framkommit 
någonting nytt under intervjuerna.  
 
Den analysmetod som användes vid denna studie var att söka efter diverse mönster och 
samband för att kunna finna och beskriva variationer och/eller liknelser. Detta för att på 
ett sammanhängande och förståeligt sätt kunna beskriva fenomen samt för att möjliggöra 
eventuella teman kring de olika frågeställningarna som används i denna studie. 
 
När resultatet från intervjuerna analyserades var utgångspunkten att studera varje fråga 
enskilt samt vad de olika respondenterna svarat på frågan. Jämförelserna med tidigare 
forskning återfinns i analysdelen av denna uppsats. Efter analysen är färdig sammanställs 
allt och utifrån det som uppkommit dras en slutsats för att kunna ge svar på studiens 
forskningsfråga.  
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Något som respondenterna klargjorde var att de oftast vill se företagets affärsplan, budget 
för framtiden och även ett uttalande från företagen på hur de själva ser på sin framtid, 
innan de tar ett kreditbeslut. Detta är något som troligtvis skulle ha underlättat för 
respondenterna att göra sin bedömning vid intervjutillfället och som sedan skulle kunna 
visa på vilken betydelse dessa faktorer har vid en kreditbedömning. Till en början var 
även några nyckeltal inkluderade under de olika casens balans- och resultaträkning, vilket 
senare raderades efter rekommendation från handledaren till denna studie, vilket flera av 
respondenterna efterfrågade. Dessa nyckeltal skulle ha funnits med för att underlätta för 
respondenterna att märka ut de nyckeltal som de använde i sin kreditgivningsprocess så 
att de banker som fick dessa uträknade i systemet hade haft bättre underlag för sitt beslut. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel kommer det att redogöras för de intervjuer som har genomförts och vad 
som har sagts under dessa vilket sedan kommer att analyseras i nästkommande kapitel. 
 
Som nämnt ovan är denna studie gjord genom att intervjua anställda på fyra av de åtta 
största bankerna. Totalt har åtta stycken intervjuer genomförts där fyra av dessa arbetar 
på en bank som benämns X. Personerna som intervjuats på bank X kommer, som tidigare 
nämnt under metodavsnittet, att gå under namn respondent 1, 2, 3 och 4. Två av de 
personer som intervjuats är anställda på bank Y och kommer benämnas som respondent 
5 och 6. De resterande två har varsin anställning på bank Z och bank U, där den anställde 
på bank Z kommer att skrivas som respondent 7 och den anställde på bank U kommer att 
benämnas respondent 8. Att respondenterna inte benämns vid namn är på grund av den 
anonymitet som råder till de som ställt upp i dessa intervjuer. Efter att intervjuerna ägt 
rum har de transkriberats för att kunna göra den sammanfattning som följer nedan. 

4.1 Kreditgivningsprocess och vissa komponenter              
Samtliga respondenter på bank X menar att de manuellt för över siffrorna från företagens 
bokslut in på deras datorsystem som sedan räknar fram olika nyckeltal. I det system som 
bank X använder återfinns vissa gränsvärden som visar på om företaget har en positiv 
utvecklingskurva eller om det går sämre för företaget. Anledningen till varför bank X 
väljer att genomföra detta manuellt beror på att de, enligt de tillfrågade respondenterna, 
vill kunna välja specifika siffror. Respondenterna menar på att vissa dåliga siffror kan 
bero på en specifik händelse och därför resulterar det i att bank X kan frånse de specifika 
siffrorna eftersom det mest troligt var en engångshändelse och inte något som är 
återkommande. På så sätt undviker det att dra ned resultatet på företagets nyckeltal. I 
systemet har de vissa gränsvärden som visar på om företaget går bra eller om det finns 
några nyckeltal som visar på att det går dåligt för företaget. 
“För man behöver ju ofta förklara saker och de är klart i ett industriföretag så kan de ju 
skilja sig ganska mycket från år till år å då måste vi ju veta vad de beror på” (Respondent 
på 1 bank X). 
  
“Vi knappar in balansräkningen i datorn” (Respondent 2 på bank X). 
  
Bank X använder sig av fem stycken olika nyckeltal som de analyserar för att därefter 
kunna analysera företagets utveckling och dessa nyckeltal räknas ut från siffrorna som 
företagets årsbokslut visar. Några av de nyckeltal som bank X använder sig av är 
rörelsemarginal, räntabilitet på totalt kapital och soliditet. 
“De är just resultat och balans som är de viktiga delarna. Och där har vi vissa riktlinjer 
kring vilka nyckeltal vi i huvudsak vi tittar på” (Respondent 3 på bank X). 
  
Respondent 2 på bank X sa att hen ofta valde ut tre argument till varför en kreditansökan 
nekas och använder sig av dessa för att kunna motivera till varför utfallet blev som det 
blev. Skulle det ändå uppstå en osäkerhet hos respondent 2 kring vad som är det korrekta 
utfallet så rådfrågar denne någon kollega för att på så vis få stöd i sin 
kreditgivningsprocess. Utöver detta så framhäver hen att detta är en tidskrävande process 
då de som banktjänstemän vill samla in så mycket information och göra en så utförlig 
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analys som möjligt innan de tar något beslut. Detta gör de för att undvika, eller minimera, 
bankens risker. 
“Jag brukar göra så här att ska jag säga nej så vill ju jag vara trygg i mitt nej. Då bruka 
jag ta fram tre, fyra anledningar till varför jag säger nej” (Respondent 2 på bank X). 
 
Enligt respondent 2 på bank X så anser denne att detta inte är något större problem. 
Respondent 2 upplever det som att kunderna sällan är missnöjda med att processen tar tid 
då de ofta är införstådda i vad som krävs vid en kreditansökan. Utöver detta så känner 
även kreditgivaren att de kan vara säkra på sina analyser när de fått längre tid på sig att 
noggrant kontrollera den informationen som företaget visar upp. 
  
Bank Y baserar sina beslut om kredit på nyckeltal samt balans- och resultaträkning. Detta 
är en förening mellan en icke manuell och en manuell process i och med att siffrorna från 
bokslutet sätts in i datorn av en kreditgivare och nyckeltalen beräknas därefter 
automatiskt. Från dessa beräkningar uppkommer sedan ett beslut om företagets kredit ska 
beviljas eller inte. Detta beslut är dock något som går att förändra enligt respondent 6. I 
de fall där nyckeltalen endast skiljer minimalt från att krediten ska beviljas eller inte så 
kan den ansvarige bankmannen eller kvinnan förändra beslutet om det finns rimliga 
förklaringar till varför beslutet ska ändras. Detta beslut är även något som meddelas till 
företagets ledare.    
  
Bank Y har ett antal specifika nyckeltal som de tittar på och analyserar. Några av dessa är 
bland annat kassaflöde och konsolideringsgrad. Även för bank Y, som tidigare beskrivet 
gällande bank X, så säger respondent 7 att de nyckeltalen kan skilja sig gentemot 
exempelvis ett fastighetsbolag då denne typ av bolag ofta har egendom i sin balansräkning 
som inte tappar så mycket i värde. 
“Vi tittar på vad dom har för lönsamhet, för konsolidering eller soliditet” (Respondent 7 
på bank Y). 
  
Respondent 6 på bank Y tillägger även att denne bank är en väldigt kassaflödesdriven 
bank. Detta innebär enligt respondenten att de vill se hur kassaflödet ser ut i framtiden 
och hur mycket kapital, i detta fall pengar, som banken kan förvänta sig att företaget får 
in i sin verksamhet. Både respondent 5 och 6 på bank Y menar att de inte skulle låna ut 
pengar till ett bolag som visar på sämre siffror trots att det finns en borgenär till bolaget. 
Detta eftersom det kan bidra till att bolaget inkluderar den specifika borgenären vid en 
eventuell konkurs. 
“Vi vill veta hur ett kassaflöde ska se ut framgent” (Respondent 6 på bank Y). 
  
Enligt de svar som uppkommit under intervjutillfällena så går det att utläsa att bank Z och 
U skiljer sig från de tidigare bankerna X och Y som behandlats ovan. Bank Z har en strikt 
och automatiserad process där de till stor del utgår från vad de benämner för rating. 
Företaget som behandlas betygssätts utifrån vilken risk företaget är för kreditgivaren. 
Detta betyg speglar deras riskbenägenhet, återbetalningsförmåga samt en prognos för hur 
företagets utveckling bör se ut framöver. De olika företagens balans- och 
resultaträkningen är inmatade med siffror i datorn och från dessa siffror beräknas 
nyckeltal automatiskt. Detta resulterar i ett svar som endera innebär att företaget får låna 
pengar eller att de ej får det. De nackdelar som denna process innehåller, till skillnad från 
bank X och Y, är att de anställda inte har samma bakgrund med argument till varför en 
förfrågan nekas och vad som ligger till grund för det beslutet. 
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“Bokslutssiffrorna får vi genom datorn och sedan räknar systemet ut de nyckeltal som vi 
behöver för att grunda vårt beslut på” (Respondent 7 på bank Z). 
  
Enligt respondent 7 så tar bank Z hänsyn till några nyckeltal vid sin värdering av 
företagskunder. De talar då främst om räntetäckningsgrad och soliditet. De har också vissa 
gränsvärden som de måste ta hänsyn till att nyckeltalen ligger över för att de ska kunna 
bevilja kredit till företag. Dock är dessa gränsvärden inte något som de vill säga vad de är 
för några. 
“Vi titta till stor del på soliditet och räntetäckningsgrad, det är som vår grund” 
(Respondent 7 på bank Z). 
  
Som nämnt ovan skiljer sig bank U från bank X och Y i processen. Balans- och 
resultaträkningen är inmatade med siffror i datorn som sedan räknar ut olika nyckeltal och 
ut kommer ett svar om företaget ska beviljas en kredit eller inte. Det är dock inte helt 
avgörande, då besluten går att ändra om det finns särskilda skäl som skulle tala mot det 
resultat som tekniken beräknat fram men till stor del så sker denna process automatiskt. 
Respondent 8 menar att hen tror att det är mer rättvist att ha en automatisk process som 
inte påverkas av kreditgivarens personliga tankar och åsikter, samt att den även tar kortare 
tid i jämförelse med att göra allting manuellt eftersom det är datorn som kommer att räkna 
ut allting och det sker på bara ett ögonblick. En automatisk process tror respondent 8 
kommer att leda till att rätt projekt godkänns och dåliga projekt som kommer att gå sämre 
kommer att nekas. 
  
Respondent 8 får frågan om de har några nyckeltal som banken tittar på för att värdera ett 
företaget inför ett beviljande av en kredit, vilket hen svarar att de har. De tittar på ett flertal 
nyckeltal för att ta ett sådant beslut och två av dessa är soliditeten och skuldsättningsgrad. 
Dessa tal är vad de utgår från när de beviljar eller nekar en kredit till företagen. Detta 
skiljer sig i tillvägagångsätt med hur processen ser ut när de granskar privatpersoner. Hos 
privatpersoner kollar banken på individens tillgångar i förhållande till skulder. 
“Soliditet och skuldsättningsgrad är nyckeltal som vi värdera mest” (Respondent 8 på 
bank U). 
  
Bank U använder sig av andra typer av nyckeltal ifall det är ett fastighetsbolag. 
Anledningen till detta är att fastighetsbolag har en annan struktur och är uppbyggda på ett 
annorlunda sätt jämfört med andra typer av företag. De har oftast stora skulder eftersom 
de investerar i fastigheter och deras intäkter varierar inte lika mycket som hos andra 
företag. 

4.1.1 Immateriella tillgångar 
Respondenterna på bank X säger att de tar hänsyn till värden som ligger utanför 
balansräkningen, så kallade osynliga värden, men detta gäller främst för fastighetsbolag. 
Då de kan äga många fastigheter med ett bokfört värde som är lägre än marknadsvärdet 
eller att det gjorts avskrivningar på fastigheten och därmed syns dessa tillgångar inte i 
balansräkningen. Trots att de inte är synliga i balansräkningar så kan bank X inkludera 
dessa och vid kreditbedömning ta hänsyn till dem. De tar inte hänsyn till andra så kallade 
osynliga värden, så som personalens kompetens, på grund av att denna typ av tillgång inte 
går att kontrollera från företagets sida. Därmed är det inte heller något som banken kan 
räkna med att få tillbaka pengarna från i de fall som företaget inte kan betala för sin kredit. 
Respondent 3 på bank X menar att de anställda har en betydande roll inom företaget men 
för banken blir dessa tillgångar inte värda någonting om företaget inte kan betala sin 



 

 32 

kredit. Även om kompetens bland personalen i ett tjänsteföretag utgör stor del av företaget 
och deras framgång samt resultat så är det ingenting som banken räknar med som en 
tillgång hos företaget. 
“För oss blir det inte värt något även om det för företaget absolut kan vara värt 
jättemycket, det kan vara det liksom allting hänger på, men för oss som bank, om vi skulle 
kunna ta den personen och anställa den här” (Respondent 3 på bank X). 
  
På bank X är de väldigt restriktiva mot att använda immateriella tillgångar, så som patent 
och goodwill, som säkerhet vid beviljande av kredit. Detta på grund av att de är 
svårvärderade samt att det inte är en tillgång som banken kan realisera vid en eventuell 
konkurs för företaget. Som säkerhet vill bank X ha materiella tillgångar som går att sälja 
och erhålla kapital. På grund av detta kan det vara svårt för ett tjänsteföretag att lämna 
någon säkerhet till bankerna. Då finns det anledning för banken att använda sig av en 
företagsinteckning alternativt att ägaren går in som borgenär till företaget. Vid de tillfällen 
som ägaren går in som borgenär är det ändå till företaget som banken beviljar en kredit 
och inte till ägaren. 
  
Bank X ser i första hand till att företaget kan betala tillbaka den beviljade krediten och då 
tittar de på hur lönsamheten är och vilket kassaflöde företaget har. Sedan ser de över vilka 
typer av säkerheter företaget kan lämna, är det så att banken ser att företaget inte har 
möjlighet att återbetala krediten men att de har säkerheter som täcker upp för krediten så 
innebär det inte att företaget får låna pengarna. utan det måste i första hand finnas 
möjlighet till återbetalning annars kommer företaget att få ett nej från banken. 
  
Immateriella tillgångar är inte något som bank Y tar som någon säkerhet bakom en kredit 
eftersom värdet inte på till exempel de anställdas kompetens inte är något som är låst till 
företag. Utan när de anställda avslutar sin arbetsdag så försvinner även företagets värde, 
samma sätt om en anställd väljer att sluta på företaget så tar denne med sig sin kompetens 
till nästa arbetsplats. Så trots att företaget har anställda som är utbildade och har en hög 
kompetens så kommer det inte att kunna bidra till en säkerhet som banken kommer att 
kunna räkna med. Samma med de värden som finns utanför bokslutet, respondent 5 menar 
att det inte finns någon säkerhet som det går att knyta till krediten och därmed går det inte 
att bevilja en kredit på de företag som inte har några andra tillgångar. 
“Varje dag som dom anställa går hem så försvinn ju värdet ut ur dörren också” 
(Respondent 6 på bank Y). 
  
Bank Z anser att värden som ligger utanför balansräkningen är svåra att räkna in i 
företagets totala värde eftersom de arbetar väldigt automatiserat och inte kan lägga in 
några egna siffror i sin värderingsprocess. Detta medför att då ett industriellt företag som 
ansöker om en kredit har en maskin som är avskriven och inte värt något men att företaget 
vet att den går att sälja för flera hundratusentals kronor så är det inte något som bank Z 
kan räkna med som något av företagets tillgångar.  Anledningen till att maskinen inte går 
att räkna med i bankens rating av företaget är för att systemet endast hämtar information 
från företagens bokslut och gör sin bedömning på dessa. För tjänsteföretag medför detta 
att till exempel personal som besitter stor kompetens inte räknas in vid en kreditgivning 
även om dessa medför en stor tillgång till företaget och det är tack vare denna kompetens 
som företaget kan konkurrera på sin marknad. 
“Eftersom de här är siffror eller tillgångar som inte går ta på, så vid en eventuell konkurs 
skulle dom här tillgångarna inte kunna realiseras” (Respondent 7 på bank Z). 
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När det kommer till immateriella tillgångar som säkerhet så anser bank Z, precis som de 
andra bankerna som intervjuats, att det kan vara svårt att sätta dem som säkerhet. Detta 
för att kreditgivaren inte kan få någon ersättning för denna typ av tillgångar. Därför tycker 
bank Z att ett bättre alternativ är att använda de materiella tillgångarna som företaget har, 
såsom maskiner och inventarier, just på grund av att dessa tillgångar vanligtvis har ett 
andrahandsvärde som banken kan ha nytta av om det behövs. 
“Dessa typer av tillgångar inte har något marknadsvärde som går att ta över vid en 
eventuell konkurs” (Respondent 7 på bank Z). 
  
Bank U har svårt att ta hänsyn till värden som ligger utanför balans- och resultaträkningen 
då de inte går att ta med i datorns process. Samma är det med de immateriella tillgångarna 
då kreditgivaren inte har möjlighet att sälja dessa vidare om företaget går i konkurs. Om 
bank U sätter dessa immateriella tillgångarna som säkerheter så är risken hög för att de 
inte får tillbaka de pengarna som de har lånat ut till kunden. Säkerhet är en viktig faktor 
för bank U då de vill veta att de ska kunna få tillbaka de pengar inklusive räntan som de 
har lånat ut till företagen. 
“Eftersom det inte går att pantsätta och sälja i väg i fall företaget skulle gå i konkurs” 
(Respondent 8 på bank U). 

Att ha immateriella tillgångar som säkerhet för banken säger respondent 8 på bank U inte 
är något som de föredrar. Likt tidigare respondenter och banker så vill de på bank U ha 
konkreta tillgångar som säkerheter när de ska bevilja kredit och inte något som bara går 
att ta med i balansräkning men som inte har något verkligt värde. Detta för att banken 
måste på något sätt vara säkra på att pengarna finns att få tillbaka om företaget en dag får 
svårt med sin likviditet. 

4.1.1.1 Bedömning av olika företag 
Respondenterna på bank X anser inte att det är någon skillnad i deras sätt att värdera de 
olika företagsformerna. De utgår från samma bedömning och använder samma nyckeltal 
men att de stora skillnaderna finns i vilka underlag företagen visar upp. Bank X kollar då 
på bland annat balans- och resultaträkningen och vad dessa innehåller. Respondent 3 på 
bank X menar dock att det som skiljer de två branschernas möjligheter att få beviljat en 
kredit är företagets säkerheter. Hen menar att tjänsteföretag ofta har mindre säkerheter på 
grund av att de har en mindre balans- och resultaträkning men att de inte har samma behov 
av lika stora krediter heller. Industriella företag behöver ofta köpa in maskiner eller 
utrustning för att kunna bedriva sin verksamhet medan tjänsteföretagen behöver en 
checkkredit för att kunna bedriva verksamheten som de har. Respondent 1 menar att det 
inte är några skillnader i möjligheterna för de olika branscherna på så sätt att de inte 
föredrar någon av branscherna framför den andra. Nyckeltalen beräknas på samma sätt 
men hen menar också att eftersom det är olika verksamheter så kräver de också olika 
saker. Respondent 2 och 4 anser också att det inte är några skillnader i möjligheterna att 
få beviljat en kredit mellan de olika branscherna. Respondent 2 avslutar med att säga att 
balans- och resultaträkningen går genom en process och att budget och resultat är 
avgörande för beslutet kring beviljad kredit eller inte. Respondent 2 på bank X lyfter även 
fram att de även granskar vad företaget kan lämna för säkerheter och då finns det en risk 
att tjänsteföretaget har mindre möjlighet att kunna pantsätta några tillgångar för att säkra 
krediten för banken. 
”Tjänsteföretag har väl oftast lite svårare, att oftast har man en mindre balansräkning å 
mindre liksom fasta tillgångar som man kan ställa som säkerheter” (Respondent 3 på 
bank X). 
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“Vi går ju igenom en process, hur ser budgeten ut, hur ser resultaten ut, vad har du för 
planer, vad kan du lämna för säkerheter” (Respondent 2 på bank X). 
  
På bank Y anser de att det kan vara svårare att låna ut pengar till ett tjänsteföretag än ett 
industriellt företag ur ett säkerhetsmässigt perspektiv men att själva sättet att gå tillväga 
mellan de olika formerna av företag inte skiljer sig åt. Detta eftersom det i ett industriellt 
företag oftast finns mer substans - det finns mer att ta på än vad det gör i ett tjänsteföretag. 
På så sätt kan det vara lite svårare för banken som vill ha fullgoda säkerheter och att det 
ska finnas en andra väg ut om det blir så att företaget inte kan betala tillbaka sin skuld till 
banken. 
“Det är klart rent säkerhetsmässigt kan det va svårare” (Respondent 5 på bank Y). 
  
När det kommer till sättet att värdera olika typer av företag, i detta fall tjänsteföretag 
kontra industriella företag, så påpekar respondent 7 på bank Z att processen fungerar på 
samma sätt mellan de olika typerna av företag. Oftast leder detta till att tjänsteföretag har 
svårare att få beviljat en kredit. På grund av att de har en tunnare balansräkning med färre 
tillgångar som går att räkna in som säkerheter och att de nyckeltal som framkommer oftast 
är lägre. När ett tjänsteföretag ansöker om kredit så blir det oftast så att en ägare av det 
specifika företaget får gå i borgen och det medföljer att banken vill sätta en högre risk på 
detta. Banken vill känna och säkerställa att de kommer få tillbaka det utlånade kapitalet 
även om låntagaren vid något tillfälle får svårt att betala tillbaka sin bankskuld. 
“Processen fungera på samma sätt mellan dom olika typerna av företag men oftast leder 
det till att tjänsteföretaget har svårare att få sin kredit beviljad” (Respondent 7 på bank 
Z). 
  
“Det är något som kan skilja sig åt mellan tjänsteföretag och industriella företag och det 
beror till största del på att de är svårt att ha säkerhet för tjänsteföretag vilket leder till att 
risken blir högre för dom” (Respondent 7 på bank Z). 
  
Tjänsteföretag kan visa väldigt bra nyckeltal och ett industriellt företag kan visa sämre 
siffror vilket innebär att det inte beror på branschen som företaget är verksam i utan 
snarare hur deras resultat- och balansräkning ser ut samt hur framtidsprognoserna ser ut, 
inkluderat vilken budget de har räknat på för de kommande åren. 
“Det som är betydande för oss är resultat- å balansräkningen hos företaget” (Respondent 
7 på bank Z). 
  
Anställda på bank U gör ingen skillnad i processen när de ska värdera företag oavsett 
bransch. De går tillväga på samma sätt och de använder sig även av samma nyckeltal i 
dessa två företagstyper och att möjligheten att få krediten beviljad är densamma oavsett 
vilket företag det är. Respondent 8 menar att det blir en skillnad i sättet att värdera företag 
om det är ett fastighetsbolag som ska värderas på grund av att banken då måste ta hänsyn 
till andra typer av värden och se hur marknaden ser ut på platsen där fastigheterna är 
belägna. 
“Möjligheten att få låna för företag är desamma oavsett vad företaget arbetar med” 
(Respondent 8 på bank U). 
  
Respondent 8 vid bank U anser dock att risken att låna ut pengar till olika företag kan 
variera och det beror till största del på att i en industriell verksamhet så har banken oftast 
tillgångar som banken kan sätta som säkerheter till krediten. I och med detta så anser 
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respondent 8 vid att risken att låna ut till en industriell verksamhet inte är lika stor som 
till ett tjänsteföretag där ett tjänsteföretag oftast har tillgångar som inte har något 
andrahandsvärde. Sedan finns det riskfyllda marknader där banken kan tycka att det är 
svårt som nystartat företag att kunna växa. Utöver detta finns det enligt respondent 8 vid 
bank U marknader som banken kanske inte vill vara delaktiga i och som de anser inte 
följer bankens syn på affärer eller värderingar. 
“Risken att låna ut till industriella verksamheten är inte lika stor som till tjänsteföretaget” 
(Respondent 8 på bank U).  

4.1.2 Säkerheter 
När respondenterna blir tillfrågade och redogör för skillnaden mellan de olika branscherna 
så anser respondenterna 2, 3 och 4 på bank X att det finns ett riskutrymme att ta hänsyn 
till och förhålla sig till. Detta riskutrymme menar de återspeglas i form av att det för 
kreditgivarna finns en problematik i främst tjänsteföretag. Då tjänsteföretag, som 
respondenterna förklarade, innehar oftast immateriella tillgångar, så blir det svårt för 
kreditgivarna att pantsätta dessa tillgångar. Till skillnad från exempelvis ett 
industriföretag som generellt kan inneha fastigheter, råvaror, material och liknande så 
finns det större utrymme för kreditgivarna att använda dessa som säkerhet då dessa kan 
säljas vidare. Samtidigt så redogör respondenterna på bank X att just industriföretag kan 
vara känsligare för exempelvis valutaförändringar om det specifika företaget handlar 
mycket med andra länder som har en annan valuta och därmed en annan valutakurs. 
“Det finns ett verkligt värde i fastigheten som vi pantsätter” (Respondent 3 på bank X). 
  
Respondenterna på bank Y talar även om problematik gällande tjänsteföretag och hur de, 
enligt dem, innebär en större risk för kreditgivarna än vad ett industriellt företag gör. För 
att minimera denna risk så påvisar respondenterna på bank Y att de använder sig av en så 
kallad företagsinteckning. Denna företagsinteckning innebär att banken har en prioriterad 
fordran före andra leverantörer. Sedan kan företagen lämna en så kallad fakturafordran 
där banken då har en direkt pantsättning på den fordran. När kapital därefter inkommer 
till företaget i fråga så sker en avräkning på det företagets bankskuld. Enligt 
respondenterna på bank Y rör de sig alltmer mot så kallad direkt pantsättning i form av 
leasing och avbetalningsköp. 
“Banken har en prioriterad fordran före andra leverantörer” (Respondent 6 på bank Y). 
 
Säkerheter är en viktig faktor när bank Z ska göra sin bedömning gällande företagets 
möjlighet till kredit. Respondent 7 menar att de vill ha tillgångar bakom hela den kredit 
som de beviljar för att vara säkra på att de kan få tillbaka dessa pengar. Detta är något som 
sker automatiskt och systemet tar reda på hur stora tillgångar företaget har och hur mycket 
som kan belånas. Eftersom detta är en automatisk process så är det bara de materiella 
tillgångarna som räknas då det blir svårt för datorn att kunna ta hänsyn till vilka 
immateriella tillgångar som går att pantsätta och vilka som inte går. Det är  även svårt att 
kunna värdera en immateriell tillgång som året efter kan ha ett helt annat värde än det 
framtidsutsikten visade på. 
 
Bank U kan, vid vissa tillfällen, ta hänsyn till företagets tillgångar utöver deras materiella 
tillgångar. De kan pantsätta fakturor om det inte är ett allt för stort belopp för då vet de att 
krediten kommer vara betald inom 30 dagar. De kan även kräva borgensförbindelse om 
de inte kan se att säkerheterna inom företaget räcker till för den kredit som de ansöker om. 
Då vet banken att om det går dåligt för företaget i deras försök att växa så finns ägaren 
som kan betala tillbaka denna kredit genom sitt borgensavtal.  
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“Det går bra att ta borgen också som en extra säkerhet” (Respondent 8 på bank U). 

4.1.3 Komponenten betalningsanmärkningar 
Om ett företag har betalningsanmärkningar så säger respondent 1 på bank X att det 
generellt innebär ett nej i kreditansökan. Huruvida företaget och/eller personen i fråga har 
en betalningsanmärkning får de fram genom att söka i UC. Dessa betalningsanmärkningar 
finns registrerade i fem år innan de försvinner från systemet och företaget/personen anses 
fri från den specifika betalningsanmärkningen. Respondent 1 på bank X säger att det finns 
andra variabler att förhålla sig till också när det kommer till betalningsanmärkningar. Hen 
meddelar att när det kommer till företag så händer det att någon köper upp ett företag eller 
aktier i ett företag och att det specifika företaget kan ha haft en aktiv/aktuell 
betalningsanmärkning som fortfarande finns kvar men som den nya ägaren inte har varit 
delaktig i. Detta kräver då att banken måste följa upp det ärendet för att se till att risken 
för att det ska ske igen inte existerar. 
“Då kan man få med sig historik i de bolaget som inte man själv är skyldig till” 
(Respondent 1 på bank X). 
  
Respondent 6 på bank Y menar att i de fall som företaget har en betalningsanmärkning så 
vill de analysera detta djupare för att kunna fastställa vad som ligger bakom denna 
anmärkning. En av de anledningar som hen nämner kan ha föranlett denna anmärkning 
kan vara att vd:n eller ekonomichef/ekonomiansvarig har varit långvarigt sjuk och att det 
därigenom inte har fungerat med administrationen. Om det är något sådant som skett så 
kan banken ha. 
“Då måste man ju analysera mer, vad är de det beror på?” (Respondent 6 på bank Y). 
  
Respondent 7 på bank Z säger att de är väldigt försiktiga och kritiska om det kommer in 
en ägare av ett företag som vill låna pengar och som har en betalningsanmärkning sedan 
tidigare. Om företaget har flera betalningsanmärkningar de senaste fem åren och det är 
fortfarande samma ägare till företaget som ansöker om en kredit så är risken stor att 
företagaren kommer få ett avslag på sin kreditansökan. Detta då banken inte vill riskera 
att det ska ske igen och att ägaren inte verkar ta sitt företagande på alltför stort allvar och 
sådana människor är enligt respondent 7 på bank Z för riskabelt att ha som kund. 
“Vi är väldigt försiktiga och kritisk om det kommer in en ägare av ett företag som vill 
låna pengar och som har en betalningsanmärkning sen tidigare” (Respondent 7 på bank 
Z). 
  
I de fall där företagen har betalningsanmärkningar så säger respondent 8 på bank U att det 
antalet betalningsanmärkningar kommer påverka beslutet. En betalningsanmärkning 
under de senaste fem åren framställs i deras system med en varningstriangel. Om ett 
företag har flera anmärkningar så säger systemet per automatik nej till företagets fråga om 
kredit. 
“De kommer att spela in hur många gånger dom fått en betalningsanmärkning” 
(Respondent 8 på bank U). 

4.1.4 Nya komponenter 
Ifall ett företag befinner sig i någon form av utvecklingsfas så anser respondent 2 på bank 
X att det ställer högre krav på företaget och de material som företaget lämnar in till 
banken. Detta är speciellt viktigt om företaget är nystartat eftersom ett nystartat företag 
saknar bankhistorik kring företaget som de kan utgå från. Då måste banken tro på 
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företagaren och företagaren själv måste kunna sälja sin idé och visa upp en väl arbetad 
affärsplan och banken ställer högre krav på prognoser och en budget. 
“De ställer ju mer krav på att dom har en väl presenterad affärsplan” (Respondent 2 på 
bank X). 
  
“Ställer högre krav på prognoser, en affärsplan, en budget, du ska presentera och pitcha 
din idé” (Respondent 1 på bank X). 
  
Ett nystartat företag gör det även svårare för banken då de måste kritiskt granska 
prognoserna eftersom den kommer från kunden och är ur kundens perspektiv. Kunden, 
eller företagaren i det här fallet, kan vara väldigt säker på att prognosen överensstämmer 
med hur utfallet kommer bli men banken kommer inte acceptera dessa siffror per 
automatik utan de sätter oftast lägre nyckeltal. Sedan påpekar respondent 1 på bank X att 
de troligtvis kommer bli lite tuffare och dyrare för ett nystartat företag att låna pengar 
eftersom de säkrar nyckeltalen istället för att acceptera de nyckeltal som framkommer från 
företagets egen prognos. 
  
Ett företag som befinner sig i en utvecklingsfas tar bank Y hänsyn till då det är då 
företagen är i störst behov av extern finansiering. Samtidigt som banken måste göra 
bedömningen om företaget orkar att växa samt om ifall kassaflödet orkar att ta hand om 
investeringen sen om det finns möjlighet till återbetalning av krediten. Sedan nämner även 
respondent 6 vid bank Y att det är viktigt att ta hänsyn till hur företagets framtid ser ut 
och om de som kreditgivare kan finnas till för företaget även då. Detta för att undvika att 
banken beviljar en kredit endast på grunder av hur företaget ser ut i dagsläget. De måste 
även undersöka hur företagets framtid ser ut för att se ifall företaget vill ta nästa steg i 
utvecklingen och även om de har möjlighet till detta. Detta är en viktig del i bedömningen 
för att undvika att kreditgivaren inte kan hjälpa företagaren i nästa skede. Ifall det blir så 
att kreditgivaren inte kan följa företaget under en längre period så anser respondent 6 att 
det är bättre att säga nej redan från början om det ser svårt ut för kreditgivaren att kunna 
hjälpa företaget med finansieringen i fortsättningen. 
“Många gånger är det ju då man mest behöver finansieringen” (Respondent 6 på bank 
Y). 
  
Om företaget som ansöker om kredit befinner sig i en utvecklingsfas ser bank Z det som 
en möjlighet att följa företaget i sin väg mot framgång. Det är enligt respondent 7 viktigt 
att de som bank får inte vara alltför generösa i sitt synsätt utan de måste ha en kritisk 
synvinkel när de granskar bolaget. Vid ett sådant tillfälle så vill bank Z få in vad företaget 
har för framtidsvisioner och deras plan för att nå dessa visioner. 
“Veta vad de har för framtidsvisioner och vad planen är för att nå dessa visioner” 
(Respondent 7 på bank Z). 
  
Utvecklingsfasen kommer att spela en stor roll för företagets möjligheter att låna pengar 
enligt respondent 8. Detta beroende på om de har trovärdiga siffror i sin budget för 
framtiden som är framtagna med en revisor där både krediten som företaget tar räknas in 
samt hur det ser ut efter deras investering som de lånat pengar till. Dessa går att lägga in 
i datasystemet tillsammans med de tidigare siffrorna som redan finns där och genom detta 
beräknas det hur det kommer att se ut för företaget i framtiden. Utvecklingsfasen kan ha 
en positiv effekt på företaget i framtiden och därmed menar respondent 8 att bank U gärna 
vill vara med på sådana framtidssagor om de får möjlighet. 
“För vem vill inte vara med på ett vinnande koncept” (Respondent 8 på bank U).  
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4.2 Case 
I slutskedet av intervjuerna fick respondenterna titta på sex stycken olika bokslut som är 
företag som finns på Retriever Business men där siffrorna blivit justerade. Dessa sex 
justerade bokslut inkluderar tre företag som är inom tjänstesektorn medan de resterande 
tre företagen är industriella företag. Det är sedan två av dessa som har bokslutsrapporter 
som visar på positiva siffror och där utvecklingen går framåt. Två stycken fall har bokslut 
som visar på negativt eget kapital och även negativa resultat varje år men där resultaten 
de senaste åren har börjat peka uppåt och se bättre ut. Sedan finns det två stycken fall där 
det är positivt resultat i år men de två åren före var negativa resultat respektive år. 
Respondenterna skulle sedan, utifrån dessa bokslutssiffror, avgöra om respektive företag 
skulle kunna få en kredit beviljad på två miljoner kronor. De skulle besvara förfrågan med 
ja, nej eller vad som skulle krävas för att de skulle kunna bevilja en kredit. Respondenterna 
fick endast veta att företagen ville låna två miljoner kronor samt att de behövde denna 
kredit på grund av att de ville expandera. Dessa sex olika case finns att läsa i sin helhet 
under Appendix 3, 4 och 5. 

4.2.1 Företag med bra bokslutssiffror 
Under denna rubrik återfinns två stycken av de sex case som nämnts ovan. Dessa två case 
verkar inom olika branscher där det ena företaget är ett industriellt företag som tillverkar 
metall och det andra är ett tjänsteföretag som erbjuder hushållsnära tjänster för 
privatpersoner. De har bra bokslutssiffror och med det menas att de haft positivt resultat 
samt positivt eget kapital de senaste fyra åren. De har siffror som visar på en hög soliditet, 
en hög räntetäckningsgrad samt även en hög räntabilitet på totalt kapital. Det 
tjänsteföretag i dessa case har alla deras tillgångar under de immateriella tillgångarna, 
såsom patent och goodwill, medan det industriella företaget har sina tillgångar enbart 
under materiella tillgångar. 
 
Case 1 och 2 går att finna i Appendix 3.  
 
Kreditgivaren får förfrågan om dessa två företag skulle ha möjlighet att få en kredit 
på två miljoner kronor beviljad till sitt företag. Som hen sedan förfrågas om att 
besvara med ja, nej eller vad som skulle kunna göra att banken kan bevilja en 
kredit. 
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Tabell 3 – Översikt av respondenternas svar kring beviljande av kredit. 

Respondent Industriella företaget (case 1) Tjänsteföretaget (case 2) 

1 Ja. Tveksamt, skulle kräva borgen. 

2 Ja. Tveksamt, skulle kräva borgen. 

3 Ja. Ja. 

4 Ja. Ja. 

5 Ja. Ja. 

6 Ja. Ja. 

7 Ja. Ja. 

8 Ja. Ja. 

  

Till att börja med fick alla respondenterna titta på fallen med positivt resultat samt positivt 
eget kapital de senaste fyra åren. Bank Z och U skiljer sig från de andra bankerna i och 
med automatiseringen där de får bokslut skickade till sig via datorn som sedan räknar ut 
nyckeltalen åt de anställda och ut kommer ett resultat om krediten ska beviljas eller inte 
och därmed är dessa respondenter noggranna med att påpeka att det kan bli ett annat 
resultat om de skulle få tid att knappa in alla siffror manuellt och efter det komma med ett 
svar om det går att bevilja krediten eller inte, men att de kan titta på det ändå och göra en 
bedömning ändå. När de sedan gör bedömningen så anser både bank Z och bank U att de 
skulle bevilja en kredit på två miljoner kronor till båda företagen som går med positivt 
resultat oavsett bransch. Respondent 7 menar att dessa två företag har goda resultat de 
senaste fyra åren samt att de har tillgångar av högt värde. Därmed kan banken, enligt 
respondent 7, förlita sig på att de kommer att få tillbaka de pengar som de lånat ut till 
företaget. Respondent 8 på bank U menar att företaget har fyra år med positiva resultat 
samt att de har ett eget kapital som ökar varje år och som även det är positivt. Detta är en 
fördel för att bank U ska kunna bevilja en kredit. 
“Det är så pass goda resultat och bra nivå på eget kapital att vi kommer kunna räkna 
med att företaget har möjlighet att betala tillbaka krediten” (Respondent 7 på bank Z). 
  
“De har positiva resultat dom sista åren och dom har ett positivt eget kapital som ökar 
varje år” (Respondent 8 på bank U). 
  
Respondent 5 och 6 på bank Y menar att de skulle kunna bevilja en kredit till dessa två 
företag. Respondent 6 uttrycker att hen är förvånad över att dessa två företag behöver låna 
pengar för att kunna expandera. På bank X skiljde sig svaren mellan de olika 



 

 40 

respondenterna, där respondent 3 och 4 menade att de skulle låna ut pengar till både 
tjänsteföretaget och det industriella företaget och respondent 4 säger att ett företag som 
dessa beviljar de gärna en kredit till. 
“Jag är lite förvånad att dom överhuvudtaget kommer hit och vill låna pengar” 
(Respondent 6 på bank Y). 
  
“Dom där tar vi gärna” (Respondent 4 på bank X). 
  
Respondent 1 och 2 var däremot tveksamma till om de skulle låna ut pengar till 
tjänsteföretaget på grund av att företagets tillgångar till största del bestod av goodwill och 
därmed tillgångar som är osäkra för banken. De menade att de skulle vilja veta mer om 
företagets tankar kring vad de ska investera i och hur de har tänkt generera pengar i 
framtiden. Respondent 1 och 2 vill även att tjänsteföretaget ska ha borgen för krediten 
eftersom det inte finns någon säkerhet att ställa bakom krediterna, men det nämnde inte 
respondent 3 eller 4 någonting om. 
“Mer osäkra tillgångar och den stora goodwillen” (Respondent 2 på bank X). 

4.2.2 Företag med varierande bokslutssiffror 
Under denna rubrik återfinns två stycken av de sex case som nämnts ovan. Dessa två case 
verkar inom olika branscher där det ena företaget är ett industriellt företag som tillverkar 
metall och det andra är ett tjänsteföretag som erbjuder hushållsnära tjänster för 
privatpersoner. De har varierande bokslutssiffror och med det menas att de haft positivt 
resultat samt positivt eget kapital för fyra år sedan samt det senaste året. Sedan har de 
minusresultat och minus på eget kapital för två och tre år sedan. De har siffror som visar 
på en hög soliditet, en hög räntetäckningsgrad samt även en hög räntabilitet på totalt 
kapital de två åren som de har visat på bra resultat. Medan soliditeten, 
räntetäckningsgraden och räntabilitet har varit låga de två år som de visat dåliga 
bokslutssiffror. Det tjänsteföretag i dessa case har alla deras tillgångar under de 
immateriella tillgångarna, såsom patent och goodwill, medan det industriella företaget har 
sina tillgångar enbart under materiella tillgångar. 
 
Case 3 och 4 går att finna i Appendix 4.  
 
Kreditgivaren får förfrågan om dessa två företag skulle ha möjlighet att få en kredit 
på två miljoner kronor beviljad till sitt företag. Som hen sedan förfrågas om att 
besvara med ja, nej eller vad som skulle kunna göra att banken kan bevilja en 
kredit. 
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Tabell 4 – Översikt av respondenternas svar kring beviljande av kredit. 

Respondent Industriella företaget (case 3) Tjänsteföretaget (case 4) 

1 Nej. 
Det är för dåliga siffror för att 
hen ska kunna säga ja till en 
sådan kredit. 

Nej. 
Det är för dåliga siffror för att hen ska 
kunna säga ja till en sådan kredit. 

2 Nej. 
Ställer sig frågande till vad 
som hänt. 

Nej. 
Ställer sig frågande till vad som hänt. 

3 Ja. Tveksamt. 
Skulle vilja veta mer varför det blivit 
så här och kräva borgensavtal men 
bevilja om företaget kan ha 
borgensförbindelse. 

4 Ja. Tveksamt. 
Skulle vilja veta mer varför det blivit 
så här och kräva borgensavtal men 
bevilja om företaget kan ha 
borgensförbindelse. 

5 Mest troligt eftersom det finns 
byggnader att pantsätta. 

Tveksamt. 
Finns inte fullgoda säkerheter. 

6 Mest troligt eftersom det finns 
byggnader att pantsätta. 

Tveksamt. 
Osäkert företag. 

7 Ja. 
Banken kan pantsätta 
byggnader som säkerhet. 

Nej. 
Har inte tillräckligt med säkerhet. 

8 Mest troligt eftersom det finns 
byggnader att pantsätta. 

Mest troligt, dock mer osäkert än 
industriella företaget i och med att de 
inte har fullgod säkerhet bakom 
krediten. 
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För att sedan gå vidare till de fall där bokslutens resultat varit dåligt två år för att sedan 
avsluta med ett bra år innan företaget besöker banken för att ansöka om en kredit så var 
bankerna mer tveksamma till att bevilja en kredit och svaren var mer varierande vid detta 
fall i jämförelse med de fall med positiva siffror de senaste fyra åren. 
Respondent 1 och 2 skulle inte bevilja en kredit till dessa företag oavsett bransch. 
Respondent 2 ställer sig frågande till vad som hänt i företaget för att det gått som det gått 
och att det skulle vara något som skulle behöva en djupare undersökning. Hen menar 
också att det kan finnas vissa cykler inom en bransch som gör att företagens resultat går 
upp och ner som det gör i detta fall. Respondent 1 säger att det är för dåliga siffror för att 
hen ska kunna säga ja till en sådan kredit utan att veta mer om bakgrunden till dessa siffror. 
Respondent 3 och 4 menar att de skulle bevilja krediten till det industriella företaget och 
vara liter mer tveksam till tjänsteföretaget. De skulle ställa fler frågor liknande de som är 
nämnda i citatet ovan. och även kräva borgen men trots detta mest troligt kunna bevilja 
krediten ändå. 
“Vad är det som har gjort att de inte har gått så bra tidigare år? Vad har dom gjort för 
förändringar sen dess liksom vad tror dom om framtiden?” (Respondent 3 på bank X). 
 
På bank Y tyckte respondent 5 att det fanns viss tveksamhet vid att bevilja en kredit på 
tjänsteföretaget eftersom det inte fanns fullgoda säkerheter bakom den krediten. 
Respondent 5 säger att det inte är så lätt att pantsätta en goodwillpost i de fall det skulle 
gå dåligt för företaget i framtiden. Hen menar också att banken måste utgå från att det ska 
gå dåligt för företaget och banken måste då vara säkra på att de ska kunna få tillbaka sina 
pengar. Företagets tillgångar bestod av immateriella tillgångar som enbart var goodwill 
och det går inte att pantsätta dessa ifall företaget skulle gå i konkurs. Respondent 6 är 
ännu mer tveksam för att bevilja denna kredit till ett så pass osäkert företag. Det 
industriella företagets kredit tycker respondent 5 och 6 skulle vara mer troligt att kunna 
bevilja kredit till än tjänsteföretaget eftersom det bland annat finns byggnader att pantsätta 
bakom krediten. 
“Goodwillposten är ju någonting som inte är så lätt att pattera ur om de skulle gå illa för 
att ur ett kreditperspektiv, vi är så tråkiga på bank så att vi utgår från att allting ska gå 
åt skogen, och vad händer då?” (Respondent 5 på bank Y). 
  
Respondent 7 på bank Z menar att det inte finns tillräckligt med säkerheter bakom en 
kredit på två miljoner hos tjänsteföretaget för att banken ska kunna förlita sig på att de 
kommer att få tillbaka sina pengar. Det industriella företaget menade hen dock att banken 
kan pantsätta företagets tillgångar. Även respondent 7 ställer sig frågande till vad som 
hänt under dessa fyra år som gjort att företagens bokslutssiffror ska se ut som de gör. Hen 
undrar om det finns några kostnader som gjort att det dragit iväg som det gjort eller om 
det finns förklaring till att det ser ut som det gör. Dock vill hen påpeka att det finns risk 
eller möjlighet att systemet hade kunnat se det annorlunda i och med att det är immateriella 
tillgångar i goodwill som tjänsteföretaget har, vilket är svårt att kunna beräkna på ett 
tillförlitligt sätt. 
“Tjänsteföretaget har inte tillräckligt med säkerhet för att banken kan räkna med att få 
tillbaka pengarna” (Respondent 7 på bank Z). 
  
Respondent 8 på bank U var tveksam till dessa två företag och funderade under en längre 
tid men kom sedan till ett beslut att mest troligt skulle dessa två företag kunna få sina 
kreditförfrågningar beviljade. Dock fanns viss osäkerhet gällande tjänsteföretaget 
eftersom det är osäkra tillgångar som inte går att pantsätta på samma sätt som det går för 
det industriella företaget. Respondent 8 skulle kräva att någon kunde gå in med en 
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borgensförbindelse för att få en försäkran om att de skulle kunna betala tillbaka i de fall 
som det skulle ske en sådan nedgång igen.   
“Mest troligt skulle gå att bevilja dessa två företag, men datorn kan visa annat när 
nyckeltalen är beräknade” (Respondent 8 på bank U). 

4.2.3 Företag med dåliga bokslutssiffror 
Under denna rubrik återfinns två stycken av de sex case som nämnts ovan. Dessa två case 
verkar inom olika branscher där det ena företaget är ett industriellt företag som tillverkar 
metall och det andra är ett tjänsteföretag som erbjuder hushållsnära tjänster för 
privatpersoner. De har dåliga bokslutssiffror och med det menas att de haft negativt 
resultat samt negativt eget kapital de senaste fyra åren, men som dock visar på en uppgång. 
De har siffror som visar på en negativ soliditet, en negativ räntetäckningsgrad samt även 
en negativ räntabilitet på totalt kapital alla år. Det tjänsteföretag i dessa case har alla deras 
tillgångar under de immateriella tillgångarna, såsom patent och goodwill, medan det 
industriella företaget har sina tillgångar enbart under materiella tillgångar. 
 
Case 5 och 6 går att finna i Appendix 5.  
 
Kreditgivaren får förfrågan om dessa två företag skulle ha möjlighet att få en kredit 
på två miljoner kronor beviljad till sitt företag. Som hen sedan förfrågas om att 
besvara med ja, nej eller vad som skulle kunna göra att banken kan bevilja en kredit. 
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Tabell 5 - Översikt av respondenternas svar kring beviljande av kredit. 

Respondent Industriellt företag (Case 5) Tjänsteföretag (Case 6) 

1 Nej. Nej. 

2 Nej. Nej 

3 Nej. Nej. 

4 Nej. Nej. 

5 Nej. Nej. 

6 Nej. Nej. 

7 Nej. Nej. 

8 Nej. Nej. 

  
De företag med negativa siffror de senaste fyra åren och negativt eget kapital var alla 
banker som intervjuades överens om att de inte skulle kunna bevilja någon kredit till dessa 
två företag oavsett bransch. På bank X menade respondent 3 att företaget går dåligt och 
på grund av det negativa egna kapitalet överväger banken inte att låna pengar till 
dessa.  Respondent 6 på bank Y menade att den person som skulle ta över detta företag 
skulle få betalt från den som säljer på grund av att företaget till stor del bara innebär 
problem. Fallen har för dåliga balans- och resultaträkningar för att bankerna ska kunna 
bevilja en kredit, med andra ord blir det för riskfyllt för bankerna att kunna bevilja en 
kredit till de två företagen eftersom det inte finns någonting att pantsätta och ha som 
säkerhet bakom krediten för dessa företag. 
“Dom liksom går jättedåligt och blöder pengar då kan vi inte låna ut” (Respondent 3 på 
bank X). 
  
“Krasst kan man säga, om man skulle ta över det här bolaget skulle man ju ha betalt, för 
nån slipper ju ett bekymmer” (Respondent 6 på bank Y). 
  
Respondent 5 på bank Y menade att om en person tror på denna bransch skulle det bara 
bättre att starta upp ett nytt företag istället för att köpa detta företag från någon annan. Hen 
ansåg att företaget har så dåliga siffror att det skulle vara bättre att vara ny på marknaden 
trots osäkerheten kring detta. Respondent 7 och 8 menade även de att det inte skulle finnas 
någon möjlighet för dessa företag att få beviljat en kredit hos deras banker med tanke på 
de dåliga resultaten och det negativa egna kapitalet. Respondent 8 menar att de här två 
företagen går så dåligt, och har gjort de senaste fyra åren, att det redan borde gått i 
konkurs. 
“Ta inte med dig nått lik i garderoben liksom” (Respondent 5 på bank Y). 
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“Det här företaget borde redan ha gått i konkurs för fyra år sen” (Respondent 8 på bank 
U). 

4.2.4 Sammanfattning av casen 
Sammanfattningsvis så skulle båda de företagen med positiva bokslutssiffror och positivt 
eget kapital få låna pengar av studiens samtliga respondenter. Dock kräver respondent 1 
och 2 en borgensförbindelse för att tjänsteföretagen ska få låna pengar eftersom det inte 
finns någonting att pantsätta för att säkerställa att företaget ska kunna betala tillbaka den 
kredit som de tar. De två respondenterna menar att risken de skulle ta om de inte skulle 
ha någon borgensförbindelse skulle vara för stort för att bank X skulle kunna bevilja en 
kredit. Respondent 3 och 4 från bank X menar dock att det går så bra för företagen att det 
skulle krävas för mycket för att företaget inte skulle kunna betala tillbaka krediten. De 
övriga bankerna är enade om att de skulle kunna låna ut pengar till dessa företag, så vad 
är det egentligen som skiljer i arbetssätt mellan respondent 1, 2, 3 och 4? Respondent 1 
och 2 arbetar på ett större kontor medan respondent 3 och 4 arbetar på ett mindre kontor. 
Kanske spelar storleken på kontoret in i och med att de på ett mindre kontor har större 
kunskap om sina kunder, större kundkännedom och ökad inblick i själva företaget. Eller 
så kan det vara så att de mindre kontoren vill låna ut pengar till företag för att vara säkra 
på att de ska få finnas kvar. De måste våga chansa och ta risken att eventuellt förlora för 
att öka deras chanser att ledningen inte stänger ner kontoret och att de anställda blir 
förflyttade.  
  
För att sedan gå vidare till de företagen med varierande resultat de senaste fyra åren så är 
respondenterna mer tveksamma till att de skulle låna ut pengar till det industriella 
företaget medan det är övervägande av respondenterna som inte skulle bevilja en kredit 
till tjänsteföretaget eftersom de saknar fullgod säkerhet. Det industriella företaget har 
materiella tillgångar, som mark och byggnader, medan tjänsteföretaget enbart har 
immateriella tillgångar, som patent och goodwill. Det är svårt för kreditgivarna att värdera 
en immateriell tillgång samt att värdet på dessa tillgångar kan förändras så snabbt så blir 
det såklart svårt för bankerna att kunna ställa detta som någon slags säkerhet bakom en 
kredit. Skulle de göra det så kan de inte med säkerhet veta att de kommer att få sina pengar 
tillbaka vilket är vad bankerna måste sträva efter. Det är svårt att veta om företagets 
tillväxtmöjligheter är bra eller dåliga men genom att försäkra sig om att krediten kommer 
att kunna betalas tillbaka så är det bra att bankerna tar det säkra före det osäkra.  
  
Slutligen på de företag med negativt eget kapital de senaste fyra åren och även negativt 
resultat så var alla respondenter överens om att de inte skulle kunna låna pengar till dessa 
två företag oavsett bransch eftersom det gått så dåligt. De flesta menade att den som vill 
driva detta företag och tror på att branschen ska vända borde starta nytt istället för att ta 
över eller fortsätta driva dessa företag. Att ta över företaget som det är idag, med dålig 
historik och dåliga förutsättningar, är en större risk för framtida nedgång än att starta ett 
helt nytt företag och börja på noll. 
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5. Analys 
 

Denna del av uppsatsen kommer att analysera de fyra problemformuleringar som 
författades i kapitel 1.4. Dessa problemformuleringar kommer kopplas till de utförda 
intervjuerna samt tidigare studier som redovisats i denna studie. 
 
I detta kapitel sker först en analys av kreditgivningsprocessen enligt uttalanden från de 
olika respondenterna och hur detta kan kopplas och jämföras till tidigare litteratur av 
Broomé et al. (1998) samt Grunert och Norden (2012). Därefter analyseras frågan om 
immateriella tillgångar kan betraktas som säkerhet bakom en kredit och detta kommer 
även kopplas till tidigare forskning utförd av Svensson (2003). 
 
Slutligen sker en analys av huruvida tidigare betalningsanmärkningar påverkar möjlighet 
till beviljande av kredit och i sådana fall i vilken omfattning. Detta kommer även kopplas 
till tidigare forskning utförd av Flögel (2018). 

5.1 Kreditgivningsprocessen  
Bankerna arbetar till största del med olika typer av rating för att ranka företagen och 
bedöma vilken risk företagen är för kreditgivaren (Broomé et al., 1998). Utifrån dessa 
system kan kreditgivaren därefter grunda beslutet om beviljande eller avslag av kredit. 
 
Genom de intervjuer som har genomförts i denna studie framgår det att processen kan se 
olika ut hos olika banker. Två av de banker som ingått i denna studie jobbar till största del 
med ratingsystem och de två övriga väljer att till viss del frångå ratingsystemets utlåtande. 
I denna studie framgår det att bank X och bank Y arbetar mer manuellt och utgår från 
bokslutssiffror men även vad företagen kan visa upp utöver detta. Bank U och bank Z 
arbetar endast med den automatiska processen och förlitar sig helt på vad resultatet blir 
från ratingsystemet utan någon vidare undersökning. Alla kreditgivare i denna studie 
använder sig av systematiska processer för att få fram nyckeltal som är i enlighet med 
Broomé et al. (1998) så detta är inte något som de kalkylerar manuellt. Enligt intervjuerna 
var bank U och bank Z de responderande bankerna som lägger största vikt på vad systemet 
säger och inte tar någon större hänsyn till vilka andra omständigheter som finns i företaget.  
 
Anledningen till att detta resultat till viss del skiljer sig utifrån tidigare forskning om att 
kreditgivare arbetar mest med ratingsystem är, efter analys och tolkning av resultatet, på 
grund av att dessa typer av system är något som har fått stort fokus i samhället när de 
lanserades och det är något som på ett enkelt sätt visar hur en kreditgivare arbetar. En 
andra anledning till att resultatet i denna studie skiljer sig från vad Broomé et al. (1998) 
menar är att den studien är gjord på sent 1990-tal och det är mycket i teknologin som har 
ändrats de senaste 20 åren. 
  
Teknologin har gjort stora framsteg sedan Broomé et al. (1998) publicerade sin litteratur 
och samtidigt har människor börjat ifrågasätta hur mycket teknologin kan ersätta 
arbetsuppgifter. När Broomé et al. (1998) publicerade sin litteratur kan ratingsystemen 
haft en stor genomslagskraft när de först lanserades men med tiden har dess betydelse 
minskat. Enligt utlåtande från bank X och bank Y går det dra en slutats att vissa 
kreditgivare har insett att systemen inte kan läsa av ett helt företag utan att det finns 
flertalet andra faktorer som spelar in vid värderingen av ett företag. Bank Z och Bank U 
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är två banker som förlitar sig på ratingsystemet och dessa två anser enligt detta 
studieresultat att systemets utlåtande är tillräckligt för att kunna göra en analys av 
företagets kreditvärdighet. Bank X och Y menar i princip att den process som bank Z och 
U genomgår varje gång de hanterar en företagskredit inte är tillräcklig för att föra en 
kreditbedömning av ett företag. De menar att det inte går att lita på den teknologi som 
finns idag och utvecklingen som ständigt går framåt. Anledningen till att de olika 
bankerna arbetar olika kan bero på att de på bank X och Y har en genomsnittligt högre 
ålder vilket kan leda till att de är negativa till förändringar. Dock har bank X och Y kommit 
längre i utvecklingen gällande mjuka värden i och med att de tar med dessa vid en 
kreditbedömning vilket är modigt och viktigt i dagens samhälle för att världen ska 
fortsätta utvecklas.  
 
För vidare analys så är det av vikt för den som ansöker om kredit att hamna hos en 
likasinnad kreditgivare. Hos bankerna X och Y ges de anställda större förtroende till 
beslutsfattande och där får de möjlighet att frångå det automatiserade resultatet, vilket 
innebär att ett ja eller nej på företagets kreditansökan kan variera beroende på om kunden 
hamnar hos anställd A eller anställd B efter analys från deras utlåtanden. Det kan ge ett 
orättvist resultat i och med den eventuella personkemi som uppstår mellan kreditgivare 
och kredittagare. Till följd blir det en utmaning för kreditgivarna att verka objektivt vid 
beslutsfattande trots att de har vissa riktlinjer att följa om de anställda har utrymme att 
frångå det automatiserade resultatet. Om företaget och dess ägare ger ett tryggt, stabilt 
och omfattande positivt intryck så kan detta påverka kreditgivarnas vilja att godkänna en 
kreditansökan. Detta går även att problematisera i relation till var denna studie är utfört. 
Verkar företaget i samma område så finns det större chans till personliga kopplingar till 
kreditgivaren jämfört med verksamhetsområden i större städer och därmed utmanas den 
anställde ytterligare till att ta ett objektivt beslut.  
 
Ovanstående analys går att relatera till Dvorský (2018) vilket är en studie som är gjord i 
Tjeckien och som redogjordes i kapitel 2.5. Där framkommer det att personen bakom ett 
företag har en viktig roll när det kommer till företagets möjligheter att få en kredit. Denna 
studie visar att ägare som drivit sitt företag under en längre tid har större chans till att få 
sin kredit beviljad. Det studien kommer fram till stämmer överens med det som tidigare 
svensk forskning kommit fram till. Ett stort, etablerat företag har större möjlighet att få en 
kredit beviljad från en bank än vad ett litet företag har. Då ägaren har arbetat inom 
verksamheten under en längre tid har han eller hon även mer erfarenhet och vet vad som 
krävs för att det ska gå att pantsätta säkerheter bakom ett lån; de vet hur verksamheten ska 
drivas för att kunna leva vidare och de vet vad som inte fungerar för den bransch som 
företaget verkar inom. Samtliga respondenter nämner att det är viktigt att företag som 
verkat inom en bransch under några år kan visa på en god historik för att de ska kunna 
bevilja en kredit till dessa företag. Respondenterna menar att en god historik visar på att 
ägaren till företaget vet hur han eller hon ska driva företaget, vad som fungerar för just 
denna verksamhet och vad som inte gör det.   
 
En ytterligare aspekt att analysera gällande möjlighet att frångå det automatiserade 
resultatet är kreditgivarens tjänstgöringsgrad och anställning. Om exempelvis den 
anställde är relativt ny på jobbet så bör dennes utrymme för egna beslut eventuellt vara 
mer begränsad än någon med en längre anställning och en eventuellt högre 
tjänstgöringsgrad. Detta kan, trots eventuella riktlinjer, påverka det beslut som tas. Ett 
nekande från anställd A kan eventuellt godkännas av anställd B. 
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Södergren (1992) menar, i enlighet med ett utlåtande från bank X, att en decentraliserad 
bank ger en ökad kännedom till kunden. Respondenten på bank X menar också att detta 
leder till ett större förtroende till de anställda och en ökad möjlighet att ta egna beslut. Det 
medför även att kunden, i detta fall företagen, känner sig mer hörda och kan ge en 
tydligare bild på hur situationen i deras företag ser ur. Detta avspeglas även i de olika 
bankernas arbetssätt när de samlar information från företagen. 
 
Grunert och Norden (2012) har i sin studie angående de två olika typerna av information, 
mjuk och hård information, påpekat att kreditgivarna lägger störst fokus på den mjuka 
informationen när det kommer till kreditgivning för SME-företag. Flögel (2018) menar 
att regionala banker har en större möjlighet att finna mjuk information i jämförelse med 
stora banker. Detta ligger i linje med vad Södergren (1992) menar om att de 
decentraliserade bankerna har en närmare relation till sina kunder än vad en centraliserad 
bank har. 
 
I denna studie är det bank X och bank Y som lyfter fram att de inte jobbar speciellt 
automatiserat utan att de använder sig mer av företagets så kallade mjuka värden för att 
även se på andra omständigheter kring företaget såsom marknad, affärsplan och budget 
för framtiden. 
 
De banker som har en mer decentraliserad organisation arbetar mer med mjuka värden 
medan banker med en centraliserad organisation arbetar mer automatiskt.  Det skiljer sig 
även mellan de olika bankerna angående hur viktig en kundrelation är. Bank X och Y 
arbetar för att ha långsiktiga relationer med sina kunder för att på sätt kunna bygga 
förtroende mellan de olika parterna. Bank Z och U däremot ser endast en kunds potential 
utifrån vad resultat- och balansräkningen visar. Denna skillnad grundas troligtvis på 
arbetsbelastningen och hur mycket tid de lägger ner till att analysera det resultat som 
datorn visar på. Detta kan vara bra på grund av att en mer djupgående analys kring 
företaget kan göra att banken inte tappar en potentiell affär som skulle anses lyckad. 
Samtidigt som det också kan vara negativt ifall intrycket av företaget skulle visa sig vara 
fel och som slutar med att banken förlorarar pengar på denna kund. Att lägga tid på en 
kund och verkligen sätta sig in i dess verksamhet kan leda till en bättre kundrelation och 
ökad förståelse för både branschen men också ägaren och vad hen tänkt göra med 
företaget.  
 
De nyckeltal som Broomé et al. (1998) nämner är liknande de nyckeltal som framgått vid 
denna studie. Dock nämner respondenterna i denna studie även att de tar hänsyn till 
företagets rörelsemarginal och skuldsättningskvot, vilket är nyckeltal som inte nämns av 
Broomé et al. (1998). Dessa nyckeltal är samma oavsett vilken bank som genomför 
kreditbedömningen. Dock var de flesta respondenterna restriktiva med att uttala sig om 
vilka gränsvärden de har för de olika nyckeltalen. En anledning till detta beror på att det 
är något som kreditgivarna inte vill göra officiellt för då kan företagen välja att manipulera 
de siffror som behövs för att uppnå goda nyckeltal vid en kreditgivning. Genom att 
företagen manipulerar sina siffror kan de få möjlighet till en beviljad kredit vilket skulle 
vara dåligt för banken om det skulle sluta i konkurs för företaget.  
 
I studien av Kumari och Trivedi (2019) framgår det att små-och medelstora företag är 
osäkra på vilka parametrar som kreditgivare tar hänsyn till när de granskar små-och 
medelstora företags kreditvärdighet. Dock är den studien utförd i Mumbai och därmed 
kan det skilja sig åt i jämförelse med Sverige om hur öppna kreditgivarna är med att 
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uttrycka de parametrar som spelar in vi kreditbedömning. Genom en analys av 
resultatdelen i denna studie framgår det att de nyckeltal som kreditgivare arbetar efter inte 
är någon hemlighet, dock de gränsvärden som de arbetar efter är de mer restriktiva att 
uttrycka sig om. I Kumari och Trivedi (2019) framgår det inte på något tydligt sätt vilken 
information små-och medelstora företag har angående kreditgivarens nyckeltal men den 
tolkning som gjorts är att nyckeltal är något som kan variera mellan de olika kreditgivarna. 
Detta är något som skiljer de svenska kreditgivarna från de som arbetar i Mumbai, då de 
svenska kreditgivarna har samma nyckeltal oavsett vilken bank de arbetar på. Att 
bankerna i Sverige har samma nyckeltal är inget problem men skulle de vara samma 
gränsvärden för alla banker finns det risk att ett företag går till en annan bank för att få 
låna pengar när de fått ett avslag hos deras befintliga bank på grund av att det detta år gått 
sämre för företaget. Vet de vilka nyckeltal som kreditgivaren kontrollerar samt vilka 
gränsvärden de har så kan de manipulera deras bokslut och därmed lura den kreditgivare 
som arbetar på den “nya” banken. 

5.2 Immateriella tillgångars betydelse 
I en studie genomförd av Svensson (2003) framgår det att kreditgivare väljer att inte ta 
med ett företags immateriella tillgångar i kreditgivningen då det saknas information för 
att kreditgivarna ska kunna värdera dessa tillgångar till ett trovärdigt belopp. Detta är 
något som Thornhill och Gellatly (2005) styrker i sin studie samt att det nämns i Sundgren 
et al. (2013). Thornhill och Gellatly nämner även i sin studie att bankerna ser de 
immateriella tillgångarna som riskfyllda på grund av svårigheten som föreligger i att 
uppskatta deras verkliga värde. 
 
Att de immateriella tillgångarna inte går att räkna med i en kreditgivningsprocess är något 
som samtliga banker i denna studie har bekräftat. Detta då det enligt dem föreligger 
svårigheter i att beräkna dessa samt att det inte är några tillgångar som kreditgivaren kan 
sälja vidare och få ersättning för om företaget går i konkurs.  
 
Resultatet i denna studie stämmer därför överens med forskningen som Svensson (2003), 
Thornhill och Gellatly (2005) genomfört, samt att i litteraturen av Sundgren et al. (2013); 
att kreditgivare inte räknar in ett företags immateriella tillgångar vid kreditbedömningen. 
Det som kan ske när de immateriella tillgångarna inte räknas med i företagets värde av 
kreditgivare är att företag som till största delen har sina tillgångar under denna post får 
svårt att få sin kreditansökan beviljad. Detta kan även bidra till att dessa typer av företag 
får svårt att finansiera sin verksamhet ifall de skulle vilja expandera och utvecklas. Då 
företagen inte kan använda sina immateriella tillgångar som säkerhet är det inte säkert att 
de har någonting annat att pantsätta vilket skulle innebära att kreditgivaren inte kan bevilja 
en kredit till dessa företag.  
 
Även när respondenterna fick studera de olika case som var framtagna till intervjutillfället 
så gjordes det skillnad kring de olika formerna av företag. Där det tjänsteföretag som 
visade på bra resultat och bra siffror men som hade sina tillgångar bland de immateriella 
tillgångarna inte hade lika stor möjlighet att få sin kredit beviljad. Respondent 1 och 2 på 
bank X ville då ha någon form av borgen eller företagsinteckning. Det industriella 
företaget som visade på samma resultat som tjänsteföretaget men som hade sina tillgångar 
under de materiella tillgångarna fick deras kredit beviljad. De case som hade varierande 
bokslutssiffror var det många olika reaktioner från respondenterna. Två av respondenterna 
på bank X ansåg att de båda företagen skulle kunna få låna pengar trots att de gått upp och 
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ner, medan de två andra respondenterna på bank X menade att de ville veta mer innan de 
skulle bevilja en kredit till dessa företag. På bank Y var de osäkra om företagets säkerheter 
skulle kunna täcka upp i de fall som det skulle leda till konkurs. Slutligen på bank Z och 
U hade de inte beviljat en kredit till tjänsteföretaget men eventuellt till det industriella 
företaget. För de företag som hamnat i en nedgång kan det vara svårt att ta sig upp igen 
och komma tillbaka till den nivå som verksamheten tidigare haft. Enligt de intervjuer som 
gjorts framkommer att kreditgivare lägger stor vikt på att de ska kunna sälja tillgångar i 
de fall som företaget går i konkurs. I och med detta blir kostnader som många företag 
lägger ut på deras anställda näst intill värdelös. 
 
I studien av Grunert et al. (2005) påpekar de att för att göra en mer exakt bedömning av 
företagets kreditvärdighet borde kreditgivare räkna med både de finansiella faktorerna och 
de icke-finansiella faktorerna hos ett företag. Detta är något som framgår av analysen av 
resultatet i ovannämnda case, att vissa kreditgivare inte vill räkna in de icke-finansiella 
faktorerna utan anser att företagen med mycket immateriella tillgångar men som visar upp 
ett bra resultat kan behöva ytterligare säkerheter för att få sin kredit beviljad. Hade alla 
kreditgivare i denna studie haft liknande syn på de icke-finansiella faktorerna som Grunert 
et al. (2005) nämner kan utfallet ha sett annorlunda ut. Då hade tjänsteföretaget möjligtvis 
fått samma beslut som det industriella företaget. Detta då båda typerna av företag visar på 
totalt lika mycket tillgångar fast de tjänsteföretag som var med hade sina tillgångar enbart 
under immateriella tillgångar.  
 
Även om studien av Grunert et al. (2005) genomfördes i Tyskland verkar synen på de 
immateriella tillgångarna och osäkerheten kring värdering av dessa vara utbredd i fler 
länder än endast i Sverige. Detta innebär att redovisningsreglerna kring de immateriella 
tillgångarna är något som borde ses över och förändras vilket Howell (2002) nämner i sin 
studie. Företagen skulle kunna expandera på ett smidigare sätt om de kunde låna pengar 
till sitt företag baserat på de icke-finansiella tillgångar som de har. Samtliga respondenter 
menade att tjänsteföretag inte behöver låna lika mycket pengar som ett industriellt företag 
på grund av att de inte behöver kapital för att kunna investera i materiella tillgångar. Dock 
finns det fler företag som är verksamma inom tjänstesektorn än inom industrin 
(Holmström, 2018) och därför borde de redovisningsregler som finns uppdateras för att 
följa de nya företagsformerna i enlighet med Howell (2002).  
 
Samtliga respondenter, förutom respondent 1 och 2 på bank X, var enade om att de skulle 
kunna låna ut pengar till de företag som haft positivt eget kapital och positivt resultat de 
senaste fyra åren oavsett vilken bransch företaget verkar inom. Att det skiljer sig i 
arbetssätt mellan kreditgivare med samma arbetsgivare kan bero på hur stort kontoret är 
som de arbetar på samt var de är belägna. I denna studie arbetar respondent 3 och 4 på 
bank X på ett mindre kontor och det kan vara en orsak till att utfallet blir olika. De 
kreditgivare som arbetar på en mindre ort kan ha större kundkännedom och har större 
inblick i företagen som ansöker om kredit. Detta är något som Södergren (1992) stärker i 
sin studie, att de mer decentraliserade bankerna har större kundkännedom än vad 
centraliserade banker har. Det kan även vara så att de vill ha en levande landsbygd. Enligt 
analys från resultatet framgår det att de mindre kontoren vill låna ut pengar till företag för 
att vara säkra på att de ska få finnas kvar.  
 
Respondenterna hade även fått information om att framtiden för den bransch som de två 
casen verkade inom ser god ut och i och med det konjunkturläge som Sverige befinner sig 
i just nu finns ingenting som tyder på att det kommer att ändras. Sedan finns det två andra 
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rimliga förklaringar, där det första kan vara att de justerade företagen som respondenterna 
fick analysera hade siffror som visade på ett högt eget kapital, vilket gör att bankerna tror 
att de kommer att kunna få tillbaka sina pengar genom att företaget kan använda sig av 
dessa i de fall som detta skulle vara nödvändigt. Den andra förklaringen skulle kunna vara 
att de historiska siffrorna hos företagens justerade bokslut visar på ett högt kassaflöde 
under en längre period och då finns det ingen anledning att misstänka att detta plötsligt 
skulle förändras.  
 
En immateriell tillgång som det har forskats och diskuterats mycket kring i tidigare 
forskning är humankapitalet, och hur det ska tas med vid en kreditbedömning. Svensson 
(2003) och Catasús och Gröjer (2003) anser att humankapitalet ska räknas med vid 
kreditbedömningen, detta är även något som Allee (2008) och Durst (2008) anser, då 
humankapitalet är något som bidrar till vilket marknadsvärde företaget har. Detta stöds av 
samtliga respondenter i denna studie men de menar också att det inte fungerar i praktiken. 
Respondenterna anser att humankapitalet är en tillgång som är viktig för företaget men i 
en kreditbedömning är detta en osäker tillgång. På grund av detta kan inte en kreditgivare 
ta denna tillgång som säkerhet bakom en kredit. 
 
Oavsett vilken kompetens de anställda besitter och vilken betydande roll de har för 
företaget anser kreditgivarna i denna studie att det inte är säkert att företaget behåller 
denna fördel gentemot sina konkurrenter i all framtid och då väljer de istället att inte 
inkludera detta vid kreditbedömningen. 
 
Att humankapitalets betydelse inte har ökat vid en kreditbedömningsprocess de senaste 
åren kan verka förvånande eftersom samhället alltmer går mot ett tjänstesamhälle. 
Tjänsteföretagen som har mycket av sitt värde hos de anställdas kompetens ökar då borde 
även humankapitalets betydelse också det öka. Dock är humankapital en tillgång som inte 
får tas upp som en tillgång inom redovisningen eftersom det inte uppfyller kriterierna 
kring en aktiverbar tillgång, vilket innebär att det är osäkert om det kommer att bringa 
framtida ekonomiska fördelar.  
 
Precis som Allee (2008) och Durst (2008) säger om att humankapitalet bidrar till 
företagets marknadsvärde så borde det även öka företagets värde vid en 
kreditgivningsprocess. Dock finns det förståelse för att kreditgivarna anser att 
humankapitalet är en osäker tillgång, då anställda kan byta arbetsgivare och på så sätt 
försvinner företagets värde med den anställda. Samtidigt har samhället utvecklats och 
därför borde även redovisningsprinciperna utvecklas för att följa med i hur samhället ser 
ut och hur det är uppbyggt. I dagsläget är de immateriella tillgångarna svåra att värdera 
och de flesta immateriella tillgångarna är ofta sådana som inte följer kriterierna i 
redovisningsprinciperna för att de ska kunna tas med i ett företags bokslut. De regler som 
finns i redovisningen måste följa med den utveckling som sker i Sverige och världen, 
vilket den i dagsläget inte gör, i enlighet med Howell (2012). De personer som bestämmer 
redovisningsreglerna borde se vad som händer kring utvecklingen av företagsformer för 
att dessa ska vara i linje med vilken typ av verksamhet människor vill driva idag. Detta 
för att undvika att vissa former av företag får svårt att bevisa sitt värde för intressenter, i 
denna studie för kreditgivare. Det är även viktigt att det finns en klar bild för företagen 
hur de ska gå tillväga när de ska redovisa sina immateriella tillgångar då det i dagsläget 
är väldigt svårtolkade vid värdering av immateriella tillgångar.  
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5.3 Säkerheter bakom en kredit 
Enligt tidigare studier av Golin och Delhaise (2013) och Bruns och Fletcher (2008) så 
sätter kreditgivare säkerheter bakom en kredit för att minska risken för kreditgivaren. 
Enligt Golin och Delhaise (2013) ligger det viktiga i att bedöma värdet på tillgången som 
blir aktuell att ställa som säkerhet och oftast används då marknadsvärdet vid ett sådant 
tillfälle. Dock blir det mer komplicerat om det handlar om immateriella tillgångar som 
säkerheter då deras värde är svårbedömt enligt Thornhill och Gellatly (2005). 
 
Samtliga respondenter i denna studie har påpekat att de vill ha säkerheter bakom krediter 
de beviljar och att de i första hand vill sätta företagets materiella tillgångar som säkerhet 
bakom en kredit. Detta eftersom det finns ett andrahandsvärde av dessa tillgångar om 
banken en dag måste sälja dem för att företaget inte fullföljer sin återbetalningsplikt. Att 
kreditgivarna vill ha säkerhet och att de helst vill använda sig av sådana tillgångar där 
deras verkliga värde är lätt att beräkna är något som stämmer överens med tidigare 
forskning av Thornhill och Gellatly (2005), Bruns och Fletcher (2008) samt i litteraturen 
av Golin och Delhaise (2013). Forskarna säger att de immateriella tillgångarna oftast är 
för riskfyllda för kreditgivarna att sätta som säkerheter vilket medför att de prioriteras 
långt ner av kreditgivarna. Trots den teknologiska utveckling som ständigt sker så finns 
känslan av att bankerna ligger steget efter, att de inte riktigt hänger med. Howell (2002) 
menar att redovisningsreglerna måste förändras, vilket skulle underlätta för företag med 
mycket immateriella tillgångar och även göra det möjligt att aktivera dessa typer av 
tillgångar. Många företag skulle inte vara vad de är idag om de inte vore för de 
immateriella tillgångarna men de får inte tas som en säkerhet och påverka företagets värde 
positivt. 
 
Det case där utfallet varierade mest var där företagen hade varierade bokslutsresultat de 
senaste fyra åren. Vid ett sådant tillfälle krävde bank Y mer information, av båda typerna 
av företag, som visar på en förklaring till varför det har gått sämre vissa år och varför det 
nästa år har gått bra. Där räckte det inte med att det senaste året visade på ett bra resultat 
för att kreditgivarna skulle bevilja krediten. Dock så hade det industriella företaget med 
samma resultat i de flesta fall större möjlighet till beviljande av kredit, orsaken till detta 
var för att de hade materiella tillgångar som kreditgivaren kunde erhålla som säkerheter.  
 
Uppstår det sedan en situation där företaget får svårt att betala tillbaka på sin kredit är det, 
enligt alla respondenter, företagets olika tillgångar som är av betydande karaktär för 
kreditgivarna. Det är även av betydelse vilket andrahandsvärde dessa tillgångar har om 
företaget måste sälja dem för att betala sin kredit. Säkerheter och återbetalningsförmågan 
är första prioritering för att ett företag ska få sin kredit beviljad och i andra hand kommer 
eventuella borgenärer eller företagsinteckning.  
 
Anledningen till att kreditgivare endast använder sig av materiella tillgångar som säkerhet 
grundar sig troligtvis i att de vill veta att de har säkerhet för hela krediten som de lånat ut 
till företaget. Samt att det är de materiella tillgångarna som oftast har ett andrahandsvärde, 
kan vara svårt att sälja de anställdas kunskap vidare för kreditgivarna. Detta kan leda till 
att tjänsteföretag med mycket immateriella tillgångar har svårare att få sin kredit beviljad 
i jämförelse med företag som besitter mycket materiella tillgångar. Även att företag som 
inte har lika mycket materiella tillgångar i sin balansräkning måste ta till andra medel för 
att kunna täcka upp med säkerheter för sin kredit. 
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En lösning till om företaget inte har fullgoda säkerheter som kan stötta kreditansökan är 
att kreditgivaren låter en ägare gå in som borgenär enligt Larsson (2008). Detta är även 
något som Bruns och Fletcher tar upp sin studie från 2008. 
 
Detta är även något som respondenterna på bank X, Y och U i denna studie styrker. Bank 
Z nämnde ingenting kring borgenärer vid intervjutillfället. Dock föreligger det en skillnad 
i sättet att agera om det blir aktuellt för en borgenär mellan dessa tre olika bankerna. En 
av bankerna, bank U, menade att de lånar ut pengar till ägaren trots att det går dåligt för 
företaget medan bank X och Y uttrycker att de inte agerade på samma sätt. Dessa banker 
lånade aldrig ut pengar till ett företag som visade på dåliga resultat och där 
framtidsutsikten såg oviss ut. De lånade enbart ut till företag med en borgenär om de 
kunde se att företaget hade en ljus framtid. Anledningen till att bank X och Y valde att 
låna ut pengarna till företaget istället för ägaren var för att de inte vill sätta ägaren i skuld 
till banken för företagets räkning. Detta på grund av att det skulle kunna göra att en 
privatperson går i personlig konkurs vid ett tillfälle som banken hade kunnat förebygga.  
 
En orsak till att kreditgivare agerar olika när de tar in en borgenär för ett företag kan ha 
sin grund i hur beroende kreditgivarna är av nya kunder. Till exempel så framstår det som 
att bank U jobbar mycket med att värva nya kunder eftersom att de inte är lika restriktiva 
som de övriga bankerna vid att använda sig utav borgensförbindelse. Sedan kan det även 
vara så att de på bank U inte anser att de utsätter någon annan för risk genom att använda 
borgenärer.  
 
Det spelar nog stor roll var kreditgivarna är placerade, om de är placerade i en storstad 
eller på en mindre ort. Vid de tillfällen där kreditgivare lånar ut pengar till ägaren istället 
för att låna ut pengarna till företaget är det nog vid banker där det är väldigt centraliserat 
och där kreditgivarna är verksamma i en större stad. De kreditgivare som är belägna på 
mindre orter är mer försiktiga och vill undvika att sätta ägaren till ett företag personligt 
betalningsansvarig då dessa kreditgivare jobbar mycket med kundrelationer.  

5.4 Betalningsanmärkningar 
Betalningsanmärkningar har i denna studie framkommit som en varningssignal för de 
flesta av respondenterna och det kan leda till att det blir ett avslag på företags ansökan om 
en kredit. Detta är något som även Stenberg och Sigbladh (2003) konstaterat; att det inte 
är någonting som går obemärkt förbi. Dock så finns det några banker som väljer att göra 
vidare undersökning kring varför denna betalningsanmärkning har uppstått och om det 
endast är en engångshändelse eller om det skett vid upprepade tillfällen.  
 
Bank X och bank Y gör en större analys kring bakgrunden till betalningsanmärkningen 
än vad bank Z och bank U gör och de väljer att lägga ner mer tid på att få en djupare 
förståelse kring företagets situation i dagsläget, i historien och i framtiden. Synen på 
betalningsanmärkningar har inte ändrats sedan Stenberg och Sigbladh (2003) publicerade 
sin litteratur och anledningen till detta bör enligt denna utförda studie bero på att 
betalningsanmärkningar tyder på att ett företag har misskött sig.  
 
Det finns ett samband mellan de mer decentraliserade bankerna och att de väljer att göra 
vidare undersökning än de som har en mer hierarkisk organisation. Troligtvis anser de 
som har en hierarkisk organisation att vidare undersökning på betalningsanmärkningar tar 
tid från andra arbetsuppgifter som anses vara av viktigare karaktär. Då är det mer 
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tidseffektivt att neka en kreditförfrågan när det finns betalningsanmärkningar inom 
företaget. Anledningen till att bank Z och bank U inte väljer att göra någon vidare 
undersökning på betalningsanmärkningar verkar inte ha sin grund i att de saknar resurser 
till detta. Genom att analysera resultatet så visar det på att bank X och bank Y som väljer 
att undersöka detta anser att kunderna ska ha möjlighet att förklara sig samt visa på att de 
har gjort en förändring. Ingen av bankerna bortser helt från betalningsanmärkningar men 
bank Z och bank U tycker att de är så pass allvarliga eller att det är misstag som inte får 
begås och därför väljer de att inte lägga tid på vidare undersökning kring orsakerna till 
denna. 
 
Då det vid vissa tillfällen kan vara så att det inte är den nuvarande ägaren i ett företag som 
orsakat att företaget har en betalningsanmärkning registrerat på företag, utan företaget kan 
ha bytt ägare under de senaste åren och därmed betyder det inte att det är den nya ägaren 
som har misskött sig. En betalningsanmärkning följer, till skillnad från en privatperson, 
med företagets organisationsnummer och inte ägarens personnummer. En 
betalningsanmärkning tyder enligt utlåtande från bank Y på ett dåligt beteende från 
företagets sida och därmed varnas kreditgivaren vid kreditbedömningen men det borde 
inte vara något som är helt avgörande för beviljandet av krediten. 
 
Möjligheten för företagen att få förklara sin betalningsanmärkning kan variera väldigt 
mycket beroende på vilken kreditgivare man hamnar hos samt vilka förutfattade meningar 
denne har angående kunden. Om kreditgivaren tror på företagets framtid finns det större 
utrymmet till att de får förklara sig. Det skiljer sig även mellan olika banker; att vissa 
banker kan tycka att alla har chans till att förklara sig, att de har detta som en av deras 
riktlinjer. medan andra banker ser det som ett stort misstag och ingenting de vill se hos 
deras kunder. 
 
I detta fall finns det liknelser mellan hur kreditgivningsprocessen går till och vilka som 
väljer att göra vidare undersökning på betalningsanmärkningar. Bank Z och bank U är de 
banker som arbetar mer automatiserat väljer mer sällan att göra vidare forskning medan 
bank X och Y som uttrycker att det jobbar mer manuellt väljer oftast att göra vidare 
undersökning om de bakomliggande faktorerna till att företaget har en 
betalningsanmärkning. 
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel kommer att binda samman alla de tidigare kapitlen och besvara de 
forskningsfrågor som denna studie utgår från, som går att finna under kapitel 1.4.  
 
De banker som är medverkande i denna studie är belägna i en mindre kommun i Sverige 
och på grund av detta är små- och medelstora företag den vanligaste företagsformen som 
de arbetar med. Detta kan påverka utfallet både positivt och negativt. Därmed kan 
resultatet sett annorlunda ut om fokus i denna studie varit på stora företag och kreditgivare 
som är belägna på större orter. Då skulle den mjuka informationen inte ha lika stor tyngd 
vid kreditbedömningen som den har haft i denna studie. 
 
Hur kreditgivningsprocessen ser ut hos de medverkande bankerna varierar. Där bank X är 
den bank som är mest restriktiv kring riskfyllda krediter till företag och därmed blir de 
också den bank som är mest tveksamma till att företagen ska få en kredit beviljat. Dock 
så skiljer det sig mellan de små och stora kontoren i och med att de stora kontoren inte har 
lika bra kundkännedom i jämförelse med de anställda på de små kontoren. Studien har 
inte enbart fått svar på hur en kreditgivningsprocess ser ut för företag utan även 
bedömningen av säkerhet och hur kreditgivaren ser på immateriella tillgångar hos ett 
företag.   
 
Ett företags immateriella tillgångar går inte att räkna som en fullgod säkerhet till en kredit, 
trots den teknologi som går framåt för varje dag och att det blir allt vanligare med 
tjänsteföretag i samhället. Detta på grund av att dessa tillgångar inte går att kontrollera 
och kanske de en dag inte längre finns inom företaget vid en eventuell konkurs. Det är vid 
situationer där företaget har visat på ett varierat resultat som kreditgivaren vill att företaget 
ska lämna någon form av säkerhet, helst materiella tillgångar, eller om företaget har stora 
delar av sitt värde i de immateriella tillgångarna. Kreditgivaren bedömer företagets 
tillgångar som kan beräknas uppgå till liknande belopp, i de fall de behöver realiseras, i 
förhållande till den kredit som blivit beviljad. En annan form av säkerhet som företaget 
kan lämna är en borgensförbindelse från ägaren. Denna komponent kan medföra att 
företaget beviljas en kredit från en extern kreditgivare. Dels eftersom att detta visar 
kreditgivaren att ägaren tror på företaget men också för att det ger en säkerhet för banken.  
 
Vid beviljande av kredit anser vissa banker att en betalningsanmärkning är negativt men 
att de behöver analysera om detta varit en engångsgrej eller om detta upprepat sig. De 
menar att det kan vara tillfälligheter som gör att denna miss uppstått, kanske har den 
ansvarige varit sjuk eller att företaget haft extra höga kostnader just då som bidragit. 
Andra banker säger att systemet som de lägger in sina parametrar i kommer att visa på 
avslag kring denna kreditansökan.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
I denna studie har avgränsningen gjorts till Skellefteå kommun då forskarna till denna 
studie hade störst möjlighet att genomföra studien vid detta område. Förslag till vidare 
forskning är att utvidga studiens område för att kunna dra ett ännu mer generaliserat 
resultat exempelvis genom att göra studien inom en region eller med fler olika banker. 
Därmed kan resultatet sett annorlunda ut om fokus i denna studie varit på stora företag 
och kreditgivare som är belägna på större orter. Då skulle den mjuka informationen inte 
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ha lika stor tyngd vid kreditbedömningen som den har haft i denna studie. Stora företag 
har gått förbi utvecklingsfasen från att vara ett litet företag och klarat denna till att bli ett 
stort och etablerat företag, så risken för att de ska gå i konkurs mindre än för ett litet 
nystartat företag. Det skulle då vara intressant med en studie som har sitt fokus på stora 
företag då denna studie fokuserar på små- och medelstora företag. 
Kreditgivningsprocessen för stora företag kanske skiljer sig i jämförelse med små-och 
medelstora företag och vad som krävs för att krediten ska beviljas kan se annorlunda ut? 

6.1.1 Vår utvärdering av uppsatsen 
Då utfallet i det case där företag har varierande bokslutssiffror visade på att vissa 
kreditgivare kan bevilja en kredit till både tjänsteföretaget och det industriella företag 
medan andra inte kunde det, skulle det vara intressant att ha något ytterligare case med 
resultaträkningar som visar mer jämna resultat för att få en mer tydlig bild var gränsen 
ligger för att båda typerna av företag ska kunna få krediten beviljad. Hade det räckt med 
att tjänsteföretag visat på bara några tusentals kronor minus för att deras kredit hade blivit 
beviljad i samma utsträckning som tjänsteföretaget? Hade resultaten mellan de olika 
bankerna varit mer lika vid ett sådant tillfälle eller krävs det att ett företag med flest 
immateriella tillgångar visar positiva resultat varje år för att deras kredit ska bli beviljad? 
 
Styrkor med denna studie är att det, i tillägg till intervjufrågorna, fanns case där 
kreditgivaren aktivt skulle ta ställning till ifall ett företag kunde beviljas en kredit eller 
inte på den bank som vi besökte. Detta gav en ökad inblick i vad som påverkar en kredit 
positivt och vad som kan göra att företaget blir nekad en kredit. Där framgick det även 
tydligt vad det är som bidrar till att ett företags kreditansökan beviljas eller nekas. 
 
Då de respondenter som medverkat i denna studie blev utvalda från bankens sida kan 
resultatet ha försämrats. Att de själva väljer ut vilka som ska medverka under en intervju 
kan påverka studien negativt eftersom detta kan ge en annan inblick i företaget än ifall 
forskarna själv vilka de vill intervjua. Dock var respondenterna av varierande åldrar och 
hade olika lång erfarenhet. De arbetade på olika banker och de kunde svara på samtliga 
frågor som ställdes utan att det var några hinder från den anställdes sida. Därmed anser 
forskarna att respondenterna och intervjuerna var av god kvalitet och kan anses vara 
lyckade. De som efterfrågades under intervjuerna har kunnat besvaras och det har gått bra 
att dra en slutsats utifrån de forskningsfrågor som var uppsatta sedan innan.   
 
Det som kunde ha förändrats om denna studie skulle genomföras på nytt är att ha fler case 
som har liknande bokslutssiffror och där skillnaden mellan de företag som går bra och de 
företag som går mindre bra inte är lika stor. I denna studie var det markanta skillnader 
mellan de olika företagen vilket gör att utfallen är ganska väntade i de case där företagen 
visade på dåliga bokslutssiffror samt ha fler företag som ligger på gränsen till ett 
nollresultat och inte bara företag som antingen visar stora vinster eller stora förluster. 
Vidare hade de två case där företagen hade dåliga bokslutssiffror visat på stora förluster 
under flertalet år vilket skulle ha justerats till resultat som inte är så negativa som i denna 
studie. En förändring som hade kunnat genomföra är att företagen haft resultat som hade 
en nedåtgående spiral eller att de visade förluster men har de senaste åren börjat närma 
sig ett mer positivt resultat.  
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6.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Denscombe (1998, s. 193) menar att det finns flera etiska aspekter att tänka på kring 
forskning och den första han pratar om är att skydda respondentens intresse. Genom att 
medverkan i denna intervju är anonym så påverkas inte respondenterna av den miljö som 
råder runt omkring (Denscombe, 1998, s. 195). Andra principen handlar om att behålla 
den objektivitet som finns i studien genom att det ska finnas tillit och uppriktighet mellan 
parterna. Den tredje aspekten som handlar om att inte inge falska förhoppningar innebär 
att respondenten inte ska tvingas till sin medverkan i denna studie utan detta ska vara ett 
frivilligt val (Denscombe, 1998, s. 196-197). Förfrågan har därför skickats till 
respondenterna ifall de vill delta i denna studie och medverka i en intervju med forskarna 
vilket de medverkande respondenterna i denna studie har godkänt.  
 
Denna undersökning har valt att inte nämna några respondenter eller företag vid namn 
vilket innebär att det råder anonymitet. Data som insamlats under studiens gång har 
hanterats noggrant för att öka trovärdigheten i studien. Det ämne som har studerats 
kommer inte att påverka någon person negativt och inte heller utelämna någon för vad de 
sagt eller tyckt, utan enbart för att skapa en djupare förståelse kring en 
kreditgivningsprocess och säkerhet kring kredit.  

6.3 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Det som denna studie ämnar till att bidra med är att göra författarna till 
redovisningsstandarder medvetna om den aktualitet som föreligger kring de immateriella 
tillgångarna och vilka svårigheter tjänsteföretag kan ställas mot vid en 
kreditgivningsprocess. Samt att kreditgivarna bör uppdatera sina processer och hur de 
värderar ett företags immateriella tillgångar. Förhoppningen är även att göra kreditgivare 
medvetna om den svårighet som företag, med mycket immateriella tillgångar och lite 
materiella tillgångar, upplever när de är i behov av att låna pengar till sitt företag. Detta 
på grund av att företag med enbart immateriella tillgångar ökar i antal. 
 
Denna studies kunskapsbidrag är att ge företag en inblick i hur kreditgivningsprocessen 
ser ut. Eftersom att företagstyperna förändras och att det blir allt vanligare med 
tjänsteföretag så ansågs det betydelsefullt att framställa en studie som visar på vilka 
skillnader och svårigheter olika typer kan ställas mot vid en kreditgivningsprocess. Denna 
studie har även bidragit med ett nytt synsätt genom att ställa olika företagstyper mot 
varandra och utifrån kreditgivarnas perspektiv få svar på frågetecken som kan 
förekomma. Ett annat argument för denna studie är att kreditgivarnas beslut vanligtvis 
inte framställs med någon bakomliggande argumentation till varför utfallet kan bli olika 
mellan olika typer av företag. Därför ansågs det ännu viktigare att en studie inom detta 
ämnesområde genomfördes. 
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Appendix 1 - Förfrågan om medverkan i intervju 
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Appendix 2 - Intervjuguide 
• Vad heter ni och vad arbetar ni med? Hur länge har du haft din nuvarande 

befattning och vilken är din nuvarande befattning? 
 

• Hur går en låneprocess till när ni värderar företagskunder?  
 

o Är balansräkningen ett viktigt beslutsunderlag?  
 

• Hur stor del bygger ni era beslut på redovisningsinformation? 
 

o Vilka är de faktorer som påverkar beviljandet av krediter?  
 

§ Följa upp om dom menar att storlek spelar roll. 
 

§ Uppföljningsfrågor efter att ha kontrollerat låneprocessen, 
kassaflöde/affärsidé/plan/säkerheter/personlig 
säkerhet/borgen/framtiden? 
 

o Vilka nyckeltal tar ni hänsyn till vid kreditbedömning? 
 

o Om företaget skulle befinna sig i någon typ av utvecklingsfas vid 
ansökan, hade det spelat någon roll för beviljandet av krediten? 
 

o Spelar det någon roll om företaget som ansöker om kredit har några 
betalningsanmärkningar sedan tidigare?  
 

• Hur ser ni på värden som kan ligga utanför balansräkningen, så kallade osynliga 
värden, tar ni någon hänsyn till dessa? 
 

• Finns det någon/några skillnader i ert sätt att värdera ett företag beroende på om 
det är ett tjänsteföretag eller någon annan form av företag, t.ex. industriella 
företag? 
 

o Är det någon skillnad i möjligheten att få lån mellan de olika 
företagsformerna tjänsteföretag och industriella företag? 
 

o Om ett tjänsteföretag ska lämna någon form av säkerhet, vilka accepterar 
ni? Är det någon skillnad gentemot andra företag?  
 

o Finns det några skillnader i risk med att bevilja krediter för tjänsteföretag 
eller industriella företag?  
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Appendix 3 - Case 1 & 2 
Case 1: 
Detta är en industriell verksamhet som tillverkar metallprodukter. Branschens framtid ser 
ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i företaget sedan 
tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget vill nu låna upp 
på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på marknaden, de 
siktar på en långsiktig tillväxt.  
 

Bransch:	Industriell	verksamhet     

 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00 

     

Resultaträkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Nettoomsättning,	aktiebolag 50	992,00 49	299,00 45	137,00 43	983,00 

Kostnad	sålda	varor 27	573,00 27	238,00 26	132,00 25	673,00 

Bruttoresultat 23	419,00 22	061,00 19	005,00 18	310,00 

Försäljningskostnader 9	657,00 8	762,00 6	283,00 5	233,00 

Administrationskostnader 2	532,00 2	632,00 2	622,00 2	784,00 

FoU-kostnader 1	765,00 2	143,00 2	789,00 2	983,00 

Avskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rörelseresultat	(EBIT) 9	465,00 8	524,00 7	311,00 7	310,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto 9	465,00 8	524,00 7	311,00 7	310,00 

Skatt 2	082,30 1	875,28 1	608,42 1	608,20 

Årets	resultat 7	382,70 6	648,72 5	702,58 5	701,80 
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Balansräkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

S:a	immateriella	anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Byggnader	och	mark 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maskiner 3	116,00 3	766,00 3	987,00 4	552,00 

Inventarier 1	254,00 1	624,00 2	183,00 2	648,00 

S:a	materiella	anläggningstillgångar 4	370,00 5	390,00 6	170,00 7	200,00 

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	anläggningstillgångar 4	407,00 5	421,00 6	196,00 7	228,00 

Övrigt	varulager 1	881,00 1	165,00 474,00 117,00 

S:a	varulager 1	881,00 1	165,00 474,00 117,00 

Kundfordringar 821,00 593,00 417,00 216,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 638,00 390,00 206,00 214,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 1	459,00 983,00 623,00 430,00 

Kassa	och	bank 413,00 226,00 217,00 206,00 

S:a	omsättningstillgångar 3	753,00 2	374,00 1	314,00 753,00 

Totala	tillgångar 8	160 7	795 7	510 7	981 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00 

Årets	resultat 7	382,70 6	648,72 5	702,58 5	701,80 

S:a	eget	kapital 7	502,70 6	768,72 5	822,58 5	821,80 

Avsättningar 200,00 231,00 321,00 203,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverantörsskulder 457,00 795,00 1	366,00 1	956,00 

S:a	kortfristiga	skulder 457,00 795,00 1	366,00 1	956,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 8	160 7	795 7	510 7	981 
 
Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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Case 2: 
Detta är ett tjänsteföretag som tillhandahåller städning av privatbostäder. Branschens 
framtid ser ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i 
företaget sedan tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget 
vill nu låna upp på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på 
marknaden, de siktar på en långsiktig tillväxt. 
 

Bransch:	Tjänsteföretag     

 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00 

     

Resultaträkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Nettoomsättning,	aktiebolag 50	992,00 49	299,00 45	137,00 43	983,00 

Rörelsekostnader 26	573,00 26	238,00 25	132,00 24	673,00 

Bruttoresultat 24	419,00 23	061,00 20	005,00 19	310,00 

Försäljningskostnader 9	657,00 8	762,00 6	283,00 5	233,00 

Administrationskostnader 2	532,00 2	632,00 2	622,00 2	784,00 

FoU-kostnader 1	765,00 2	143,00 2	789,00 2	983,00 

Avskrivningar 1	000,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00 

Rörelseresultat	(EBIT) 9	465,00 8	524,00 7	311,00 7	310,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto 9 465,00 8 524,00 7 311,00 7 310,00 

Skatt 2	082,30 1	875,28 1	608,42 1	608,20 

Årets	resultat 7	382,70 6	648,72 5	702,58 5	701,80 
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Balansräkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Balanserade	utgifter	FoU 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patent,	licenser	mm 370,00 390,00 170,00 200,00 

Goodwill 4	000,00 5	000,00 6	000,00 7	000,00 

S:a	immateriella	anläggningstillgångar 4	370,00 5	390,00 6	170,00 7	200,00 

S:a	materiella	anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	anläggningstillgångar 4	407,00 5	421,00 6	196,00 7	228,00 

Övrigt	varulager 1	881,00 1	165,00 474,00 117,00 

S:a	varulager 1	881,00 1	165,00 474,00 117,00 

Kundfordringar 821,00 593,00 417,00 216,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 638,00 390,00 206,00 214,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 1	459,00 983,00 623,00 430,00 

Kassa	och	bank 413,00 226,00 217,00 206,00 

S:a	omsättningstillgångar 3	753,00 2	374,00 1	314,00 753,00 

Totala	tillgångar 8	160 7	795 7	510 7	981 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00 

Årets	resultat 7	382,70 6	648,72 5	702,58 5	701,80 

S:a	eget	kapital 7	502,70 6	768,72 5	822,58 5	821,80 

Avsättningar 200,00 231,00 321,00 203,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverantörsskulder 457,00 795,00 1	366,00 1	956,00 

S:a	kortfristiga	skulder 457,00 795,00 1	366,00 1	956,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 8	160 7	795 7	510 7	981 
 
Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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Appendix 4 - Case 3 & 4 
Case 3: 
Detta är en industriell verksamhet som tillverkar metallprodukter. Branschens framtid ser 
ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i företaget sedan 
tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget vill nu låna upp 
på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på marknaden, de 
siktar på en långsiktig tillväxt.  
 

Bransch:	Industriell	verksamhet     

 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00 

     

Resultaträkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Nettoomsättning,	aktiebolag 35	386,00 34	420,00 28	652,00 27	165,00 

Kostnad	sålda	varor 17	563,00 17	265,00 15	132,00 14	097,00 

Bruttoresultat 17	823,00 17	155,00 13	520,00 13	068,00 

Försäljningskostnader 7	969,00 7	762,00 5	793,00 5	833,00 

Administrationskostnader 3	827,00 4	232,00 4	322,00 2	284,00 

FoU-kostnader 3	579,00 4	843,00 3	789,00 2	983,00 

Avskrivningar 1	000,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00 

Rörelseresultat	(EBIT) 1	448,00 −682,00 −1	384,00 968,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto 1	448,00 −682,00 −1	384,00 968,00 

Skatt 318,56 0,00 0,00 212,96 

Årets	resultat 1	129,44 −682,00 −1	384,00 755,04 
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Balansräkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

S:a	immateriella	anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Byggnader	och	mark 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maskiner 854,00 940,00 1	476,00 2	779,00 

Inventarier 276,00 1	180,00 1	614,00 1	301,00 

S:a	materiella	anläggningstillgångar 1	130,00 2	120,00 3	090,00 4	080,00 

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	anläggningstillgångar 1	167,00 2	151,00 3	116,00 4	108,00 

Övrigt	varulager 914,00 121,00 91,00 107,00 

S:a	varulager 914,00 121,00 91,00 107,00 

Kundfordringar 795,00 81,00 79,00 402,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 337,00 27,00 31,00 410,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 1	132,00 108,00 110,00 812,00 

Kassa	och	bank 215,00 22,00 21,00 342,00 

S:a	omsättningstillgångar 2	261,00 251,00 222,00 1	261,00 

Totala	tillgångar 3	428 2	402 3	338 5	369 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00 

Årets	resultat 1	129,44 −682,00 −1	384,00 755,04 

S:a	eget	kapital 1	249,44 −562,00 −1	264,00 875,04 

Avsättningar 200,00 197,00 162,00 750,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverantörsskulder 1	979,00 2	767,00 4	440,00 3	744,00 

S:a	kortfristiga	skulder 1	979,00 2	767,00 4	440,00 3	744,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 3	428 2	402 3	338 5	369 
 
Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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Case 4: 
Detta är ett tjänsteföretag som tillhandahåller städning av privatbostäder. Branschens 
framtid ser ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i 
företaget sedan tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget 
vill nu låna upp på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på 
marknaden, de siktar på en långsiktig tillväxt. 
 

Bransch:	Tjänsteföretag     

 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00 

     

Resultaträkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Nettoomsättning,	aktiebolag 35	386,00 34	420,00 28	652,00 27	165,00 

Rörelsekostnad 17	563,00 17	265,00 15	132,00 14	097,00 

Bruttoresultat 17	823,00 17	155,00 13	520,00 13	068,00 

Försäljningskostnader 7	969,00 7	762,00 5	793,00 5	833,00 

Administrationskostnader 3	827,00 4	232,00 4	322,00 2	284,00 

FoU-kostnader 3	579,00 4	843,00 3	789,00 2	983,00 

Avskrivningar 1	000,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00 

Rörelseresultat	(EBIT) 1	448,00 −682,00 −1	384,00 968,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto 1	448,00 −682,00 −1	384,00 968,00 

Skatt 318,56 0,00 0,00 212,96 

Årets	resultat 1	129,44 −682,00 −1	384,00 755,04 
 
  



 

 74 

Balansräkning 20X8-08-01 20X7-08-01 20X6-08-01 20X5-08-01 

Balanserade	utgifter	FoU 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patent,	licenser	mm 130,00 120,00 90,00 80,00 

Goodwill 1	000,00 2	000,00 3	000,00 4	000,00 

Övr.	immateriella	anläggningstillg. 0,00 0,00 0,00 0,00 

S:a	immateriella	anläggningstillgångar 1	130,00 2	120,00 3	090,00 4	080,00 

S:a	materiella	anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	finansiella	anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00 

S:a	anläggningstillgångar 1	167,00 2	151,00 3	116,00 4	108,00 

Övrigt	varulager 914,00 121,00 91,00 107,00 

S:a	varulager 914,00 121,00 91,00 107,00 

Kundfordringar 795,00 81,00 79,00 402,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 337,00 27,00 31,00 410,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 1	132,00 108,00 110,00 812,00 

Kassa	och	bank 215,00 22,00 21,00 342,00 

S:a	omsättningstillgångar 2	261,00 251,00 222,00 1	261,00 

Totala	tillgångar 3	428 2	402 3	338 5	369 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00 

Årets	resultat 1	129,44 −682,00 −1	384,00 755,04 

S:a	eget	kapital 1	249,44 −562,00 −1	264,00 875,04 

Avsättningar 200,00 197,00 162,00 750,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leverantörsskulder 1	979,00 2	767,00 4	440,00 3	744,00 

S:a	kortfristiga	skulder 1	979,00 2	767,00 4	440,00 3	744,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 3	428 2	402 3	338 5	369 
 
Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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Appendix 5 - Case 5 & 6 
Case 5: 
Detta är en industriell verksamhet som tillverkar metallprodukter. Branschens framtid ser 
ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i företaget sedan 
tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget vill nu låna upp 
på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på marknaden, de 
siktar på en långsiktig tillväxt. 
 
Åren 20X9 och 20X0 är företagets beräknade budget för nästkommande år och året 
därpå.  
 
Bransch:	Industriell	
verksamhet        

 
20X8-08-

01 
20X7-
08-01 

20X6-
08-01 

20X5-
08-01  

20X9-
08-01 

20X0-
08-01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00  22,00 23,00 

        

Resultaträkning 
20X8-08-

01 
20X7-
08-01 

20X6-
08-01 

20X5-
08-01  

20X9-
08-01 

20X0-
08-01 

Nettoomsättning,	
aktiebolag 15	492,00 14	707,00 12	510,00 14	236,00  15	900,00 16	500,00 

Kostnad	sålda	varor 8	493,00 8	343,00 7	394,00 7	946,00  8	900,00 9	000,00 

Bruttoresultat 6	999,00 6	364,00 14	973,00 6	290,00  7	000,00 7	500,00 

Försäljningskostnader 2	743,00 2	238,00 1	739,00 2	694,00  2	800,00 3	120,00 

Administrationskostnader 1	532,00 1	632,00 1	691,00 1	975,00  1	790,00 1	930,00 

FoU-kostnader 2	437,00 2	659,00 2	694,00 2	989,00  2	180,00 1	904,00 

Avskrivningar 1	000,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00  0,00 0,00 

Rörelseresultat	(EBIT) −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  230,00 546,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  230,00 546,00 

Skatt 0,00 0,00 0,00 0,00  50,60 120,12 

Årets	resultat −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  179,40 425,88 
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Balansräkning 
20X8-08-

01 
20X7-
08-01 

20X6-
08-01 

20X5-
08-01  

20X9-
08-01 

20X0-
08-01 

S:a	immateriella	
anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Byggnader	och	mark 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Maskiner 616,00 1	543,00 1	682,00 2	241,00  753,00 822,00 

Inventarier 301,00 276,00 654,00 1	002,00  200,00 150,00 
S:a	materiella	
anläggningstillgångar 917,00 1	819,00 2	336,00 3	243,00  953,00 972,00 
Övriga	finansiella	
anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00  40,00 42,00 
S:a	finansiella	
anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00  40,00 42,00 

S:a	anläggningstillgångar 954,00 1	850,00 2	362,00 3	271,00  993,00 1	014,00 

Övrigt	varulager 62,00 63,00 41,00 33,00  84,00 98,00 

S:a	varulager 62,00 63,00 41,00 33,00  84,00 98,00 

Kundfordringar 171,00 106,00 61,00 62,00  264,00 279,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 143,00 103,00 67,00 41,00  167,00 163,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 314,00 209,00 128,00 103,00  431,00 442,00 

Kassa	och	bank 42,00 31,00 5,00 1,00  57,00 61,00 

S:a	omsättningstillgångar 418,00 303,00 174,00 137,00  57,00 61,00 

Totala	tillgångar 1	372 2	153 2	536 3	408  1	481 1	517 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 

Årets	resultat −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  179,40 425,88 

S:a	eget	kapital −593,00 −1	045,00 −1	888,00 −2	248,00  299,40 545,88 

Avsättningar 200,00 147,00 162,00 239,00  150,00 150,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Leverantörsskulder 1	765,00 3	051,00 4	262,00 5	417,00  1	182,00 971,00 

S:a	kortfristiga	skulder 1	765,00 3	051,00 4	262,00 5	417,00  1	182,00 971,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 1	372 2	153 2	536 3	408  1	481 1	517 
 
Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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Case 6: 
Detta är ett tjänsteföretag som tillhandahåller städning av privatbostäder. Branschens 
framtid ser ljus ut. Finns en ägare som också är företagets VD. Det finns inga lån i 
företaget sedan tidigare och de avskrivningarna som är gjorda är på goodwill. Företaget 
vill nu låna upp på företaget med 2 miljoner kronor för att investera i att kunna växa på 
marknaden, de siktar på en långsiktig tillväxt. 
 
Åren 20X9 och 20X0 är företagets beräknade budget för nästkommande år och året 
därpå.  
 
Bransch:	Tjänsteföretag        

 
20X8-08-

01 
20X7-08-

01 
20X6-08-

01 
20X5-08-

01  
20X9-08-

01 
20X0-08-

01 

Antal	anställda,	aktiebolag 20,00 19,00 16,00 14,00  22,00 23,00 

        

Resultaträkning 
20X8-08-

01 
20X7-08-

01 
20X6-08-

01 
20X5-08-

01  
20X9-08-

01 
20X0-08-

01 
Nettoomsättning,	
aktiebolag 15	492,00 14	707,00 12	510,00 14	236,00  15	900,00 16	500,00 

Rörelsekostnader 8	493,00 8	343,00 7	394,00 7	946,00  8	900,00 9	000,00 

Bruttoresultat 6	999,00 6	364,00 5	116,00 6	290,00  7	000,00 7	500,00 

Försäljningskostnader 2	743,00 2	238,00 1	739,00 2	694,00  2	800,00 3	120,00 

Administrationskostnader 1	532,00 1	632,00 1	691,00 1	975,00  1	790,00 1	930,00 

FoU-kostnader 2	437,00 2	659,00 2	694,00 2	989,00  2	180,00 1	904,00 

Avskrivningar 1	000,00 1	000,00 1	000,00 1	000,00  0,00 0,00 

Rörelseresultat	(EBIT) −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  230,00 546,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Resultat	efter	finansnetto −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  230,00 546,00 

Skatt 0,00 0,00 0,00 0,00  50,60 120,12 

Årets	resultat −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  179,40 425,88 
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Balansräkning 
20X8-08-

01 
20X7-
08-01 

20X6-
08-01 

20X5-
08-01  

20X9-
08-01 

20X0-
08-01 

Balanserade	utgifter	FoU 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Patent,	licenser	mm 917,00 819,00 336,00 243,00  953,00 972,00 

Goodwill 0,00 1	000,00 2	000,00 3	000,00  0,00 0,00 
Övr.	immateriella	
anläggningstillg. 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
S:a	immateriella	
anläggningstillgångar 917,00 1	819,00 2	336,00 3	243,00  953,00 972,00 
S:a	materiella	
anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Övriga	finansiella	
anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00  40,00 42,00 
S:a	finansiella	
anläggningstillgångar 37,00 31,00 26,00 28,00  40,00 42,00 

S:a	anläggningstillgångar 954,00 1	850,00 2	362,00 3	271,00  993,00 1	014,00 

Övrigt	varulager 62,00 63,00 41,00 33,00  84,00 98,00 

S:a	varulager 62,00 63,00 41,00 33,00  84,00 98,00 

Kundfordringar 171,00 106,00 61,00 62,00  264,00 279,00 

Övriga	kortfristiga	fordringar 143,00 103,00 67,00 41,00  167,00 163,00 

S:a	kortfristiga	fordringar 314,00 209,00 128,00 103,00  431,00 442,00 

Kassa	och	bank 42,00 31,00 5,00 1,00  57,00 61,00 

S:a	omsättningstillgångar 418,00 303,00 174,00 137,00  57,00 61,00 

Totala	tillgångar 1	372 2	153 2	536 3	408  1	481 1	517 

Aktiekapital 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 

Övrigt	bundet	eget	kapital 20,00 20,00 20,00 20,00  20,00 20,00 

Årets	resultat −713,00 −1	165,00 −2	008,00 −2	368,00  179,40 425,88 

S:a	eget	kapital −593,00 −1	045,00 −1	888,00 −2	248,00  299,40 545,88 

Avsättningar 200,00 147,00 162,00 239,00  150,00 150,00 

S:a	långfristiga	skulder 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Leverantörsskulder 1	765,00 3	051,00 4	262,00 5	417,00  1	182,00 971,00 

S:a	kortfristiga	skulder 1	765,00 3	051,00 4	262,00 5	417,00  1	182,00 971,00 

S:a	eget	kapital	och	skulder 1	372 2	153 2	536 3	408  1	481 1	517 
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Utifrån detta case så ställde författarna frågor om lån skulle kunna beviljas till detta 
företag, vad som spelade in för att de skulle kunna bevilja en kredit och vad som skulle 
krävas av företaget för att de skulle kunna bevilja en kredit i de fall som de inte kunde 
bevilja en kredit till företaget. 
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