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Sammanfattning 

Asymmetrisk information är ett fenomen som har studerats sedan början av 1970-talet. Det 

hela tar sin grund i att två parter förfogar över olika mycket eller olika värdefull information 

om varandra i en förhandlingsprocess. Den ena parten kan i och med informationsövertaget 

således utnyttja detta till sin egen fördel. 

Informationsasymmetri för med sig två välkända problem: snedvridet urval och moralisk risk. 

Snedvridet urval innebär att en part saknar viktig information när den ingår ett kontrakt och 

moralisk risk innebär att en part som är isolerad från risk tenderar att agera oaktsamt. Denna 

studie inriktar sig på snedvridet urval och moralisk risk vid bankers kreditgivning till 

nystartade småföretag. Problemformuleringen söker svar på hur bankerna hanterar dessa två 

risker och syftet med studien att vidareutveckla den teoretiska referensramen för snedvridet 

urval och moralisk risk och därmed minska risken för kreditförluster vid utlåning till 

nystartade småföretag. 

Studien är gjord med en hermeneutisk synsätt där fokus ligger på tolkning och förståelse av 

hur banktjänstemän arbetar för att undvika snedvridet urval och moralisk risk. Vi utgår från en 

deduktiv ansats, men är även till viss del induktiva i framställandet av resultatet. Vi använder 

oss av en kvalitativ metod där vi utför semistrukturerade intervjuer med kreditgivare från två 

svenska banker för att samla in vårt empiriska material. Studien är gjord utifrån bankernas 

perspektiv. 

Vår empiriska studie visar att de utvalda bankerna använder sig av screening och signalering 

för att motverka snedvridet urval. Screeningen går ut på att bankerna samlar in information 

om småföretagaren innan kreditbeslutet görs. Dessa uppgifter kompletteras sedan med 

information som kan hämtas från bankernas gemensamma upplysningscentral för att kunna 

fastställa kundens återbetalningsförmåga. Bankerna använder sig även av signalering för att 

motverka snedvridet urval. Signaleringen bygger mer på banktjänstemannens subjektiva 

bedömning av småföretagaren där den förstnämnda tolkar företagarens signaler vid mötet. 

Vid kreditgivning till nystartade småföretag visar vår studie att riskbedömningen endast sker 

subjektiv genom banktjänstemannen tolkning av de signaler småföretagaren sänder ut. 

Vidare visar vår studie att de intervjuade bankerna använder sig av säkerheter och 

övervakning för att motverka moralisk risk. Intervjupersonerna ser säkerheter som en given 

metod för att motverka risker vid utlåning av kapital, vilket innebär att låntagaren får pantsätta 

en viss tillgång för krediten. Övervakning visar sig även förekomma hos de utvalda bankerna 

och gestaltar sig i de samtal som sker mellan bank och småföretagare efter att krediten 

beviljats. 

Studien visar att det saknas kunskap om hur framförallt snedvridet urval kan undvikas vid 

kreditgivning till nystartade småföretag. Detta är därför ett område där vidare forskning 

behövs för att fastställa och få bukt på problematiken snedvridet urval för med sig. Det som 

saknas i riskbedömningen är ett objektivt element som hjälper till att motverkar snedvridet 

urval. 
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1.0 Inledning 

Detta kapitel inleds med en problembakgrundsbeskrivning till det område vi valt att studera. 

Bakgrunden leder oss till en problemdiskussion som sedan mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte. Vi nämner också vilka avgränsningar vi gjort i denna studie 

och varför vi gjort dem. I slutet av detta avsnitt tar vi upp definitioner och förkortningar som 

är betydelsefulla för denna uppsats samt går igenom uppsatsens disposition. Målet med 

kapitlet är att beskriva problematiken utifrån ett allmänt perspektiv för att sedan smalna av 

ämnet och belysa vårt specifika problem. 

1.1 Problembakgrund - Asymmetrisk information 

Problematiken med asymmetrisk information har studerats sedan början av 1970-talet och 

bygger på en situation där den att ena parten i en förhandling sitter inne med mer information 

än vad motparten har tillgång till. Detta gör att den parten med mest information i en 

förhandlingssituation kan använda informationsövertaget till sin egen fördel. På grund av 

detta riskerar samtidigt motparten att missgynnas i förhandlingen, då denne inte vet om att 

den saknar viktig information för beslutet (Lean & Tucker, 2001, s. 45-48). Iakttagelsen av 

denna företeelse gav upphovsmännen Nobelpriset i ekonomi år 2001 (Kungliga 

Vetenskapsakademien, 2001). 

En grupp som är extra utsatt för problematiken med asymmetrisk information är kreditinstitut, 

eftersom de ingår kontrakt där de lånar ut kapital. Blir bedömningen av kunden fel på grund 

av asymmetrisk information riskerar de att förlora hela eller delar av det utlånade kapitalet 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 173-175). Till kategorin kreditinstitut hör organisationer så som 

banker, finansbolag och företags- och kommunfinansierade företag (Svenska Bankföreningen, 

2008). Det alla dessa institut har gemensamt är att de är just kreditgivare. Kreditgivarna tjänar 

pengar på utlåning tack vare att låntagarens återbetalningar även innefattar en räntesats på det 

lånade kapitalet (Folkia, 2010). 

De största aktörerna bland kreditinstituten än bankerna. Deras största kundkrets finns inom 

näringslivet och denna grupp har i genomsnitt varit det segment som lånat mest kapital per år 

de senaste tio åren. Under åren 2007, 2008 och 2009 lånade svenska banker ut över en biljon 

(tusen miljarder) kronor per år till näringslivet (Svenska Bankföreningen, 2010). Svenskt 

näringsliv består till 99 procent av småföretag, vilket innebär att en stor del av det utlånade 

kapitalet ifrån svenska banker går till just småföretag (Tillväxtverket, 2009). Bruns (2004) 

menar att kreditgivning till småföretag är en situation där asymmetrisk information ställer till 

med problem. Detta bygger han på att småföretaget är bättre informerat om den egna 

verksamheten än vad utomstående är. 

Svenska banker gör kreditförluster varje år som en följd av den utlåning de bedriver. Under 

2007, 2008 och 2009 förlorade man en miljard, nio miljarder samt tretton miljarder kronor. 

Mellan 1992-2009 har svenska banker gjort kreditförluster på i snitt nästan 10 miljarder per 

år. Under 1992 och 1993 gjordes dock enorma förluster, vilket drar upp snittet. Om dessa två 

år utesluts från medelvärdet ligger den genomsnittliga kreditförlusten på cirka fem miljarder 

kronor per år för de svenska bankerna. Det finns en nedåtgående trend i kreditförluster från 

början av nittiotalet och framåt, men trenden vände uppåt till följd av finanskrisen 2008 

(Svenska Bankföreningen, 2010). (Se tabell nedan.) 
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Figur 1 – Källa: SCB 

En kreditförlust sker då en kund på ett eller annat sätt inte kan fullgöra sin förpliktelse att 

betala tillbaka antingen hela eller delar av skulden. Anledningen till detta kan vara många 

olika omständigheter, men en förklarande faktor i sammanhanget är informationsasymmetri 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 173-175; Deakin & Hussain, s. 24-25). Vid varje utlåning av 

kapital måste kreditgivaren göra en kreditbedömning av låntagaren för att ta reda på dennes 

kreditvärdighet (Basel Committee on Banking Supervision, 1999). Ju högre kreditvärdighet 

kunden har, desto större är chansen att kunden blir beviljad kredit (Farlex Financial 

Dictionary, 2009). Det är i bedömningen av kreditvärdighet som den asymmetriskt fördelade 

informationen kommer in i sammanhanget. Kunden har nämligen mer och bättre information 

om sin egen kreditvärdighet än vad banken har tillgång till. Om banken misslyckas att göra en 

korrekt och tillförlitlig bedömning av kunden ökar således risken för att banken skall göra en 

kreditförlust (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). 

1.2 Problemdiskussion - Snedvridet urval och moralisk risk i nystartade 

småföretag 

Informationsasymmetri leder fram till två välkända problem som kallas snedvridet urval och 

moralisk risk (Akerlof, 1970; Cohen & Siegelman, 2010; Sonnenholzner & Wambach, 2009; 

Spence, 1973; Stiglitz, 1975; Stiglitz & Weiss, 1981; Wang, Chung & Tzeng, 2008). 

Snedvridet urval kan uppstå då låntagaren håller inne med information som har en påverkan 

på kreditgivarens beslut. Detta innebär att kreditgivaren riskerar att ta ett beslut på felaktiga 

grunder, vilket medför ett större risktagande vid utlåningen än vad kreditgivaren hade räknat 

med (Akerlof, 1970; Stiglitz & Weiss, 1981). Detta visar sig ofta genom att låntagare har en 

benägenhet att söka finansiering till de riskfyllda projekten, medan de i större utsträckning 

väljer att finansiera de säkra projekten med egna pengar (Cressy och Toivonen 2001). 

Moralisk risk å andra sidan kan uppstå då det utlånade kapitalet används oaktsamt, eftersom 

låntagaren känner sig isolerad från risk. Detta innebär således också ett problem för 

kreditgivaren, då det är de som får stå för konsekvenserna för oaktsamheten (Deakins & 

Hussain, 1994). 
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Ett exempel på snedvridet urval är när en bank, på grund av asymmetrisk information, inte 

kan skilja på högrisktagare och lågrisktagare. Detta leder till att man erbjuder samma ränta till 

båda grupperna, vilket innebär att erbjudandet blir mer attraktivt ju större riskbenägenhet man 

har. På så sätt hamnar banken i ett underläge gentemot låntagaren (Sonnenholzner & 

Wambach, 2009, s. 324). Ett exempel på moralisk risk är när låntagaren tar högre risker för att 

de känner sig isolerade från risk. Detta har sitt ursprung i att människor blir mer benägna att 

agera oaktsamt då de inte blir kontrollerade eller då deras beteende inte ger några 

konsekvenser för dem själva (Wang, Chung & Tzeng, 2008, s. 552). 

Vidare menar Bruns (2004) att höga lånekostnader bidrar till både snedvridet urval och 

moralisk risk, eftersom höga priser lockar högrisktagare och skrämmer bort lågrisktagare. 

Kunder tenderar dessutom att kompensera det höga priset med att ta större risker än de 

planerade från början. En banks kreditgivning till en kund är således en situation där 

snidvridet urval och moralisk risk kan uppstå (Bruns, 2004; Bruns & Fletcher, 2008; Deakins 

& Hussain, 1994; Lean & Tucker, 2001; Riley & Milde, 1988). Eftersom faran för dessa två 

problem existerar måste banken agera på ett förbyggande sätt under kreditgivningen för att 

minimera risken för snedvridet urval och moralisk risk. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173-175). 

(Se appendix 10.1 för sammanställning av tidigare forskning.) 

En enkel och viktig del i en sådan förebyggande riskbedömning är de historiska data som 

kreditgivaren kan använda sig av vid en bedömning av en låntagare. Bruns och Fletcher 

(2008, s. 175) anser att dessa data är en särskilt viktig faktor i en riskbedömning vid 

kreditgivning till små- och medelstora företag. Ett nystartat småföretag som söker kredit från 

banken har dock inga historiska data och kan därför inte bedömas utifrån samma principer 

som ett redan utvecklat företag. Där handlar det därför om att lägga fokus på andra faktorer 

för att få en rättvisande bild av företaget och dess projekt (Norton, 2003). 

Avsaknaden av historiska data från verksamheten ökar risken för snedvridet urval och 

moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. Det är också denna grupp som 

enligt forskningen för med sig störst risker ur kreditgivarnas synvinkel (Landström, 2003, s. 

67). Tidigare forskning kring snedvridet urval och moralisk risk har i stor utsträckning 

fokuserat på stora och/eller etablerade företag. Vi anser därför att det är viktigt att utöka 

kunskapen inom detta område för att minska risken vid kreditgivning till nystartade 

småföretag. I denna studie söker vi därför en ökad kunskap om vilka specifika åtgärder banker 

idag använder sig av för att undvika snedvridet urval och moralisk risk vid kreditgivning till 

nystartade småföretag. 

1.3 Problemformulering 

Hur motverkar banker snedvridet urval och moralisk risk vid kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka specifika åtgärder banker använder för att 

undvika snedvridet urval och moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. 

Denna kunskap kan sedermera bidra till att vidareutveckla den teoretiska referensramen för 

snedvridet urval och moralisk risk och därmed minska risken för kreditförluster vid utlåning 

till nystartade småföretag. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa oss till kreditgivning till nystartade företag, därför att de anses mer 

riskabla än etablerade företag, på grund av den bristande information som finns tillgänglig om 

dem (Landström, 2003, s. 67). Svenskt näringsliv består dessutom till 99 procent av 

småföretag (Tillväxtverket, 2009), vilket gör avgränsningen intressant från ett svenskt 

perspektiv. Att vi väljer att titta på nystartade företag beror på att kreditbedömningen blir 

svårare om kreditgivaren inte har tillgång till historiska data. (Bruns, 2004, s. 58) Ju mindre 

historiska data det finns, desto viktigare blir informationen från låntagaren. Samtidigt blir den 

information kreditgivaren söker svårare att få tag på, eftersom låntagaren i princip är 

kreditgivarens enda informationskälla. Detta innebär således att risken för både snedvridet 

urval och moralisk risk är stor vid kreditgivning till nystartade småföretag. 

Vidare intervjuar vi anställda i två banker, Nordea och Svenska Handelsbanken (SHB). Detta 

gör vi då de var de två stora svenska banker som gjorde minst kreditförluster under den 

senaste finanskrisen (E24.se, 2008). Vi avgränsar oss till svenska storbanker, då de är 

kreditgivare till bland annat småföretag, vilket innebär att de har en god förståelse av 

asymmetrisk information och riskhantering vid kreditgivning till just småföretaget. Att vi 

väljer bort andra låneinstitut tror vi har en viss påverkan på studien, dock är det inte realistiskt 

att göra en helomfattande undersökning. Vår avgränsning till svenska storbanker innebär 

således att studien inte kommer leda till något generaliserande svar utan en djupare förståelse 

i hur Nordea och SHB motverkar snedvridet urval samt moralisk risk. 

En anledning till att vi väljer SHB framför andra storbanker beror på att de arbetar starkt 

decentraliserat och därför tar avgörande beslut på lokal nivå (Svenska Handelsbanken, 2010). 

Detta gör att vi inte riskerar att förlora väsentlig information trots att vi gör våra intervjuer på 

lokal nivå. Nordea har en mer centraliserad organisation och skiljer sig därför åt från SHB 

(Nordea, 2010). Dock har vi kommit i kontakt med en person som arbetar högt uppe i 

Nordeas hierarki, vilket innebär att vi har stora möjligheter att få betydelsefull information 

även om denna bank. 

Eftersom vi intervjuar på lokal nivå avgränsar vi oss indirekt till nystartade småföretag i 

denna region, då kreditgivningen till småföretag ofta sker lokalt på grund av kreditens storlek. 

Detta tror vi dock inte påverkar studiens tillförlitlighet, då kreditgivning till småföretag sker 

decentraliserat i många fall. 

Att vi lämnar både Swedbank och Svenska Enskilda Banken (SEB) utanför ser vi som 

bristfälligt för studien. Det hade varit att föredra att även dessa två storbanker tagits med för 

att få ett mer heltäckande resultat. En kompletterande studie av Swedbank och SEB är därför 

något som skulle kunna lyfta denna studie till en högre nivå. 

1.6 Definitioner och förkortningar 

Agent När vi använder ordet agent i 

kreditgivningssammanhang menar vi genomgående 

låntagaren. 

Kund Med benämningen kund menar vi företagskunder om 

inget annat nämns. 

Nystartat småföretag Är ett företag som är så pass nytt att det saknas 

relevant historiska data från företagets verksamhet. 
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Principal När vi använder ordet principal i 

kreditgivningssammanhang menar vi genomgående 

kreditgivaren. 

Småföretag I denna studie används benämningen småföretag för 

alla företag med mellan 1-50 anställda. Det vill säga 

både mikroföretag (1-10 anställda) och småföretag 

(10-50 anställda) enligt Europeiska kommissionen 

(2006). 

UC Upplysningscentralen – Mellanhand som hjälper 

banker med kreditupplysningar om kunder. 

1.7 Disposition 

Detta avsnitt syftar till att visa läsaren hur uppsatsen är uppbyggd. Det gör vi genom att lyfta 

fram studiens olika delar och argumentera för deras funktion i uppsatsen. Vi vill visa läsaren 

den ’röda tråden’. 

Inledning 

Uppsatsen inleds med att ge läsaren en inblick i den problematik studien syftar till att utreda. 

Det gör vi genom att beskriva och exemplifiera problemet i olika sammanhang, vilket leder 

till att läsaren får chans att sätta sig in i ämnet och således får en klarare bild av 

problematiken. Vi väljer att först beskriva problemet utifrån ett allmänt perspektiv för att 

sedan smalna av det och applicera det på den situation denna studie behandlar. Genom att 

göra på detta sätt tror vi läsaren har större chans att förstå problematiken, även om de inte är 

insatta i det specifika ämnet. 

Sedan följer vi upp problemdiskussionen med en problemformulering och ett syfte. Dessa två 

rubriker är studiens kärna och därför viktiga för läsaren att ta åt sig redan på ett tidigt stadium 

i studien. Dessa följs upp av de avgränsningar vi gjort, vilka är viktiga då många av de val vi 

gjort har stark påverkan på utgången av studien. 

Som avrundning av kapitlet ger vi läsaren definitioner som kommer att vara centrala under 

studien.  Vi anser att det är av stor vikt att dessa framkommer i en tidig fas av uppsatsen för 

att minska risken för missförstånd. 

Teoretisk metod 

Inledningskapitlet följs upp av ett kapitel om studiens utgångspunkter. Vi vill i detta kapitel 

framföra våra resonemang kring studiens metodologiska uppbyggnad. Syftet är här återigen 

att underlätta för läsaren genom att beskriva och argumentera för vårt förhållningssätt till 

uppsatsämnet. Efter detta kapitel skall läsaren förstå hur vi förhåller oss till och använder den 

litteratur som ligger till grund för studien, detta då vår personliga prägel, med tolkningar och 

resonemang, kommer återfinnas i mycket av den information vi presenterar. 

Studien utförs med en hermeneutisk kunskapssyn, vi gör studien utifrån banken perspektiv, vi 

använder oss av redan utvecklade teorier för att studera problematiken och för de områden vi 

inte kan hitta utvecklade teorier kommer vi att försöka bilda egna modeller. Själva 

insamlingen sker genom en kvalitativ intervju med fem banktjänstemän från två olika banker. 
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Teoretisk referensram 

Målet med detta kapitel är att rikta uppmärksamheten på hur litteraturen behandlar denna 

undersöknings problematik. Vi har byggt upp kapitlet på ett sätt där vi först beskriver teorier i 

ett brett perspektiv, för att sedan relatera dem mot vårt specifika problem. Detta tror vi hjälper 

läsaren att förstå teorierna om snedvridet urval och moralisk risk bättre och läsaren får även 

beskrivet för sig hur de fungerar i den situation studien kretsar kring. De utvalda teorierna kan 

te sig aningen annorlunda beroende på vilken situation de appliceras på. Vi anser vidare att 

om man förstått teorin i sin helhet bidrar det till ökad förståelse av den vid mer specifika 

situationer. 

Flera av teorierna har inte belysts inom just det område studien omfattar. Det har gjort att vi 

vid flera tillfällen i teorikapitlet gett våra egna synpunkter på teorierna och förklarat hur de 

kan appliceras på vårt problem. Även om det i slutänden visar sig att våra antaganden inte 

varit helt korrekta, är det viktigt är att läsaren förstår hur den argumentation vi fört lett oss 

fram till de antaganden vi gjort. 

Praktisk metod 

Vi vill visa hur vi gått tillväga för att samla in vårt empiriska material och hur vi analyserat 

det. Detta kapitel har därför syftet att ge läsaren en chans att bedöma vårt sätt att framskaffa 

empiriskt material. Vi argumenterar för de val vi gjort och beskriver hur vi tror att våra val 

kommer att påverka resultatet. Läsaren får även chansen att i ett tidigt stadium skapa sig 

förväntningar över vad det empiriska material vi samlat in kommer att kunna generera för 

studien.  

Insamlingen skedde genom 30 minuter långa intervjuer med fem intervjupersoner från två 

olika banker. Vi transkriberade sedan vårt empiriska material och jämförde dem först internt 

inom bankerna och sedan mellan bankerna. 

Empiri 

Den praktiska metoden följs upp av en presentation av vårt empiriska material. Där har vi valt 

att utan värderingar presentera svaren vi fick från intervjuerna med våra intervjupersoner. Vi 

väljer att presentera vårt empiriska material från den intervjumall vi använt, då vi anser att 

frågorna bygger på varandra. Detta gör att om ordningen på svaren byts ut, kan viktig 

information falla bort, då ett svar kan bygga på ett tidigare resonemang. Vi är medvetna om 

att detta kapitel innebär mycket information för läsaren att ta in, men känner att det är till 

fördel för studien att läsaren delgivits allt material innan vi börjar analysera det. 

Analys 

I detta kapitel analyserar vi först de två olika bankernas svar var för sig utefter vår frågemall. 

Efter vi gjort detta jämför vi de två bankernas sammanfattade svar med varandra. I denna 

jämförelse frångår vi vår frågemall och använder istället rubriker direkt hämtade från den 

teoretiska referensramen. Detta tror vi underlättar för läsaren att förstå kopplingen mellan vår 

analys och de resonemang vi tidigare fört kring teoribildningarna. 

Slutsatser 

Studien rundas av med de slutsatser vi kunnat dra från vårt insamlade material. Dessa 

presenteras på ett sådant sätt att problemformulering besvaras. Vi vill i detta kapitel inte dra 

alltför långtgående slutsatser då materialet är relativt begränsat och därför använder vi oss 
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endast av två rubriker, där vi sedan klart och tydligt redogör våra slutsatser. Kapitlet avslutas 

med en egen modell som beskriver hur vår problematik motverkas genom bankernas reella 

arbete. Slutsatserna vi drar kan inte ses som generaliserbara efter vår studie har en kvalitativ 

ansats, dock anser vi att man får en fingervisning om hur man undviker både snedvridet urval 

och moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. 
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2.0 Teoretisk metod 

I detta avsnitt kommer vi att förtydliga och motivera de val och ståndpunkter som tagits i 

denna studie. Vidare presenterar vi motivet till ämnet, redogör för våra förkunskaper samt 

beskriver vår syn på ämnet som helhet. Det följs upp av en motivering till våra teorival, en 

beskrivning av vår insamling av sekundärkällor samt kritik mot dessa källor. Kapitlet syftar 

till att ge läsaren en uppfattning om vårt förhållningssätt till ämnet innan vi kommer in på 

den teoretiska referensramen. 

2.1 Ämnesval 

När vi skrev vår kandidatuppsats under vårterminen 2009 väcktes vårt intresse för 

kreditgivning till företag. Vår uppsats ”En last för åkeriet? – En kvalitativ studie om 

finanskrisens verkan på åkeriföretagets kapitalanskaffning.” behandlade till viss del ämnet 

kapitalanskaffning från småföretagets sida. Under studiens gång började vi intressera oss för 

den andra sidan av myntet, nämligen bankens kriterier för kreditgivning till småföretag. 

Under D-kursen i finansiering läste vi sedan flera kurser som behandlade området 

riskhantering och då kom vi även in på risker med informationsasymmetri. 

Utifrån detta ville vi sedan hitta ett ämne där de olika delarna vi intresserat oss för ingick och 

började därför gå igenom de teoribildningar som fanns inom området informationsasymmetri i 

samband med kreditgivning. Eftersom vi är intresserade av småföretagande, ansåg vi att 

kreditgivning till småföretag kunde vara ett område att titta närmare på. Svenskt näringsliv 

består dessutom, som vi tidigare nämnt, av till 99 procent småföretag, vilket således gjorde 

ämnesvalet relevant utifrån svenska bankers perspektiv. Vi har även förstått att nystartade 

småföretag är den svåraste gruppen att riskbedöma, eftersom det saknas historiska data från 

verksamheten. Eftersom det saknas kunskap om detta ämne sedan tidigare valde vi därför att 

inrikta oss på svenska bankers kreditgivning till nystartade småföretag och problematiken 

med snedvridet urval och moralisk risk. 

2.2 Förförståelse 

Vår teoretiska förförståelse har vi fått genom studier på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet sedan höstterminen 2006, då vi båda började Civilekonomprogrammet. Vi har 

båda en kandidatexamen inom finansiering vid Umeå Universitet och läser för närvarande 

första året på ”Master’s Programme in Finance” vid samma lärosäte. Finansiering av diverse 

former har vi stött på under vår utbildning och tack vare detta har vi en god inblick i vad det 

finns för alternativ för ett nystartade småföretag när det gäller kapitalanskaffning. Vi har även 

god inblick i hur teorierna snedvridet urval och moralisk risk fungerar i teorin och till viss del 

i praktiken. Jonas Freme har under våren 2010 praktiserat vid Svenska Handelsbanken (SHB) 

i Umeå samt arbetat extra vid sidan om studierna. Detta har gett honom en inblick i hur 

banken arbetar, både i det dagliga arbetet, samt vid kreditgivning till företag.  

Förkunskapen inom ämnet har dock inte format något egentligt ställningstagande kring 

lämpliga åtgärder när det gäller informationsasymmetri, snedvridet urval och moralisk risk 

vid kreditgivning till småföretag, utan endast skapat ett intresse för dessa problem. Inom 

metodlitteraturen framställs det ofta att forskare med skiftande erfarenheter kan tillägna sig 

och tolka vetenskapliga frågeställningar olika (Solvang 1991, 2005, s. 151; Bryman & Bell, 

2005, s. 42). Utifrån den kunskapssyn vi delar anser vi dock inte detta vara ett problem för 

genomförandet av denna undersökning, så länge vi är medvetna om detta och analyserar vår 
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egen påverkan på arbetet (Patel & Davidson, 1994, s. 28). Av denna anledning redogör vi 

efter bästa förmåga alla delar i arbetet med denna uppsats, främst i de delar som behandlar 

studiens utgångspunkter, men så gott det går genom hela arbetet. 

2.3 Kunskapssyn 

Då detta ämne i grund och botten berör relationen mellan kreditgivare och kund anser vi att 

det är viktigt att lägga fokus på tolkning och förståelse av hur kreditgivaren bedömer en kund 

utifrån den informationen kreditgivaren har tillgång till. Eftersom det är individer som gör 

bedömningen av låntagarna anser vi att subjektivitet ligger till grund för besluten och därför 

är det olämpligt att försöka se objektivt på situationen. Vi har därför en hermeneutisk 

kunskapssyn. Rötterna i denna kunskapssyn ligger i just tolkning av företeelser och en 

förståelse för människors beteende och bygger på att det inte finns någon absolut sanning, 

men att människors beteende har en mening och därför inte kan undersökas med 

naturvetenskapliga och objektiva metoder (Bryman & Bell, 2005, s. 29; Silverman, 1997, s. 

99-100). Då beslut hos både kreditinstituten och småföretagen bygger på mänskligt beteende 

är vi övertygade om att individens egna erfarenheter och värderingar till stor del påverkar 

relationen mellan kreditinstitut och låntagare. Frågor som behandlar moralisk risk och 

snedvridet urval bör därför ses ur ett tolkande perspektiv, där vi som forskare inte bara 

uppfattar vilket beslut som tas, utan också bakomliggande mening med detta beteende 

(Bryman & Bell, 2005, s. 29-30, 42-44). Vi anser att en tolkande kunskapssyn ger oss en bra 

förutsättning för att besvara vår frågeställning, tack vare att den tillåter oss att förstå de 

underliggande faktorerna till vad som sker vid kreditgivning till nystartade småföretag. 

Hermeneutiken tillåter även, som vi tidigare har påpekat i förförståelsen, en accepterande 

inställning kring erfarenheter och värderingar samt dess inverkan på arbetsprocessen (Patel & 

Davidson, 1994, s. 26). Vi anser att våra tidigare erfarenheter från finansiering och 

kreditgivning är redskap att använda sig av i vår tolkning, detta är inte ett hinder för 

forskningsprocessen utan snarare en del av forskningsprocessen, så länge dessa värderingar 

beskrivs för läsaren. Den erfarenhet som i störst utsträckning har hjälpt oss i utförandet av 

denna undersökning är Fremes jobb inom bankväsendet. Denna erfarenhet har gett oss ett 

praktiskt fundament till våra i annat fall teoretiska kunskaper. Tack vare denna praktiska 

erfarenhet har vår förståelse av länken mellan teori och praktik stärkts. 

2.4 Perspektiv 

Vi har valt att åskådliggöra problematiken ur bankens perspektiv, eftersom det är banken som 

tar den största risken vid kreditgivning till ett nystartat småföretag (Landström, 2005, s. 67). 

Bankerna har ett större ansvar än småföretaget för att kontraktet mellan de två parterna blir 

utformat på ett korrekt sätt, vilket gör att bankens beteende blir mer intressant när det gäller 

moralisk risk och snedvridet urval. Att angripa problematiken från bankens perspektiv anser 

vi även öka våra chanser att undersöka hur man aktivt använder sig av riskhanteringsmodeller 

för att lösa problematiken med snedvridet urval och moralisk risk. 

Genom att angripa problematiken ur endast bankens perspektiv ökar vi våra möjligheter till en 

djupare analys. Detta ser vi som positivt, då resultatet av undersökningen ämnar ge en så 

detaljerad bild som möjligt av hur Nordea och SHB agerar för att undvika snedvridet urval 

och moralisk risk. Studiens resultat skall i första hand inte vara generaliserande inom 

banksektorn, utan målet är att få detaljerad information om de specifika bankernas arbetssätt. 



  David Eriksson & Jonas Freme 
 

10 
 

2.5 Angreppssätt och metodval 

För att utföra denna studie använder vi främst en deduktiv forskningsansats, där vi utgår från 

ett antal utvecklade teorier inom området informationsasymmetri, för att sedan jämföra dem 

med verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 588). Forskningen inom området 

informationsasymmetri är utbredd och det finns utvecklade och väl utbredda teorier som 

behandlar snedvridet urval och moralisk risk i många olika situationer. Tidigare forskning 

kring snedvridet urval och moralisk risk har dock i stor utsträckning fokuserat på stora 

och/eller etablerade företag, därför kan det bli aktuellt att påvisa hur teorierna vi använder 

skiljer sig åt när det gäller små nystartade företag. Vi är medvetna om att vi i och med detta 

närmar oss en induktiv ansats för att lösa den uppgiften, vilket innebär att vi utifrån 

verkligheten bildar en ny eller gör om en befintlig teori (Ibid, s. 590). Vi ser dock inget 

problem med detta då det enligt metodlitteraturen är möjligt att använda en kombination av 

dessa angreppssätt (Ibid, s. 23-25). 

För att få svar på problemformuleringen använder vi oss av en kvalitativ metod, där vi med 

hjälp av intervjuer söker svar på hur Nordea och SHB agerar för att undvika snedvridet urval 

och moralisk risk vid en kreditgivning till nystartade företag. Enligt metodlitteraturen är en 

kvantitativ metod lämplig då forskaren söker värden, till exempel hur stort antal eller hur 

frekvent någonting är. Men när man som i denna undersökning vill undersöka beteende och 

bakomliggande orsaker till beslut lämpar sig en kvalitativ ansats bättre, då den ger mer 

detaljrika och djupgående svar (Holme & Solvang, 1997, s. 76; Patel & Davidsson, 2001, s. 

69, Bryman & Bell, 2005, s. 312, 315, Silverman, 1997, s. 63-64). Eftersom vi vill förstå hur 

bankerna arbetar för att lösa våra två specifika problem ger en intervju ett tydligare svar än 

vad exempelvis en enkätundersökning skulle göra. (Maxwell, 2005, s. 4). Vår undersökning 

kommer därför att göras med hjälp av en kvalitativ metod, där vi genom en intervju tar reda 

på information om problematiken. Detaljerade intervjuer är förenliga med vår hermeneutiska 

kunskapssyn då de innebär tolkning av svaren som intervjupersonerna ger. 

2.6 Teorival 

Huvudteorin om informationsasymmetri finns med i uppsatsen som en grundsten i arbetet. 

Den är inte med för att bevisas eller förkastas, utan ska ses som en stöttepelare till de problem 

den empiriska studien avser att behandla. Informationsasymmetri är en teori i sig, men vi har 

valt att anta att information är asymmetriskt fördelad mellan kreditgivare och låntagare. Detta 

antagande har vi empiriskt stöd för i studier av bland annat Bruns och Fletcher (2008), Riley 

och Milde (1988) och Savery (1976). 

De centrala problem studien är uppbyggd runt är två välkända fenomenen som uppstår på 

grund av informationsasymmetri, snedvridet urval och moralisk risk. Båda dessa problem kan 

uppstå vid en kreditgivning, eftersom situationen bygger på en förhandling mellan två parter 

(Riley & Milde, 1988). 

Den teoretiska referensramen fyller vi därför på med metoder som bevisligen motverkar och 

reducerar snedvridet urval och moralisk risk. Dessa teorier är säkerheter, övervakning, 

bindning, signalering och screening. De bygger på att man med hjälp av olika 

tillvägagångssätt kan förutse, identifiera och undvika problemen. Eftersom banker använder 

sig av riskhanteringsstrategier blir dessa teorier viktiga, då de är just utpräglade strategier för 

att hantera snedvridet urval och moralisk risk. Det är även användandet av dessa metoder som 

vill få bekräftade eller förkastade med hjälp av den empiriska undersökningen. 
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När ett kontrakt skall slutas mellan två parter, som i fallet vid en kreditgivning, kan 

situationen förklaras med hjälp av agentteorin. Teorin behandlar de problem ett sådant 

kontrakt kan leda till. Teorin innefattar även metoder för att undvika meningsskiljaktigheter 

mellan principal och agent, vilket gör att teorin i sig själv kan tillämpas väl i enlighet med vårt 

problem och syfte. Denna teori ser vi som en hjälpteori för att kunna förklara det empiriska 

resultatet mer grundligt. 

Eftersom studien fokuserar på bankernas kreditgivningsprocess kommer även den att 

beskrivas och förklaras inom den teoretiska referensramen. Den är inom kreditgivningens 

ramar som vårt problem utspelar sig och därför är den också en vital del av studien. 

2.7 Insamling av sekundärkällor 

För att skapa en helhetsbild har vi använt oss av litteratur från avancerad nivå inom ämnet 

finansiering. Denna litteratur har ofta illustrerat problematiken på ett tydligt och greppbart sätt 

och med hjälp av litteraturens källor har vi kunnat få djupare förståelse. Vi har sedan använt 

oss av vetenskapliga artiklar för att fylla i de luckor som fortfarande existerar och dessa 

artiklar har även hjälpt till att koppla teorierna till vårt specifika problem och syfte. Om vi 

behövt styrka ett specifikt påstående har vi även ibland sökt oss till företagshemsidor för att få 

fakta bekräftade. 

Eftersom grundteorierna har närmare 40 år på nacken, har vi riktat in oss på att använda dessa 

källor för att återge allmänna exempel och allmän information. För att illustrera vår 

huvudproblematik har vi i yttersta mån använt oss av nyare och aktuell forskning, eftersom 

tidigare undersökningar inte innefattar de effekter som exempelvis finanskrisen under de 

senaste åren har medfört. Grundproblematiken är dock densamma, vilket gör att 

ursprungskällorna fortfarande är i högsta grad relevanta. 

Majoriteten av den litteratur vi samlat in är skriven på engelska och inriktar sig på olika typer 

av problematik med informationsasymmetri. Eftersom vi inte funnit någon källa som inriktat 

sig specifikt problemen med snedvridet urval och moralisk risk vid kreditgivning till 

nystartade småföretag, har vi använt litteratur som belyser områden tätt relaterade med 

kreditgivning, så som exempelvis försäkringsbranschen där man också gör riskbedömningar. 

För att finna artiklar har vi använt oss av databaserna Business Source Premier (EBSCO) och 

Emerald Fulltext. Dessa databaser innehåller publikationer inom ämnet företagsekonomi och 

artiklarna är granskade vilket ökar deras tillförlitlighet. Vi har använt oss av sökord som bland 

annat asymmetric information, bank credit, lending, moral hazard, adverse selection, 

collateral, monitoring, bonding, signalling, screening, risk, SME (small- and medium-sized 

enterprises). Dessa ord har kombinerats i olika konstellationer för att få fram relevanta 

artiklar som passar ihop med vår problemformulering och vårt syfte. Resultatet har av våra 

sökningar har dock blivit en hel del litteratur som illustrerar problematiken i andra situationer 

än den vi själva belyser. Den påverkan detta har på vår studie tror vi dock är minimal, 

eftersom vi i utgångsläget för denna studie räknade med att relevant litteratur kunde vara svårt 

att hitta för att fullt förklara vår problematik. 

Till metodkapitlen har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks söktjänst ALBUM och 

funnit både litteratur som skriver allmänt om hur man bygger upp en lämplig metodik för en 

studie av den typen vi gör. Dessa allmänna referenser har vi sedan fyllt på med litteratur som 

specifikt inriktar sig på studier av kvalitativ vid undersökningar inom företagsekonomi. 



  David Eriksson & Jonas Freme 
 

12 
 

2.8 Kritik mot sekundärkällor 

De teoretiska tankegångar som beskrivs i denna studie kan inte ses som fulla sanningar. Att 

överföra teorin till en verklig situation behöver således inte betyda att utfallet alltid blir som 

teorin förespråkar, utan teorin kan i bästa fall ses som en fingervisning av vad som kan ske i 

en verklig situation (Thurén, 1997). 

De sekundärkällor vi i första hand använt kommer från elektroniska databaser, i andra hand 

från Umeå universitetsbibliotek och i tredje hand från företags och organisationers webbsidor. 

De vetenskapliga artiklar vi fått från databaser är samtliga granskade och bör således också 

vara vetenskapligt korrekta. Huvuddelen av de böcker vi använt är kurslitteratur vid svenska 

universitet, vilket indikerar att de är godtagna och accepterade av den akademiska världen. 

Vid användandet av webbsidor har vi försökt hålla oss till kända företag och organisationer, 

eftersom vi ser dem som pålitligare källor än webbsidor utan en tydlig avsändare (Ibid, s.34). 

Den viktigaste kritik vi vill rikta mot de källor denna studie bygger på är att deras 

ursprungsområde inte är kreditgivning. Samtliga teorier har i första hand tillämpats i andra 

situationer, vilket gör att de eventuellt inte är fullt applicerbara i den situationen vi valt att 

använda dem. Vi anser dock att det finns tillräckligt många samband mellan vår studie och de 

situationer teorierna är utvecklade i för att de ska vara relevanta och givande. Dock granskar 

vi på dem med ett kritiskt öga, då vi känner till deras egentliga ursprung (Bryman & Bell, 

2005, s. 306-307). 
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3.0 Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi att presentera de teorier vår studie utgår ifrån. Först beskriver vi 

teorin om informationsasymmetri i sin helhet, sedan kommer vi in på informationsasymmetri 

vid kreditgivning till småföretag. Vi går sedan vidare till snedvridet urval och beskriver 

metoder man kan använda för att motverka detta problem. Detta följs av moralisk risk och 

metoder för att motverka det problemet. Till sist nämner vi agentteorin som är applicerbar på 

kreditgivningar. Målet med kapitlet är att diskutera teorierna utifrån vår problemställning 

och tillämpa dem på banken kreditgivning till nystartade småföretag. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande modell som vi utgår från när vi skall studera empirin. 

3.1 Informationsasymmetri 

Inom den finansiella världen görs ofta antaganden om att marknaden är perfekt, vilket bland 

annat innebär att konkurrensen är fullkomlig, att det inte finns några transaktionskostnader 

och att alla har tillgång till samma information. Dessa antaganden är dock högst teoretiska och 

i verkligheten förekommer marknadsmisslyckanden. Informationsasymmetri är exempel på ett 

sådant misslyckande och grundar sig i fördelningen av information. Fri tillgång till 

information existerar inte på den finansiella marknaden, utan den är asymmetriskt fördelad 

mellan olika parter och därmed också svårtillgänglig och i vissa fall även otillgänglig. (Lean 

& Tucker, 2001, s. 45-48). 

Asymmetrisk information innebär att en part i en förhandlingssituation har mer eller bättre 

information än vad motparten har. Denna problematik skapar en obalans mellan parterna som 

försvårar hela processen med att enas om ett gemensamt kontrakt. Två kända problem 

informationsasymmetri kan resultera i är snedvridet urval (Stiglitz & Weiss, 1981) och 

moralisk risk (Akerlof, 1970). Dessa två problem behandlas i separata kapitel. 

Bruns (2004, s. 33) menar att informationsasymmetri kan förekomma både till kreditgivarens 

för- och nackdel. I vissa fall kan kreditgivaren ha bättre information än låntagaren om 

exempelvis en industri eller marknad och då har kreditgivaren lättare att göra en bedömning 

av en affärsidé eller liknande. Det är dock när låntagaren har mer information än kreditgivaren 

som svårigheterna i riskbedömningen ökar. 

Vid riskbedömning av nystartade småföretag måste kreditgivaren i mångt och mycket förlita 

sig på den informationen låntagaren delar med sig av, eftersom det saknas historiska data från 

verksamheten. Detta innebär att kreditgivarens subjektiva bedömning av information från 

låntagaren ligger till grund för beslutet. Vid subjektiva granskningar är det ofta svårare att 

göra en korrekt bedömning, eftersom det inte finns några konkreta data att grunda beslutet på. 

3.2 Kreditgivning till småföretag 

Ur bankens perspektiv är ett av de största problemen med kreditgivning till småföretag att de 

är privat ägda och att det ofta är ägaren/ägarna som styr företaget. Detta gör att småföretagen 

inte är lika transparanta som de publikt ägda aktiebolagen. På grund av detta har ledningen i 

ett småföretag en fördel i information gentemot en extern finansiär. Detta betyder således att 

småföretagen kan använda sitt informationsövertag vid förhandlingar med externa finansiärer. 

På grund av denna snedfördelning av information är det viktigt att banken i sin utvärdering av 

småföretaget ser över de risker som informationsasymmetrin för med sig. Bankens huvudmål 

är att bedriva en lönsam verksamhet och därför är det angeläget att de beslut man tar vid 
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kreditgivningen är korrekta (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). Blir bedömningen fel ökar 

risken för snedvridet urval (Stiglitz & Weiss, 1981) och moralisk risk (Akerlof, 1970). 

Eftersom misstag i kreditgivningen kan få förödande konsekvenser för banken är det 

nödvändigt att kreditgivningen till såväl stora som små företag fungerar. Processen ska leda 

fram till att lån ges till företag som kan betala tillbaka sin amortering och ränta, medan företag 

som inte har denna förmåga sorteras bort. Samtidigt får inte företag som faktiskt klarar av 

dessa åtaganden sorteras bort. Dessa två fel brukar kallas typ 1- och typ 2-fel. (Lean & 

Tucker, 2001, s. 45). Båda dessa fel går att motverka genom en noggrann undersökning av 

företaget innan beslutandet om krediten sker. Denna undersökning är dock både svår och 

innebär kostnader för bankerna. 

Det är relevant att banken utvecklar metoder och strategier för att reducera den osäkerhet och 

de risker kreditgivning till småföretag för med sig. Dessa tillvägagångssätt måste sedan 

överföras till individen som är ansvarig för kreditgivningen och denne skall använda dessa 

metoder och strategier som stommen i kreditgivningen (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). 

En investering i ett småföretag kan få två möjliga konsekvenser. Antingen är investeringen 

lönsam och genererar vinst eller så är den olönsam och investeringen går förlorad. Om ett 

projekt har finansierats med lån riskerar inte småföretaget att förlora något kapital utan endast 

att vinna. Banken å andra sidan riskerar att förlora sin investering om projektet misslyckas 

och tjänar endast räntan på sin utlåning om projektet lyckas. Detta förhållande kan leda till 

snedvridet urval (Stiglitz & Weiss, 1981). Investerare har starka incitament för att placera 

kapital i investeringar där chansen till god avkastning är stor, medan man vill finansiera mer 

riskfyllda projekt med lånat kapital. På grund av snedvridet urval kan detta innebära att ett 

småföretag endast väljer att låna pengar till sina riskfulla projekt, medan man betalar de 

säkrare investeringarna med egna medel. Eftersom informationsasymmetri existerar i dessa 

situationer vet inte kreditgivaren vad som är det egentliga motivet till kreditansökan (Cressy 

& Toivonen, 2001). 

För att skydda sig mot de eventuella problem som asymmetrisk information leder till har 

banker utvecklat system för att undvika kreditförluster. Först samlar de in information för att 

utvärdera småföretagets kreditvärdighet. Denna information består av småföretagens 

personliga attribut och karakteristika. Sedan gör man en riskbedömning av småföretaget 

utifrån den insamlade informationen. En annan vanlig förutsättning för att en investering skall 

göras är att småföretaget själv hjälper till att finansiera projektet. Sist, men inte minst, vill 

banken skjuta över risktagandet på småföretaget, vilket man gör genom att kräva att 

småföretaget går in med säkerheter. Dessa säkerheter kan vara allt från en fastighet till en 

borgensman. I undantagsfall där man anser att småföretaget har en god kreditvärdighet kan 

även kredit ges utan säkerhet, men i de fallen är banken säker på att lånet kommer att kunna 

återbetalas även om projektet inte går vägen (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). 

Trots att banker försöker att göra sin kreditgivning homogen, har fortfarande individerna som 

utför själva utlåningen ett stort inflytande på beslutet. Beslut skall fattas i enlighet med 

bankens regelverk och efter huvudkontorets direktiv. Det finns dock faktorer som har 

inflytande på reglerna och Bruns och Fletcher (2008, s. 174) menar att beslutet om 

kreditgivning i själva verket består i ett samspel mellan bankens regler och kreditgivarens 

erfarenhet inom området. Detta betyder således att trots att det finns utarbetade regler och 

praxis från bankens sida, kan beslut fortfarande skilja sig mellan två olika banktjänstemän på 

grund av skillnader i deras egna preferenser. 
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Vid kreditgivningen bedömer bankmannen låntagarens återbetalningsförmåga. Detta sker med 

hjälp av bankens interna policys för kreditgivning och går ut på att bankmannen summerar 

viktiga faktorer och tolkar de signaler låntagaren sänder ut för att uppskatta vilken risknivå 

småföretaget tillhör. I Sverige har den individuelle bankmannen en väldigt central roll i 

kreditgivningen. Kreditgivningen till småföretag sker här manuellt, vilket gör den individuelle 

bankmannen till en av de viktigaste faktorerna vid kreditgivningen, både från bankens och 

från småföretagets perspektiv. Bankmannen har som skyldighet att dokumentera sin analys av 

småföretaget, för att det är dennes analys som, tillsammans med bankens formella 

beslutssystem, ligger till grund för bankens beslut i ärendet. Det slutliga utslaget sker på olika 

nivåer inom banken beroende av storleken på krediten samt risknivån i beslutet. Skillnaderna i 

denna process i Sverige och i exempelvis Storbritannien är att man i det senare enbart 

använder sig av poängsystem och centrala beslut för att utvärdera och bedöma riskerna hos ett 

småföretag (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). Detta kan innebära att nystartade företag får 

svårt att få krediter, då de saknar reslutat från tidigare verksamhet. Vid kreditgivning till 

nystartade får andra faktorer än historiska resultat en viktig roll. (Norton, 2003) 

De faktorer som banktjänstemannen bedömer är småföretaget allmänna riskbenägenhet, 

kompetens inom affärsverksamheten, erfarenhet hos VD, affärsplan, historisk lönsamhet, 

delaktighet i investeringen, finansiell ställning och säkerheter (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

174-175). Om småföretaget är nystartat finns det inte några historiska data, vilket gör att de 

faktorer som bygger på sådana uppgifter faller bort i bedömningen. För att hårddra detta 

resonemang faller således all objektiv data bort från bedömningen. 

3.3 Snedvridet urval 

Snedvridet urval är en produkt som informationsasymmetri för med sig. Teorin bygger på att 

när informationen är snedfördelad ökar risken för att dåliga produkter och kunder blir utvalda 

framför bra produkter och kunder (Akerlof, 1970, s. 489-490). För en bank gestaltar sig 

problemet i form av olika förhållanden till risk hos låntagare och bank. Banken vill ha kunder 

med låg risknivå, men kunder tenderar att söka finansiering från banken när de anser att ett 

projekt är riskfyllt (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). För att exemplifiera teorin kan vi titta på 

följande scenario; föreställ dig att ett småföretag måste göra två nödvändiga investeringar. 

Den ena investeringen garanterar avkastning, medan den andra investeringen är mer riskfylld 

och osäker. Företagets interna kapital räcker endast för att finansiera ett av dessa projekt. På 

grund av snedvridet urval kommer företaget i de flesta fallen att välja finansiera den säkra 

investeringen med internt kapital och att söka extern finansiering för att den osäkra 

investeringen. Detta betyder alltså att om risken för en investering är hög, har småföretaget en 

större vilja att skjuta över risktagandet till en annan part. Banken blir således erbjuden att 

finansiera den investering som är osäkrast (Ibid). 

En småföretagare känner till sina egna styrkor och svagheter, medan en bank endast känner 

till vissa attribut som är karaktäriserande för småföretagare. Det vill säga den information 

banken tagit åt sig under år av kreditgivning till småföretagare. Bankerna kan således 

klassificera sina kunder och placera dem i ett lämpligt fack, dock finns det alltid en grad av 

osäkerhet som de inte kan undvika (Cressy & Toivonen, 2001, s. 220-221). 

För att undvika snedvridet urval krävs att banken kan bedöma kreditvärdigheten hos kunden 

på ett korrekt sätt, detta är dock svårt i många fall eftersom alla faktorer som spelar in i 

bedömningen inte är synliga för banken. Vid bedömningen av nystartade företag har man 

exempelvis inga historiska data att vända sig till. 
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En stor problematik med snedvridet urval är dessutom att överdrivna sanktioner för att 

kompensera för problemet ökar risken för att det skall ske. Samma sak gäller om inte 

tillräcklig fokus läggs på problemet. Om en bank exempelvis höjer räntan för att uppväga 

risken för kreditförluster, kommer kunden att anse att det är dyrt att låna kapital. Detta gör att 

man endast lockar till sig låntagare med riskfyllda projekt, eftersom de anser att de har 

möjlighet att få god avkastning trots den höga räntan. Med dyra lånekostnader skrämmer man 

samtidigt bort låntagare med lågt risknivå, eftersom de anser kapitalet vara för dyrt för deras 

projekt och därför söker finansiering från annat håll. (Bruns, 2004, s. 40)   

För att stävja problematiken med snedvridet urval har Spence (1973) och Stiglitz (1975) 

utvecklat två teorier som hjälper till att avslöja den asymmetriska informationen. Metoderna 

kallas signalering och screening. 

3.3.1 Signalering 

Teorin om signalering går ut på att principalen i en situation där informationsasymmetri råder 

kan ta reda på agentens motiv och dolda agenda genom de signaler denne sänder ut. Under en 

arbetsintervju måste exempelvis arbetsgivaren skaffa sig kunskap om den arbetssökandes 

kvaliteter. Om arbetsgivaren ställer en fråga angående arbetsförmåga kommer den 

arbetssökande självklart att framställa sig själv som en duktig arbetare. Det är nu upp till 

arbetsgivaren att bedöma hur realistiskt det svar denne har fått egentligen är. Det är här 

signaler kommer in i spelet. Genom att uppfatta vilka signaler den arbetssökande sänder ut 

kan arbetsgivaren göra en kvalificerad gissning om de sökandes verkliga förmåga. 

Exempelvis kan en universitetsutbildning ses som en indikator på att den arbetssökande har 

fog för det denne säger. Att man utbildat sig på ett universitet kan alltså vara en positiv signal 

till en arbetsgivare. Om den arbetssökande helt saknar meriter blir det således en negativ 

signal (Spence, 1973, s. 356). 

Eftersom asymmetrisk information existerar vid en kreditgivning är signalering en teori som 

kan appliceras på situationen (Riley & Milde, 1988, s. 101; Deakins & Hussain, 1994, s. 25). 

För banken handlar signalering om vilka signaler låntagaren sänder ut under kreditgivningen. 

Här kan erfarenhet av småföretagsamhet ses som en positiv signal, men även att man visar att 

man investerat mycket i sitt företag, exempelvis tid och kapital. Är småföretagaren inte villig 

att investera kapital i det egna projektet, ger det en negativ signal till banken. Utifrån de 

signaler låntagaren sänder ut gör kreditgivaren en bedömning av kunden, på samma sätt som 

arbetsgivaren bedömer den arbetssökande (Spence, 1973, s. 358-359). 

Vid kreditgivning till nystartade företag har signalering en avgörande roll, eftersom det inte 

finns några historiska data att gå på. På grund av denna avsaknad är informationen från 

låntagaren nästintill det enda kreditgivaren kan bedöma. Detta gör således riskbedömningen 

svårare, då nästan endast subjektiv information ligger till grund för beslutet. 

3.3.2 Screening 

Begreppet screening innebär att principalen kan påverka agenten att avslöja information om 

sig själv. Detta kan ske genom att man låter agenten välja fritt från en rad av olika 

erbjudanden. Agenten kommer då att välja det erbjudande som denne tycker är mest attraktivt 

ur det egna perspektivet. Genom valet kan principalen således få ut information som agenten 

hållit för sig själv (Stiglitz, 1975, s. 284-287). 

Inom bankvärlden kan screening användas på olika sätt. Exempelvis med hjälp av ett 

poängsystem kan man utvärdera en kund för att ta reda på dennes kreditvärdighet. Målet med 
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poängsystem är att urskilja dåliga kunder från bra kunder, vilket sker genom poängsättning av 

olika egenskaper samt poängsättning av historiska data. Ju högre totalpoäng kunden får, desto 

bättre kreditvärdighet har den. Poängsystemet medför således ett konkret fundament till den 

subjektiva bedömningen kreditgivaren gör (Savery, 1976, s. 180). Behr och Güttler (2007) 

menar att poängsystem är ett relevant sätt att bedöma risk på och att ett sådant system både 

kan användas av banken och småföretagen själva för att förstå hur stor risken är att 

småföretaget skall misslyckas med att betala amortering och ränta. Norton (2003) ser dock ett 

stort problem med poängsystem, då han menar att dessa bara fungerar om det bygger på 

korrekt data. I småföretag är dessa data mycket svårare att ta reda på vilket kan innebära att 

poängsystem diskriminerar företag som faktiskt har en bra återbetalningsförmåga. Vid 

kreditbedömning av nystartade småföretag är det dessutom ännu svårare att få tag i relevanta 

data för att göra en poängmässig bedömning och därför anser Norton (2003) att det i dessa fall 

är mer viktigt än någonsin att kunna bedöma mjuka fakta, så som småföretagarens kompetens 

och företagets position på marknaden. Norton (2003) menar vidare att småföretag kan 

undvika risken att bli diskriminerade av poängsystem genom att vara öppna och transparanta 

och dokumentera sin verksamhet på ett korrekt sätt. Dock är denna öppenhet mer vanlig i 

publika och större företag. 

I Storbritannien används poängsystem rakt av för att bedöma risken hos ett småföretag. I 

Sverige sker bedömningen av småföretaget inte endast genom poängsättning utan den 

innefattar även en personlig bedömning från banktjänstemannen (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

174). Målet med screeningen är att bedöma om den sökande skall beviljas kredit, hur hög 

krediten skall vara samt till vilken riskkategori den sökande tillhör. Den processen ser ut som 

följer: 1.) insamling av data, 2.) analys av data och 3.) beslut i ärendet. (Savery, 1976, s. 180)  

Den personliga bedömningen blir extra viktig i fall som berör nystartade företag, eftersom det 

inte finns några historiska data att bedöma. Utifrån det Norton (2003) nämner innebär detta att 

systemet i Sverige borde ge större möjligheter att finna kunder som riskerar att sorteras bort i 

ett poängsystem, eftersom det svenska systemet även innefattar en subjektiv bedömning av 

mjuka fakta. 

3.4 Moralisk risk 

Teorin om moralisk risk är relevant att associera till kreditgivning hos banken. Den 

grundläggande tankegången med moralisk risk är att en part, som har tillgång till någon 

annans kapital och själv är helt isolerad från risk, tenderar att använda kapitalet vårdslöst. I 

vårt fall innebär det här att agenten, som söker finansiering, drar nytta av den asymmetriska 

informationen och agerar oaktsamt med det lånade kapitalet. Detta missgynnar principalen då 

denne i värsta fall går miste om återbetalningen. Det vårdslösa användandet av kapitalet kan 

till exempel innebära att agenten använder sig av en mer riskfylld affärsstrategi än vad som är 

överenskommet om agenten själv inte är kopplad till någon risk (Deakins & Hussain, 1994). 

Moralisk risk kan även uppstå om lånekostnaderna är höga. I sådana fall tenderar kunder att 

öka sin riskbenägenhet för att kompensera det dyra lånet. Denna ökade riskbenägenhet har 

inte funnits med vid riskbedömningen av företaget, vilket gör att bedömningen är gjord på 

felaktiga grunder. Eftersom risken banken nu är utsatt för är större än den risk de kompenserar 

för, löper banken större risk för att göra en kreditförlust. (Bruns, 2004, s. 40) 

För att undvika problematiken med moralisk risk finns det ett antal metoder utarbetade (Ibid). 

Dessa metoder har som huvudmål att identifiera, förebygga och minimera moralisk risk. De 

metoderna är säkerheter, övervakning och bindning. 
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3.4.1 Säkerheter 

I ett lånekontrakt är en säkerhet låntagarens pant till kreditgivaren för att säkra återbetalningen 

av lånet. Säkerheten fungerar som ett skydd om låntagaren på något sätt skulle bryta 

kontraktet genom att inte kunna betala tillbaka hela eller delar av skulden. Om detta sker 

lämnar låntagaren över säkerheten till banken, som blir den nya ägaren av säkerheten (Rajan 

& Winston, 1995). 

Rajan och Winton (1995) menar att säkerheter minskar risken för moralisk risk då agenten 

kopplas samman med en risk och därför agerar och använder det lånade kapitalet med större 

eftertanke. Det innebär att risken för att den asymmetriska informationen utnyttjas och att 

agentens moraliska åtagande undergrävs är större om låntagaren är ett nystartat småföretag 

som inte har några tillgångar att pantsätta. Enligt Landström (2003) är det nämligen sannolikt 

att yngre företag inte har några större tillgångar och de kan därför inte pantsätta säkerheter för 

att få en kredit. Säkerheter medför även den nackdelen att de måste värderas, vilket innebär en 

risk för felvärdering samtidigt som det stjäl fokus från annan viktig riskhantering (Ibid). 

Säkerheter är en viktig del vid utlåning av kapital och något som de flesta kreditgivare kräver 

vid utlåning av större summor. En säkerhet kan vara både fastighet eller en borgensman. 

Huvudmålet med säkerheten är att kreditgivaren skall få tillbaka det utlånade kapitalet även 

om investeringen misslyckas. 

Stiglitz och Weiss (1981) menar att ju mer riskfylld en investering verkar, desto mer 

säkerheter kräver banken. Detta är dock problematiskt, eftersom låntagare vill ha hög 

avkastning och kan agera irrationellt om det är dyrt att låna kapital. Som vi nämnde tidigare 

tenderar låntagare att välja riskfyllda alternativ för att kompensera för höga lånekostnader 

(Bruns, 2004, s. 40-41). Detta innebär således att om det är för dyrt att låna kapital, ökar 

risken för moralisk risk. Detsamma gäller om det är för billigt, med andra ord om risken 

låntagaren utsätts för är för låg. 

3.4.2 Övervakning 

Principen om övervakning går ut på att övervaka situationer där moralisk risk förekommer. I 

de flesta fall där en kreditgivning sker mellan en agent och principal är det mest sannolikt att 

agenten sitter på den mest värdefulla informationen om sig själv och sin verksamhet. I och 

med detta är agenten även den som har bäst uppfattning om sin återbetalningsförmåga. 

Låntagaren kan här till viss grad själv bestämma om informationen ska ges ut till principalen 

eller om den ska hållas hemlig. Om nu agenten väljer att dela med sig av viss information är 

det i en sådan situation väldigt lite som principalen kan göra för att kunna utvärdera hur 

sanningsenlig informationen egentligen är (Howells & Bain, 2008). 

Övervakningsprincipen är rent praktiskt en uppgörelse i affärskontraktet som försäkrar 

principalen om att agenten inte kommer att ta några nya krediter hos någon annan samt att den 

inte gör fler kapitalinvesteringar än de som framgått under kreditgivningen (Howells & Bain, 

2008). Howells och Bain (2008) menar vidare att övervakningsprincipen även kan läggas ut 

på en tredje part av principalen. Det här innebär en utveckling av kompetens som 

diskriminerar mindre lönsamma företag och projekt mot de mer lönsamma. Det går till så att 

den tredje parten istället för att konstant övervaka, kan förutom att begära information av 

agenten vid kreditgivningen, skapa längre relationer med framgångsrika agenter för att till slut 

kunna ta del av deras dolda information. Den här metoden skyddar principalen och fungerar 

som en övervakning mot moralisk risk utan att agenten behöver vara under ständig bevakning.  
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Bruns (2004, s. 42) hävdar dock att det är osannolikt att småföretag övervakas av en tredje 

part, eftersom storleken i företaget inte är i paritet med den utgiften övervakningen innebär för 

banken. Därför är det högst ovanligt att småföretag övervakas av någon annan är 

kreditgivaren själv. Övervakningen sker oftast genom en kontinuerlig kontakt mellan 

principal och agent där principalen håller sig uppdaterad om hur det går för agenten. 

Övervakning är således en metod som används efter att ett avtal har slutits. 

Problematiken med övervakning är att den, som i många tidigare fall, är kostsam. Bruns 

(2004, s. 40) menar att en ökad övervakning av sina kunder innebär högre kostnader för 

banken. Dessa kostnader måste betalas av någon och det blir kunderna själva i form av högre 

räntor och fler säkerheter. Detta betyder således att om banken övervakar för mycket kommer 

man mista sin konkurrenskraft och samtidigt riskerar man att låntagarna ökar sina 

riskåtaganden för att det är så pass dyrt att låna kapital. Detta betyder att för mycket 

övervakning ökar risken för moralisk risk, vilket är kontraproduktivt då metoden avser att 

minska problematiken. 

3.4.3 Bindning 

Enligt Smith och Smith (2004) är bindning ett verktyg som motverkar moralisk risk vid 

avtalssituationer. Principen fungerar som en bestraffning för agenten om den inte följer ett 

avtal eller agerar på ett missgynnande sätt gentemot principalen. Detta gör att agenten får 

incitament att tillgodose principalens behov. Bindningen kan antingen vara klart uttalad och 

specifik eller mer outtalad. Den mer uttalade varianten kan vara att principalen redan i 

kontraktet helt enkelt ger sig rätt att dra sig ur ett avtal om den inte är nöjd med vad agenten 

presterar samtidigt som den outtalade varianten kan innebära att agenten får kompensation för 

en bra prestation. En bindning fungerar rent praktiskt så att agenten är den som blir bestraffad 

om löftet bryts. Att ingå en bindning med principalen innebär för agenten att denne ökar sin 

trovärdighet gentemot principalen. (Bruns, 2004, s. 42) 

Vid en kreditgivningssituation mellan en principal och en agent skulle det här kunna utspela 

sig genom att banken får rätt att dra sig ur och kräva återbetalning av ett lån om låntagaren 

inte fullföljer de åtaganden som avtalats om. Motsatsen skulle vara att låntagaren 

kompenseras med lägre ränta då bankens behov tillgodoses. På detta sätt enas båda parter om 

målen med samarbetet och bindningen gör att de får incitament att sträva åt samma håll. 

Bindningen sker således vid kreditgivningen, men avser perioden efter att avtalet slutits 

(Bruns, 2004, s. 42) 

Återigen är problematiken med denna lösning att den är kostsam. Och som vi nämnt tidigare 

ökar risken för moralisk risk om låntagaren anser att lånekostnaderna är höga. Höga 

lånekostnader skrämmer dessutom bort låntagare med låga riskpreferenser, vilket bidrar till 

snedvridet urval. (Ibid) 

3.5 Sammanfattning av metoder mot snedvridet urval och moralisk risk 

Det stora problemet med att hantera snedvridet urval och moralisk risk är att det är dyrt. Om 

för mycket utgifter läggs på riskhantering måste banken höja priserna på deras produkter och 

tjänster. Denna prishöjning minskar bankens konkurrenskraft gentemot andra banker och har 

omvänd effekt när det gäller både snedvridet urval och moralisk risk. (Stiglitz & Weiss, 1981) 

Om det är dyrt att låna pengar lockar man endast till sig kunder med hög riskbenägenhet. 

Kunder med låg riskbenägenhet kommer att välja andra alternativ för finansiering, då 

erbjudandet inte är i paritet med deras risknivå. Detta innebär alltså att med höga priser lockar 
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man endast till sig riskbenägna kunder, vilket är definitionen på vad snedvridet urval innebär. 

Samtidigt ökar man också risken för att låntagaren försöker kompensera de höga 

lånekostnaderna med att själv höja sin riskbenägenhet för att få kunna få en avkastning som 

matchar det dyra lånet. För höga kostnader ökar således också risken för moralisk risk, då det 

får låntagaren att agera irrationellt med det lånade kapitalet. (Bruns, 2004, s. 39-42) 

Vi vet även att för billiga lån ökar risken för bankerna då de lockar till sig riskbenägna 

kunder, samtidigt ökar också risken att det lånade kapitalet används på ett oaktsamt sätt, 

eftersom låntagaren känner sig isolerad från risk. Därför anser vi att lånekostnadsnivån måste 

ligga någonstans i mitten, det vill säga att lånet varken anses som för dyrt eller för billigt. 

Detta är dock en väldigt diffus nivå, eftersom låntagare har olika preferenser när det gäller 

dessa frågor. Hur som helst får det varken var för billigt eller för dyrt att låna kapital för att 

inte risken för snedvridet urval och moralisk risk skall öka vid en kreditgivning. Detta innebär 

samtidigt att banker alltid måste acceptera en viss risknivå, annars kan hela deras verksamhet 

påverkas negativt då de förlorar konkurrenskraft gentemot andra banker. 

3.6 Agentteorin 

Agentteorin handlar om förhållandet mellan en principal och en agent. Mest tydligt är detta 

när en principal hyr en agent för att utföra en tjänst som principalen inte själv klarar av, inte 

har möjlighet att engagera sig i, eller helt enkelt saknar tid för att utföra. En viktig 

utgångspunkt i det här förhållandet är att agenten liksom principalen har intresse att förbättra 

sin egna ekonomiska position. En förutsättning i det här samspelet är att agenten tar beslut 

som är i linje med principalens önskemål. Detta infrias dock inte alltid då agenten kan handla 

helt utifrån sina egna intressen om det finns ekonomiska incitament för denne att göra så. Det 

hävdas även att agenten, i en rationell värld, alltid försöker att göra så lite som möjligt så 

länge principalen inte upptäcker det och på något sätt kan bestraffa agenten för sitt beteende 

(Lane & Kivisto, 2008). 

Agentteorin 

 

Figur 2 – Källa: Lane & Kivisto, 2008 

På bilden ovan illustreras förhållandet mellan principalen och agenten. Det mest fundamentala 

är att principalen hyr agenten för att utföra en uppgift i vilket agenten sedermera levererar ett 

resultat tillbaka till agenten. Båda parternas intresse är i grunden att tillgodose sina egna 

ekonomiska ställningar, vilket illustreras med pilen som går från principalen till principalen 

och vice versa. Mellan de två parterna förekommer asymmetrisk information, vilket i det här 



  David Eriksson & Jonas Freme 
 

21 
 

fallet innebär att principalen inte har tillgång till lika mycket information om agenten som 

agenten själv. 

För att applicera den här teorin på en kreditgivning till småföretag är banken principalen och 

låntagaren agenten. Här motsvarar hyrningen att banken finansierar agentens projekt. Agenten 

betalar tillbaka i form av amortering och ränta på lånet. (Nilakant & Rao, 2009). 

3.7 Sammanfattande modell 

Bankens kreditgivning till småföretag 

 

Figur 3 – Egen modell 

För att sammanfatta vårt teorikapitel har vi gjort en egen modell som inkluderar de teorier vi 

valt att applicera på vårt problem. I bilden ser vi först pilen som går mellan banken och 

småföretaget. Den illustrerar kreditgivningen mellan de två parterna. I denna kontakt kan det 

uppstå informationsasymmetri mellan parterna och det finns skäl att tro att kreditgivaren inte 

har lika stor tillgång till information om låntagaren som låntagaren själv. Vi anser även att 

agentteorin kan appliceras här då principalen i det här fallet är banken som hyr agenten för att 

sedan få avkastning i form av ränta. 

Det här leder oss sedan in på teorin om moralisk risk som syftar till att agentens moral 

tenderar att undergrävas om denne inte är kopplad till någon risk. Det här kan gestalta sig 

genom att agenten inte fullgör sina åtaganden gentemot principalen och istället använder det 

lånade kapitalet på ett oaktsamt sätt. Snedvridet urval syftar å andra sidan till att banken löper 

stor risk att få finansiera riskfyllda projekt. Det här beror på att banken och småföretaget har 

olika inställning till risk och småföretag tenderar att i större utsträckning söka finansiering till 

riskfyllda investeringar. 

Modellen innefattar även fem metoder som enligt litteraturen motverkar problemen med 

snedvridet urval och moralisk risk. Den första metoden är signalering och handlar som 

namnet antyder om att tyda agentens signaler när informationen är asymmetrisk. Metod två är 

screening och innebär att principalen samlar in agentens karakteristika och historiska data och 

utvärderar den. Dessa två metoder inriktar sig på att minska problematiken med snedvridet 

urval. 
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Vidare visar modellen metoden säkerheter som går ut på att agenten pantsätter en fastighet 

eller liknande för att försäkra återbetalningen för lånet. Genom att göra detta knyter man 

låntagaren till skulden. Sedan har vi metoden övervakning som går ut på att den ena parten 

övervakar den andre så att denne inte agerar på ett icke överenskommet sätt. Detta behöver 

inte ske genom ständig bevakning utan kan även bestå i ett kontrakt med riktlinjer för hur 

motparten får agera. Till sist har vi metoden bindning som innebär att den ena parten ger en 

garanti till den andra parten om att utföra en uppgift på ett visst sätt. Fullgör inte den givande 

parten sitt åtagande kan denne därefter bestraffas. I alla tre fallen blir agenten den stora 

förloraren om denne inte agerar enligt överenskommelsen i kontraktet och därför motverkar 

dessa metoder problematiken med moralisk risk. 
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4.0 Praktisk metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt i denna studie. Vi förklarar hur 

valet av intervjupersoner gått till, hur den kvalitativa studien genomförts, hur insamlingen av 

empiriskt material verkställts samt hur vi bearbetat detta material. Kapitlet rundas av med en 

kritisk analys av de primära källorna. 

4.1 Val av intervjuobjekt 

Vi har valt att intervjua tre personer inom SHB och två personer inom Nordea vars 

arbetsuppgifter innefattar kreditgivning till nystartade företag. De tre personerna anställda hos 

SHB jobbar som kontorschefer på var sitt kontor i Västerbotten. En av personerna jobbar på 

ett kontor i Umeå, medan de två andra personerna jobbar på kontor i inlandet. Hos Nordea har 

vi valt ut en person som jobbar högt upp i Nordeas organisation och har sitt säte i Umeå samt 

en kontorschef vid ett kontor i inlandet. 

Eftersom den grupp vi valt att intervjua är homogen har vi medvetet spridit urvalet 

geografiskt, från tätort till glesbygd. Detta val gör vi för att öka variationen i urvalet (Bryman 

& Bell, 2005, s. 124). Vi är medvetna om att alla intervjupersoner i grund och botten följer 

den egna bankens policy, men vi tror att en spridning geografiskt från tätbyggd till glesbygd 

kan addera en ytterligare dimension till urvalet. Detta grundar vi i att olika sociala 

förhållanden kan påverka individer på olika och att man som kreditgivare möter skilda 

företagsproblem på landsbygden och i städerna. (Ibid, s. 117-119). 

Personerna på SHB har Freme kommit i kontakt med genom sin anställning på SHB och 

intervjupersonerna hos Nordea har vi fått tag igenom att ringa till Nordeas kundcenter och 

fråga oss fram till personer som sysslar med kreditgivning för Nordea i Västerbotten. Detta 

urval kan ses som ett bekvämlighetsurval där vi ville hitta relevanta intervjuobjekt som är 

tillgängliga för forskarna under den tid som undersökningen utförs, nämligen kreditgivare 

med erfarenhet av kreditgivning till nystartade småföretag hos SHB och Nordea (Bryman & 

Bell, 2005, s. 124-126; Holme & Solvang, 2007, s. 183). 

4.2 Utformning av intervjumall 

När intervjumallen utformades diskuterade vi dels vilken struktur den skulle ha och huruvida 

den skulle standardiseras.  Intervjuns struktur handlar om intervjupersonens frihet i svaren 

som ges medan standardiseringen handlar om hur mycket intervjuerna tillåts avvika från en 

gemensam mall (Patel & Davidsson, 1994, s. 60-61). Då vi syftar till en ökad förståelse för 

moralisk risk och snedvridet urval bestämde vi att intervjupersonerna behövde viss frihet att 

utforma och utveckla sina svar samtidigt som att alla intervjuer skulle ske på lika villkor och 

kunna jämföras med varandra. Intervjun bestod därför av en semistrukturerad mall, där vi 

lämnade utrymme för ett antal följdfrågor som kunde dyka upp beroende på hur 

intervjupersonen svarade. Dessa följdfrågor var av den karaktären att de syftade till att 

intervjupersonen skulle utveckla sitt svar och fördjupa, eller förtydliga vid de tillfällen svaret 

var otydligt. Detta har gjorts för att intervjun skall generera ett mer detaljrik resultat utan att 

samtidigt sväva ut i resonemang irrelevanta för vårt syfte (Maxwell, 2005, s. 65-78; Bryman 

& Bell, 2005, s. 482). 

Vi inledde intervjun med att grundligt förklara syftet med vår undersökning för att 

intervjupersonen skulle förstå motivet med våra frågor. För att undvika att situationen skulle 
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bli spänd i början av intervjun valde vi att börja med några allmänna frågor för att få 

bakgrundsfakta om intervjupersonen. Sedan gick vi vidare till en fråga som testade validiteten 

av hela studien, där vi frågade om informationsasymmetri existerade inom det område 

intervjupersonen arbetade med. Efter detta fortsatte vi ta in frågor som är kopplade till vår 

teoretiska referensram. Teorierna har vi operationaliserat och förvandlat till frågor som kräver 

en detaljerad utläggning som svar (Ibid, s. 23). 

Vi avslutar intervjun med att be om att få återkomma om eventuella följdfrågor dyker upp i 

efterhand. Detta godtog alla intervjupersoner, men vi har inte behövt vara i kontakt med dem 

efter utförandet av intervjuerna. 

4.3 Intervjutillfället, bearbetning och analysmetod 

Insamlingen av empiriskt material har skett genom fem intervjuer med fem intervjupersoner 

anställda hos SHB och Nordea. Dessa företag kontaktades via telefon innan intervjuerna 

skulle inledas för att intervjupersonen skulle få möjlighet att hitta en tid som passade. 

Intervjuerna har ägt rum på en plats utvald av intervjupersonen och har pågått i 25-40 

minuter. Inledningsvis introducerade vi oss själva och vår undersökning, Detta för att 

tillförsäkra oss om att intervjupersonen var rätt person att intervjua samt att denne hade tid att 

delta i intervjun. 

 

Alla intervjuer kändes avslappnade och ingen intervjuperson tyckte att det var problematiskt 

att intervjun spelades in. Vi valde att spela in intervjuerna för att underlätta bearbetning och 

analys. Därtill ger en inspelning ofta ett bättre tempo och en mer fokuserad intervju då 

intervjuaren inte behöver anteckna vad som sägs (Bryman & Bell, 2005, s. 489). Frågorna 

ställdes systematiskt i den ordning vi skrivit dem i mallen, det har dock varit tillfällen då vi 

valt att byta ordning på frågorna för att underlätta intervjun. Intervjupersonerna har ofta 

svävat ut i sina svar, vilket gjort att de svarat på andra frågar i vårt formulär av bara farten. 

För att slippa upprepningar under intervjuerna har vi då i vissa fall hoppat över att ställa den 

specifika frågan, men ändå lagt in svaret under den aktuella frågan. De gånger 

intervjupersonen varit otydlig har vi bett denne att utveckla sitt svar med hjälp av olika 

följdfrågor som vi utarbetat på förhand. 

 

Efter intervjuerna har vi transkriberat inspelningarna, vilket både underlättar tolkningen och 

minimerar risken för att väsentlig information från intervjupersonen faller bort (Bryman & 

Bell, 2005, s. 374-377). För att sedan tolka de svar vi fått har vi ställt upp en ram med 

utgångspunkt i vårt teoriavsnitt. Detta har vi gjort för att få en lättöverskådlig struktur som 

hjälper läsaren att kunna koppla empirin till den teoretiska referensramen. Eftersom 

intervjuerna hade tendens att te sig lite olika har vi varit tvungna att korrigera ordningen på 

frågorna så att alla intervjuerna är uppbyggda på samma sätt i empirikapitlet. 

I analyskapitlet väljer vi först att presentera de fem individernas svar var för sig. Sedan jämför 

vi svaren inom banker, för att sedan jämföra de två bankerna med varandra. Genom att göra 

på detta sätt anser vi att alla intervjupersonernas åsikter kommer fram och vi får även chansen 

att analysera individuella skillnader inom banker, så val som skillnader mellan bankerna. 

Eftersom vi har en tolkande ansats är det viktigt att vi får fram djupet i intervjuerna och 

genom denna uppställning anser vi att vi lättast kan jämföra och tolka för att kunna besvara 

vår problemformulering samt uppfylla vårt syfte. 



  David Eriksson & Jonas Freme 
 

25 
 

4.4 Access 

Alla intervjuer i denna undersökning har skett öga mot öga med intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna fick inte tillgång till intervjuerna i förhand eftersom vi ville att de skulle 

svara på ett så spontant sätt som möjligt. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter per styck, 

en tid som förmodligen hade varit kortare om vi skickat ut frågorna på förhand. Vi uppfattade 

dock aldrig att intervjupersonerna tyckte att intervjuerna tog för lång tid och därför tror vi inte 

heller att tiden påverkat studien på något anmärkningsvärt sätt. Samtliga intervjuer resulterade 

i grundliga svar på våra frågor och intervjupersonerna var väl insatta i det vi frågade om. 

Dock kände de inte till alla akademiska termer, men när vi förklarade innebörden kunde de 

direkt applicera dem på deras eget arbete. 

Eftersom vi inte skickat ut frågorna på förhand ansåg vi det viktigt att förklara för 

intervjupersonen vad vårt mål med intervjun var samt i vilket syfte vi utförde studien 

(Bryman & Bell, 2005, s. 338-341). Detta ansåg vi uppfattas som positivt av 

intervjupersonerna. Vi meddelade även intervjupersonerna att de själva skulle förbli anonyma 

i vår studie, men att vi skulle nämna att de är anställda vid SHB respektive Nordea. Detta såg 

ingen av dem som något problem. 

Det personer vi intervjuat har alla god erfarenhet inom kreditgivning till nystartade företag 

och således också en djup förståelse av sitt arbete. Tack vare detta anser vi att de svar 

intervjuerna har genererat en hög validitet utifrån ett kreditgivningsperspektiv. 

4.5 Kritik mot primärkällor 

Vi har genomgående känt att intervjupersonerna har svarat öppet och spontant på våra frågor. 

Vi har dock noterat att när vi bett dem fördjupa svaren på frågorna har de ibland blivit osäkra 

på hur detaljerade de kan vara. Detta har vi ifrågasatt och då har de menat att banksekretessen 

gör att det inte vill vara för detaljerade i hur de arbetar, då detta skulle kunna leda till problem 

för dem. Detta förhållande har givetvis påverkat denna studie på ett sådant sätt att svaren inte 

är lika detaljrika som vi hade hoppats att det skulle vara. Ett stort problem det medför är att 

det för oss författare blir betydligt svårare att se skillnader mellan de olika intervjupersonerna. 

På en mer allmän nivå tenderar nämligen likheter att framträda och inte skillnader. 

För att undvika denna problematik funderade vi på att hålla bankerna i fråga hemliga i 

studien. Denna tanke förkastade vi dock eftersom vi inte tror att våra intervjupersoner vill 

avslöja affärshemligheter även om de själva få vara anonyma samt att det inte framgår vilken 

bank de jobbar för. De är trots allt anställda av banken och har fått ett förtroende från banken. 

Och även om de i studien är anonyma och banken inte nämns så kommer deras svar att bli 

omskrivna i undersökningen och det finns då alltid en risk att någon läsare förstår vilka 

banker studien handlar om. 

En av våra intervjupersoner har inte jobbat med kreditgivning till småföretag de senaste åren 

och därför kan dennes kunskap om området vara lite föråldrad. Dock arbetar intervjupersonen 

på en högre nivå inom organisationen och har kreditanalys som huvudområde. Detta torde 

tyda på att personen ändå vet vad den talar om, även om dennes fokus inte längre endast 

ligger på kreditgivning till småföretag (Thurén, 1997, s. 12). 

Trots att intervjupersonerna har hållit inne med mycket detaljer tycker vi att svaren från 

intervjuerna har varit givande för uppsatsen och vi ser inga problem med att analysera dem 

utifrån vår teoretiska referensram. Vi hade dock önskat mer detaljerade svar, för det hade 

gjort att även vår analys kunnat bli utförligare. 
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5.0 Empiri 

I detta kapitel kommer svaren från våra intervjuer att presenteras. Varje intervju inleds med 

en faktaruta med information om vilken bank intervjupersonen jobbar för, intervjupersonens 

position i banken samt intervjupersonens erfarenhet av kreditgivning. Sedan presenteras tolv 

frågor i tur och ordning med en sammanfattning av intervjupersonens svar på den specifika 

frågan. Frågornas ordning följer ordningen i intervjumallen för att det skall vara lätt att 

hänga med i intervjupersonernas resonemang. 

5.1 Intervjuperson 1 

Bank Svenska Handelsbanken 

Position Kontorschef 

Erfarenhet av kreditgivning 3 år 

1. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade småföretag? 

Intervjupersonen har ungefär tre års erfarenhet av kreditgivning till företag och påpekar att det 

hela är en process som man leds in i successivt med åren. 

2. På vilken nivå inom er organisation tas beslut inom kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

Intervjupersonen svarar att så länge man är företagsrådgivare på banken kan man själv ta 

beslut och bevilja en kredit inom ramen för ens befogenheter. Det här sker alltså på en 

kontorsnivå. Dock så menar intervjupersonen att det ofta görs i samråd med kontorschefen när 

det gäller nystartade företag. Intervjupersonen fortsätter och berättar att det även är lite 

beroende av företagets storlek vem som tar beslutet. Oftast sker i alla fall beslutet på en 

kontorsnivå när det gäller nystartade småföretag, eftersom det i dessa fall handlar om relativt 

små krediter. 

3. Finns det en gräns för hur mycket ett lokalt kontor får låna ut till ett nystartat småföretag? 

Intervjupersonen berättar att det är beroende av företagets storlek samt storleken på krediten 

som avgör om beslutet ska tas på det lokala kontoret eller i en högre instans. Om beloppet 

överstiger de kontorsanställdas behörigheter går ärendet vidare till en högre nivå i 

organisationen. 

4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Vår svarsperson menar att det är lite olika huruvida informationen är ojämnt fördelad eller 

inte. Intervjupersonen berättar vidare att banken alltid kräver en väl dokumenterad affärsplan 

för ett projekt innan beslut om krediten kan tas. Banken får oftast in den informationen de vill 

ha och om man inte har kännedom om personen sedan innan är det extra viktigt ta hänsyn till 

personen vid kreditgivningen. Intervjupersonen berättar vidare att frågan om information är 

väldigt svår då företagaren oftast tycker sig själv ge den informationen banken behöver, 

vilken i många fall inte räcker till. Intervjupersonen menar att banken oftast vill veta lika 

mycket som företagaren själv vet om sig själv och sin tänkta verksamhet. 
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5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Det hela börjar oftast med att personen som vill låna pengar till sin verksamhet kommer in 

och presenterar sig och ger lite information om sitt företag. I de flesta fall måste personen i 

fråga komma in vid ett nytt tillfälle och ge kompletterande uppgifter innan ett beslut kan tas. 

Om banken inte känner personen sedan tidigare får de här även en uppfattning om vem 

personen är som ska leda projektet. En annan viktig faktor enligt vår svarsperson är att den 

kreditsökande själv har investerat pengar i projektet och därför tror på affärsidén själv. 

6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

Intervjupersonen berättar att kassaflödet är en viktig egenskap. Alltså hur snabbt företagaren 

beräknar att få in pengar och ha ett stabilt kassaflöde. Intervjupersonen menar fortsättningsvis 

att den första tiden i ett nystartat företag karaktäriseras av att ha mycket utgifter utan 

inkomster och att siffror är ett väldigt viktigt underlag till beslut om kreditgivning. På tal om 

själva entreprenören menar intervjupersonen även att det ska vara en person som inte bara kan 

skriva en bra affärsplan utan även har en förmåga att omsätta idén till verklighet. 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är bra 

låntagare? 

Det vår intervjuperson tycker sig kunna utröna av de personer som kommer in och vill låna 

pengar till sin tänkta verksamhet är att de ofta brinner väldigt mycket för projektet. Ibland kan 

de även brinna lite för mycket och glömmer hur man ska få verksamheten att gå runt rent 

ekonomiskt. Några konkreta exempel på hur den lånesökande agerar för att försöka framstå 

som en bra kund har dock inte vår intervjuperson. 

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Det här beror helt och hållet på vilken summa utlåningen handlar om enligt vår 

intervjuperson. När det gäller nystartade företag tycker intervjupersonen att borgen är väldigt 

viktigt med motiveringen att man ska vara villig att borga på sitt eget bolag som ett bevis på 

att man själv har en tro på idén. Sedan tar banken alltid ut en företagsinteckning. Annars kan 

man även se vidare på om företagaren kanske har ett hus som denne kan pantsätta för 

utlåningen. 

9. Hur sker utbetalningarna? 

I princip kan en kreditgivning vara villkorad på så sätt att man kanske inte tilldelas det sökta 

beloppet direkt utan kan efter en viss tid av uppvisat goda resultat då få den resterande 

summan. Det här blir dock en ny bedömning som måste göras efter en viss fortlöpen tid. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Vår intervjuperson berättar att om banken gärna vill satsa på ett projekt och om de anser att 

utlåningen bär en låg risk kompenseras då företagaren av bättre villkor. Om ett företag börjar 

gå dåligt som banken initialt har trott väldigt mycket på kan banken i vissa fall försöka hjälpa 

företagaren in på ett bättre spår istället för att dra sig ur som de kanske annars skulle ha gjort. 

Sedan kan företagare som skött sina betalningar bra under en längre tid även kompenseras 

med en bättre ränta. 
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11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

Som kundansvarig för en företagare är man alltid tvungen att följa upp projektet genom 

kontinuerliga samtal. Vår intervjuperson tillägger dock att detta i realiteten inte sker 

sammanhängande utan kan fungera lite mer informellt i och med att kunden kommer in och 

gör sina ärenden hos banken. Vad som dock alltid måste ske och är viktigast för de större 

företagen är att man gör en årlig uppföljning där man samtalar med företagaren om hur denne 

tycker att året har varit och om till exempel något kostat mer än väntat. Svarspersonen berättar 

även att det är viktigt att låntagaren kan komma in och berätta vad som händer och hur det går 

med verksamheten även fast de inte har bokat en tid. Det här medför enligt intervjupersonen 

att relationen mellan bank och företagare blir mer avspänd och öppen. Uppföljningen är dock 

viktigast för de yngre företagen. 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Tanken är enligt vår svarsperson att banken inte ska vara passiv i de projekt där de är 

exponerade till risk. I vissa fall kan till exempel banken avråda företagaren från utöka sin 

verksamhet innan de fått bra intjäning på det existerande projektet. 

5.2 Intervjuperson 2 

Bank Svenska Handelsbanken 

Position Kontorschef 

Erfarenhet av kreditgivning 20 år 

1. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade företag? 

Svarspersonen har ungefär 15 års erfarenhet. 

2. På vilken nivå inom er organisation sker beslut inom kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

Vår svarsperson berättar att beslut om kreditgivning till nystartade småföretag sker på 

kontorsnivå så långt kontorschefens behörigheter räcker till. Går det över kontorschefens 

behörigheter går ärendet vidare till en högre instans för diskussion. Även hur stor andel av 

krediten som ska beviljas utan säkerheter spelar in i sammanhanget. 

3. Finns det en gräns för hur mycket ett lokalt kontor får låna ut till ett nystartat småföretag? 

Intervjupersonen berättar att det finns en gräns för hur stor utlåning som får göras på 

kontorsnivå. Går ärendet över kontorschefens behörigheter går ärendet vidare upp i 

organisationen. 

4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Intervjupersonen berättar att låntagaren alltid har tillgång till den mesta informationen om sig 

själv och att det är bankens uppgift att fråga och försöka ta reda på så mycket som möjligt. 

Intervjupersonen berättar vidare att företagaren kan välja att mörka vissa uppgifter om sig 

själv och att det inte alls är säkert att banken får reda på vissa uppgifter. Intervjupersonen 

menar att det hela bygger på ett förtroende mellan banken och företagaren och att banken helt 

enkelt får göra utvärderingen utifrån den information företagaren ger ut och visar. 
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5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Det första man tittar på är historisk data i form av årsredovisningar och nyckeltal hos ett 

företag som söker en kredit. Är det en gammal kund vet man även hur kunden skött sig 

tidigare och kan ta med det i beräkningarna. 

6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

Det man tittar mycket på är enligt intervjupersonen affärsidén och vilken person det är som 

står bakom verksamheten. Man måste enligt den tillfrågade känna något för personen och ha 

en tro på att den kan realisera sin idé och göra den vinstdrivande. 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är bra 

låntagare? 

På den här frågan tycker vår svarsperson inte känna att personen som söker krediten använder 

sig av några metoder för att framstå som en bra kund. Intervjupersonen tycker sig själv kunna 

känna av om företagaren försöker dra någon överdriven historia. I de flesta fall tycker 

intervjupersonen att låntagaren agerar naturligt. 

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Vår svarsperson berättar att de ofta vill ha säkerheter för det de lånar ut. Banken vill även att 

låntagaren har gått in med egna medel i verksamheten som ett bevis på att man själv tror på 

idén. Är det ett nystartat företag kan det vara svårt att få tag i säkerheter då tillgångarna kan 

vara få. I dessa fall blir det ett resonemang om att låntagaren ordnar med borgensman eller 

kanske har någon fastighet som kan användas som säkerhet. Intervjupersonen nämner även att 

det finns företag och stiftelser som hjälper till att gå i borgen för nystartade småföretag. Ett 

sådant företag är ALMI Företagspartner. 

9. Hur sker utbetalningarna? 

Uppdelade utbetalningar ska egentligen aldrig förekomma enligt intervjupersonen utan det 

blir en ny bedömning då företagaren efter en tid behöver mer kapital. Intervjupersonen 

berättar även att om man har gett företagaren kapital från början får man även vara beredd att 

tillskjuta mer om företaget så behöver. Intervjupersonen menar således att om man från 

bankens sida trott på idén från början bör man heller inte dra sig ur vid ett senare tillfälle utan 

snarare stötta företaget ända ut. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Några uttalade belöningssystem finns egentligen inte hos banken. Dock kan en kund som 

skött sin återbetalning på ett bra sätt få en något lägre ränta vid en ny förhandling. De som 

inte sköter sina återbetalningar får å andra sidan inte följa med i de positiva 

räntejusteringarna.  

11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

I den idealiska världen bör man ha kontakt med låntagaren en gång i veckan och fråga hur det 

går menar vår svarsperson. I realiteten fungerar det mer att företagaren får sina pengar och en 

klapp på axeln och sedan träffas man kanske inte förrän om ett år i samband med bokslutet.  

Med vissa kunder sker uppföljningen mer informellt i och med att kunden kommer in på 

kontoret för att göra sina ärenden och då även passar på att berätta lite om hur verksamheten 

går. Vår intervjuperson tillägger dock att det är väldigt svårt att skydda sig mot rena falsarier 
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att till exempel en kund kommer in och söker en kredit till sitt företag och istället köper en 

lyxbil. I dessa fall får man helt enkelt förlita sig på bankernas gemensamma 

upplysningscentral (UC) fångar upp vad kunden tidigare har gjort och hur dennes tidigare 

återbetalningar har fungerat hos andra banker. 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Vår svarsperson berättar här att man försöker att vara aktiv i de projekt man är involverad i, 

men att det ibland kan vara svårt att påverka företagaren. Det man kan göra om man känner 

att företaget börjar gå dåligt är att kalla kunden till en träff och diskutera olika lösningar om 

framtiden. 

5.3 Intervjuperson 3 

Bank Svenska Handelsbanken 

Position Kontorschef 

Erfarenhet av kreditgivning 3 år 

1. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade företag?  

Vår intervjuperson har ungefär tre års erfarenhet av kreditgivning till småföretag. 

2. På vilken nivå inom er organisation sker beslut inom kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

Det sker enligt intervjupersonen mest på kontorsnivå. Det beror lite på vilken behörighet de 

anställda har ute på kontoren, men när det gäller småföretag brukar i alla fall kontorschefen 

kunna ta beslut om en kredit på lokal nivå.  

3. Finns det en gräns för hur mycket ett lokalt kontor får låna ut till ett nystartat småföretag? 

Vår svarsperson har en gräns på två miljoner kronor att bevilja en enskild kund. Det finns 

dock ingen gräns för hur många kunder intervjupersonen får bevilja beloppet till. Överstiger 

krediten denna gräns måste vår svarsperson vända sig till en högre instans, vilket blir 

kreditavdelningen på det regionala huvudkontoret. 

4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Svarspersonen svarar både ja och nej på den här frågan. Intervjupersonen menar att det finns 

mycket man kan ta reda på om företaget redan innan man träffar kunden genom till exempel 

titta på bokslut. Dock är det viktigt att ställa mycket frågor och att vara nyfiken samt att ställa 

följdfrågor och försöka få ut så mycket information som möjligt om kunden. Många av dessa 

frågor är även standardiserade av banken tillägger intervjupersonen. Information man vill veta 

är till exempel vad företaget sysslar med, hur de jobbar och vad deras ambition med 

verksamheten är. Att få tag i all information är dock mycket lättare med privatpersoner än 

företag enligt svarspersonen. 

5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Är det ett företag som funnits en längre tid eller till och med en gammal kund i banken tittar 

man mycket på tidigare bokslut och nyckeltal samt att man får en kreditupplysning av UC. 

Man tittar även då på hur kunden skött sina återbetalningar tidigare. 
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6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

De faktorer som banken i detta fall tar hänsyn till är affärsplan och budget, men även 

personen bakom projektet, hur pass driven personen är och hur pass genomtänkt projektet är. 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är bra 

låntagare? 

Vår svarsperson anser att de företagare med sämst återbetalningsförmåga i regel försöker att 

framhäva sig själv som bra kunder genom ett visst spel och jargong. Intervjupersonen menar 

att man som ny på banken kan uppleva det här som mycket problematiskt då man ibland kan 

vara naiv och falla för kundens fasad. Intervjupersonen berättar vidare att det här är något 

man lär sig genom erfarenhet då man blir bättre på att tyda vissa signaler och blir mer kritisk 

med tiden.    

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Vem kunden än är tittar man alltid noga på återbetalningsförmågan, att kunden klarar att 

betala av lånet enligt planen. Sedan tittar man även på vilka säkerheter som kunden kan 

prestera samt att man tar ut en företagsinteckning. Med nystartade företag kan det här vara ett 

problem då de troligtvis inte har särskilt många tillgångar, vilket medför att 

företagsinteckningen saknar värde. Borgen är enligt vår intervjuperson även viktigt då det 

fungerar som ett bevis på att kunden är engagerad och villig att själv satsa i företaget, en så 

kallad skötselborgen. Söker kunden en kredit till aktiekapitalet är borgen ett måste, men söks 

en kredit för exempelvis en lastbil kan den ofta pantsättas mot krediten. 

Intervjupersonen poängterar även att bara för att man har en säkerhet att ställa betyder inte det 

att banken vill finansiera projektet. Intervjupersonen menar att banken inte vill ha en 

sommarstuga, utan ett de strävar efter att få ett fungerande företag. 

9. Hur sker utbetalningarna? 

Några uppdelade utbetalningar används inte. Blir det aktuellt för en ny kredit blir det en 

separat och ny prövning utifrån de nya förutsättningarna. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Några belöningssystem använder inte banken på företagssidan. Däremot använder man sig 

utav en individuell räntesättning för företagskunder där räntan på krediten bedöms efter 

företaget. 

11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

De företag som har krediter över en miljon måste följas upp minst en gång per år, vilket sker 

genom påminnelser i det interna systemet. Vid de mindre krediterna, oftast hos de mindre 

företagen, är uppföljningen inte riktigt tillfredsställande enligt vår intervjuperson. 

Intervjupersonen menar att man försöker följa upp de mindre företagen, men att alla företagen 

inte hinns med om det inte sker på kundens initiativ. 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Vår svarsperson berättar att man alltid kan försöka påverka företagen, men att det oftast är 

väldigt svårt. Börjar ett företag visa dålig återbetalningsförmåga är det banken policy att alltid 
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följa upp och ta ett samtal med kunden hur man ska fortsätta och hur man ska få företaget att 

gå bättre. 

5.4 Intervjuperson 4 

Bank Nordea 

Position Kontorschef 

Erfarenhet av kreditgivning 15 år 

1. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade företag?  

Intervjupersonen har jobbat till och från i femton år med kreditgivning till företag. 

2. På vilken nivå inom er organisation sker beslut inom kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

Intervjupersonen berättar att kreditgivningen oftast sker på kontoren. Om krediten är stor eller 

om beslutet innefattar mycket risk måste beslutet tas på en högre nivå i organisationen, 

eftersom de har mer erfarenhet av sådana beslut. Kreditgivarna på kontoren har befogenhet att 

ge kredit till nystartade småföretag, då krediterna ofta inte är särskilt stora. 

3. Finns det en gräns för hur mycket ett lokalt kontor får låna ut till ett nystartat småföretag? 

Svarspersonen förklarar att bankens system är uppbyggd så att kontoren har en kreditgräns, 

vilket innebär att de kan sköta kreditgivning till de flesta småföretag på egen hand. Om 

krediterna blir större får inte de lokala kontoren ta besluten. 

4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Intervjupersonen förklarar att banken får in information från UC, men att denna information 

måste kompletteras med information man bara kan få direkt från småföretagaren. Eftersom 

småföretagaren är den enda som har denna information kan man säga att informationen är 

ojämnt fördelad. Intervjupersonen tillägger dock att det sällan är några problem att få fram 

den informationen banken behöver från småföretagaren och att banken aldrig tar ett beslut om 

de inte har ”tillräckligt med kött på benen”. 

5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Intervjupersonen berättar att man får in uppgifter om personens betalningsanmärkningar och 

tidigare skulder från UC. Sedan tittar man på historiken i företaget och undersöker hur 

företaget fungerat tidigare och om det bedriver en lönsamt. Man tittar även på småföretagaren 

själv som person. Man bedömer om personen är rätt lämpad för att driva den affärsidé som 

denne har. Om affärsidén är bra, men personen som vill driva den saknar rätt erfarenhet kan 

banken mycket väl avstå investeringen. Annars är affärsidé och budget viktiga faktorer, men 

inte lika viktiga som själva entreprenören.  

6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

Svarspersonen berättar att entreprenörens roll blir ännu viktigare i ett nystartat företag än hos 

ett företag som drivit verksamhet förut. Kan man inte visa upp någon historik av 

företagsamhet blir bedömningen svårare. 
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Intervjupersonen förklarar vidare att för ett nystartat företag är affärsidén a och o och utan en 

bra idé kan banken inte göra en satsning på företaget. Sedan tillägger intervjupersonen att det 

inte räcker att affärsidén är bra, småföretagaren måste även kunna komplettera med siffror 

som visar hur verksamheten skall kunna bli lönsam. 

Intervjupersonen sammanfattar sedan med att säga att det måste finnas ett samspel mellan de 

olika faktorerna denne just nämnt och att alla tre måste vara rätt för att banken skall överväga 

att göra en investering. 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är bra 

låntagare? 

Intervjupersonen berättar att kunder som kommer till banken gör det för att de vill ha hjälp att 

finansiera sin affärsidé. Detta gör ju att de försöker vara banken tillags för att få som de vill. 

Dock grundar inte banken några beslut på hur trevlig eller snäll entreprenören är, utan 

utvärderingen är noggrannare än så. Intervjupersonen fortsätter att säga att det är viktigt att 

det framgår att småföretagaren tror på sin idé, eftersom det är just småföretagaren som ska 

driva affärsidén och göra den lönsam. 

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Intervjupersonen säger att det aldrig händer att banken ensam går in och tar risken för ett 

småföretag. Banken kräver alltid att entreprenören medfinansierar projektet på ett eller annat 

sätt. Till exempel kan man bestämma en viss procent av investeringen som småföretagaren 

ansvarar för. Om investeringen är riskfylld vill banken självklart att småföretagaren skall 

bidra med mer än om det är liten risk inblandad. 

Svarspersonen fortsätter att berätta att småföretagarna ofta inte kan betala hela sin del kontant, 

utan istället går in med säkerheter för att täcka kostnaden. Har man exempelvis ett eget hus 

kan det pantsättas som säkerhet för lånet. Alternativet borgensman finns också då man låter en 

person gå i god för en viss del av investeringen. 

9. Hur sker utbetalningarna? 

Intervjupersonen menar att betalningarna sker i klumpsumma och att man inte delar upp 

betalningar eller villkorar dem. Om kunden exempelvis söker en summa som banken anser 

vara för stor kan banken bevilja ett lägre belopp. Sedan vid ett senare tillfälle gör banken en 

ny bedömning för att se om man vill förlänga krediten. Sedan tillägger intervjupersonen att 

om man väljer att satsa på ett företag måste man vara med i båten hela vägen, man kan inte 

välja att hjälpa till i början för att sedan hoppa av hur som helst. Banken har som uppgift att 

hjälpa småföretaget att bli lönsamt. 

Intervjupersonen säger att en populär metod som används mycket hos banken är factoring, 

vilket innebär att företagen belånar sina fakturor. På så sätt får företagen in rörelsekapital i 

takt med att företaget växer. Tack vare detta behöver inte banken låna ut mer kapital om inte 

företaget har några intäkter. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Intervjupersonen säger att det inte finns något belöningssystem hos deras bank. 

Intervjupersonen förklarar vidare att man använder individuell prissättning och att den först 

och främst bygger på kreditrisken. Man får inte bättre förutsättningar genom att vara trogen, 

utan det sker endast genom att risknivån hos företaget sjunker. 
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 11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

Svarspersonen säger att banken har kontinuerlig kontakt med alla företag de är engagerade i. 

Hur ofta det sker beror på företaget, men minst en gång om året är obligatoriskt. Vissa 

företaget kräver dock mer uppföljning och då är det företagets kontaktperson som sköter 

kontakten. 

Kontrollen sker genom att man diskuterar verksamheten och jämför den med affärsplan och 

budget för att se att allt gå enligt planerna. Genom att göra detta kan man agera på ett tidigt 

stadium om verksamheten börjar avvika för mycket från planen. Det är viktigt att detta 

fungerar, eftersom banken förlorar på att företaget går dåligt. 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Intervjupersonen menar att banken fungerar som en rådgivare som kan bidra med viktiga 

synpunkter på verksamheten. Sedan kan ju alltid småföretagaren agera på eget bevåg, men 

intervjupersonen säger att entreprenörerna i de allra flesta fallen endast är glada över 

rådgivning och tips. 

Ofta är det entreprenören själv som ska få allting att fungera och därför är det bra att banken 

kan komma in som ett stöd ibland och ge en klapp på axeln och knuffa småföretagaren i rätt 

riktning. 

Intervjupersonen avslutar med att säga om det är i bankens intresse att företaget går bra, vilket 

gör samarbetet till en ”win-win situation” om företaget är lönsamt. 

5.5 Intervjuperson 5 

Bank Nordea 

Position Kreditanalytiker 

Erfarenhet av kreditgivning 20 år 

1. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade företag?  

Intervjupersonen förklarar att denne har tjugo års erfarenhet av kreditgivning, men nu jobbar 

med andra uppgifter inom banken. 

2. På vilken nivå inom er organisation sker beslut inom kreditgivning till nystartade 

småföretag? 

Intervjupersonen förklarar att det först och främst beror på volymen på krediten. Nittiofem 

procent av besluten tas på direkt på kontoren eftersom krediterna är så pass låga, men det 

finns också nystartade företag som behöver större krediter och då tas besluten på en högre 

nivå inom organisationen. Anledningen till detta är att ju större krediten är desto större belopp 

riskerar banken att förlora. Därför är det viktigt att ärendet går igenom flera nivåer av 

bedömare för att beslutet skall bli rätt. 

3. Finns det en gräns för hur mycket ett lokalt kontor får låna ut till ett nystartat småföretag? 

Svarspersonen berättar att de lokala kontoren har en kreditgräns och de individuella 

banktjänstemännen har en kreditgräns beroende på erfarenhet av kreditgivning. 
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4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Svarspersonen jämför kreditgivningen med uppsatsförfattarnas egen kunskap om sina egna liv 

och menar att det är självklart att den ene av oss inte vet allt om den andra och tvärtom. Att 

information är ojämnt fördelad är således inte något som är specifikt för kreditgivning. 

Intervjupersonen menar att det viktiga är vad man gör av den informationen man får och att 

man kritisk granskar den för att ta reda på hur trovärdig den är. 

5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Intervjupersonen menar att utvärderingen bygger mycket på erfarenhet. Det absolut viktigaste 

är att bedöma personen och affärsidén. Att presentera en affärsidé kan vem som helst göra, 

därför är det viktigt att personen innehar den rätta kompetensen att utveckla idén. 

Svarspersonen förklarar vidare att det även är intressant att veta vem personen är, om denne 

exempelvis har en relation sen tidigare med banken eller om personen exempelvis är känd på 

orten, kanske en medial person. Personer som kommer in direkt från gatan är svårast att 

bedöma. En kreditupplysning om kunderna får banken från UC, där framgår information om 

eventuella konkurser, betalningsanmärkningar eller skatteskulder. 

Historiska siffror används som en del i bedömningen av företagen. När det gäller budget är 

det viktigt att den har synats av en oberoende redovisningsbyrå för att den skall få en bättre 

trovärdighet. Tack vare detta vet man att inga formella fel förkommer, dock är den svåraste 

frågan om affärsidén verkligen kommer att generera de tänkta intäkterna. Detta bedöms 

utifrån den kompetens som finns i banken då de har god erfarenhet inom de flesta branscher 

och har sett och bedömt otrolig många affärsidéer. 

6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

Intervjupersonen menar att bedömningen görs utifrån punkterna i det tidigare svaret till 

skillnad ifrån att man inte kan använda några historiska data. Finns det en liknande affärsidé i 

Sverige kan man jämföra med den, men om idén är ny, handlar det mycket om vilka 

säkerheter man kan få in från småföretagaren. Om banken exempel anser att risken är för hög 

och att de inte har rätt kompetens för området, vill banken inte vara med i investeringen. 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är en bra 

låntagare? 

Intervjupersonen börjar med att säga att det är få människor som ljuger, även om det säkert 

förkommer ses det inte som något större problem. Entreprenörer tror på sina idéer och är 

därför i de flesta fallen överoptimistiska. Därför blir det viktigt att försöka vara neutral som 

kreditgivare och se på idén objektivt. Optimism anser intervjupersonen vara viktigt då det 

tyder på att det finns en stark drivkraft från entreprenörens sida. Om entreprenören inte är 

optimistisk börjar man som kreditgivare ana oråd. 

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Beroende på vilken verksamhet det är gäller ställer banken olika krav. Intervjupersonen menar 

att det är normen att ta in en företagsinteckning från företagen. Sen kan man aldrig vänta sig 

att banken skall ta hela risken utan man får räkna med att man som småföretagare måste ställa 

upp med ungefär hälften av investeringen själv. Sen kanske entreprenören inte har möjlighet 
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att gå in med dessa pengar kontant och då får de ta ett personligt ansvar för att de fyller sin del 

av investeringen, genom exempelvis en borgensman eller en säkerhet.  

Intervjupersonen menar att småföretagaren alltid måste ta en risk själv. Tror denne inte på 

företaget finns det heller ingen anledning för banken att tro på idén. Intervjupersonen avslutar 

med att säga att ”man kan inte leka med någon annans pengar”. 

9. Hur sker utbetalningarna? 

Intervjupersonen menar att det finns alla olika tillvägagångssätt för hur utbetalningarna sker. 

Han menar således att det både förekommer att allt kapital betalas ut direkt och att 

utbetalningarna delas upp på olika tillfällen. Om banken exempelvis anser att en kredit är för 

stor nu kan man säga att de får låna en mindre summa, sedan vid ett senare tillfälle får banken 

göra en ny bedömning om de kan utöka krediten. 

Svarspersonen upplyser att företag ofta inte behöver pengarna dag ett, utom i de fallen man 

skall köpa maskiner och inventarier. Därför är banken alltid försiktig att ge en för stor kredit i 

början. Intervjupersonen förklarar sedan att rörelsekapitalet växer i takt med att företaget 

växer och då finns det kreditformer som reglerar rörelsekapitalet per automatik, exempelvis 

factoring. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Intervjupersonen säger att de inte har något belöningssystem. Intervjupersonen förklarar 

vidare att i och med Basel-reglerna görs prissättningen utefter vilken risk företaget har. För att 

få bättre förutsättningar måste man sänka risken i företaget. Vid sänkt risk får man således 

bättre lånevillkor, men det kan knappast ses som ett belöningssystem. 

11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

Svarspersonen berättar att banken vid minst ett tillfälle om året går igenom varje företag. 

Nystartade företag går man igenom oftare, kanske en gång i kvartalet för att se att allt går 

enligt planerna. Banken allokerar en person till varje företag och det är dennes uppgift att ha 

en löpande kontakt med småföretaget för att ge råd och tips, men även för att ha viss 

kreditkontroll. 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Intervjupersonen menar att banken inte kan kräva något från företaget, däremot kan de 

försöka vägleda småföretagen genom att föreslå att man skall ta in en konsult eller förstärka 

styrelsen. Dock har de ingen formell möjlighet att påverka i slutänden, men de har absolut en 

möjlighet att ge kunden rekommendationer. 

Intervjupersonen anser att banken ska fungera som en rådgivare som vill företagets bästa. Det 

ligger i bankens intresse att småföretaget lyckas med sin verksamhet och därför är det ofta 

uppskattat från småföretaget att få in synpunkter från dem. Därför agerar banken ofta 

bollplank med entreprenören och kommer med viktiga iakttagelser om vad som behöver 

förbättras i verksamheten. 
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6.0 Analys 

I följande kapital kommer vi att analysera de svar vi fått i intervjuerna. Detta kommer att ske 

genom att vi först korsanalyserar SHB:s svar och Nordeas svar enskilt. Sedan gör vi en ny 

korsanalys där vi jämför SHB:s sammanfattade svar med Nordeas sammanfattande svar. I 

den enskilda analysen sammanställer vi bankernas svar enligt frågemallen, medan vi sedan 

använder oss av rubriker hämtade från vår teoretiska referensram vid jämförelsen av de två 

bankerna. Detta gör vi för att det lätt skall gå att koppla analyskapitlet tillbaka till 

teorikapitlet. 

6.1 Korsanalys Svenska Handelsbanken 

Beslutsnivå 

På andra frågan som handlar om vilken nivå besluten om kreditgivning sker inom SHB står 

det klart att det till en viss gräns görs på kontorsnivå. Det hela handlar om vilka behörigheter 

de har ute på kontoren. Överstiger krediten de kontorsanställdas behörighet går ärendet vidare 

till kreditenheten på regionbanken. Handläggarna ute på kontoren har dock ingen gräns för 

hur många företagskunder de lånar ut till. Av svaren att döma är krediterna till de flesta 

småföretagen under den ekonomiska gräns för vad kontoren har behörighet till, vilket innebär 

att de låneansökningarna från småföretagare i allmänhet behandlas på lokal nivå. Det här 

bevisar att SHB arbetar decentraliserat eftersom beslut i kreditärenden sköts direkt på 

kontoren. Det här betyder i sin tur att mycket av kreditgivningen handlar om den enskilda 

handläggaren ute på kontoren (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). 

Kreditgräns 

På frågan om det finns en gräns för hur mycket de enskilda kontoren har behörighet att bevilja 

en enskild företagare blir svaret ja. En av våra intervjupersoner berättar att hon har behörighet 

att bevilja två miljoner kronor till en enskild företagskund. Vilken behörighet man har är dock 

individuell där kontorschefen ska ha den högsta på kontoret.  Som framgick av den 

föregående frågan tas de kreditbelopp som överstiger kontorets behörigheter upp till en högre 

instans, vilket då först blir kreditenheten på det regionala huvudkontoret. En av våra 

svarspersoner berättar även att krediter till nystartade företag åtminstone bör göras i samråd 

med kontorschefen, eftersom de generellt är förknippade med högre risk (Landström, 2003, s. 

67). 

Asymmetrisk information 

Vad som framgår tydligt av svaren är att det är bankens uppgift att försöka få tillgång till 

informationen som företagaren har om sig själv och sin verksamhet. De vi har intervjuat 

belyser att det är viktigt att ställa många frågor till företagaren för att få tillgång till så mycket 

information om småföretaget och personen som möjligt, då det blir underlaget för 

bedömningen. Svarspersonerna från SHB är också eniga om att banken oftast kräver mycket 

information om företagaren innan en kredit beviljas och att denna information kan vara svår 

att få tillgång till. Viss information om småföretaget kan man dock få tillgång till i form av 

tidigare bokslut och offentlig finansiell data. En av våra intervjupersoner från SHB berättar att 

företagaren kan välja att mörka vissa uppgifter om sig själv som det inte alls är säkert att 

banken får reda på att det hela handlar om ett företroende mellan de båda parterna. Utifrån 
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intervjupersonernas svar ligger således ett stort ansvar hos den individuelle bankmannen vid 

kreditgivning till nystartade småföretag, då det saknas finansiell data i dessa företag. 

Det här betyder att informationen mellan banken och företagaren är ojämnt och asymmetrisk 

fördelad initialt. Denna asymmetri försöker banken att eliminera genom att just ställa mycket 

frågor till kunden och agera nyfiket. Som en av intervjupersonerna berättade är vissa frågor 

man ställer till kunden standardiserade inom SHB just för att ge stöd åt handläggarna på 

kontoren för att motverka informationssymmetri. Enligt en svarsperson händer det att banken 

egentligen aldrig får tillgång till informationen. Det här innebär att informationsasymmetri 

kan råda genom en hel kreditgivningsprocess, vilket gör att banken inte kan ta med 

informationen i sina beräkningar då beslutet tas (Lean & Tucker, 2001, s. 45-48). 

Utvärdering av företag 

Om företagaren är en gammal kund hos banken verkar våra intervjupersoner eniga om att man 

i screeningen tittar på hur kunden tidigare skött sina återbetalningar. Nyckeltal är även något 

man tar hänsyn till, exempelvis vilken soliditet småföretaget har i det skede då 

kreditgivningsprocessen sker. Intervjupersonerna är eniga om att man alltid hämtar 

information från UC. Därifrån får man information om betalningsanmärkningar eller 

befintliga lån i en annan bank. Detta kan liknas med den första delen i screening-processen, 

insamling av data (Savery, 1976, s. 180). 

På frågan om signalering verkar intervjupersonerna vara eniga om att om företagaren själv har 

investerat pengar i verksamheten tolkas detta som en positiv signal, då företagaren därmed 

visar att den själv har tro i projektet (Spence, 1973, s. 358-359). Det här eftersom företagaren 

själv kopplas till risken och är villig att sätta sina egna pengar på spel för verksamheten som 

ett bevis på sin hängivenhet. 

Utvärdering av nystartade småföretag 

Är småföretaget å andra sidan nystartat blir insamlingen av data till screening-processen lite 

annorlunda, eftersom man inte kan se tillbaka på historiska siffror eller annan objektiv 

information (Landström, 2003, s. 67). I dessa fall tycks intervjupersonerna vara samstämmiga 

om att man till stor del bedömer affärsplanen, men även personen som ska leda projektet. 

Våra intervjupersoner menar att personen inte bara måste prestera en bra affärsplan utan även 

ha kapacitet att realisera idén. Även fast småföretaget är nystartat tittar man enligt 

intervjupersonerna även på vissa siffror (budget). En svarsperson berättar att det är viktigt att 

företagaren snabbt tror sig kunna uppnå ett stabilt kassaflöde. Att företagaren gått in med egna 

pengar i verksamheten är även här något som våra intervjupersoner tolkar som en positiv 

signal som ett bevis på företagarens entusiasm. 

Låntagarens metoder 

Att kunden genom olika metoder skulle försöka framhäva sig som en bra låntagare är något 

det råder lite delade meningar om hos våra intervjupersoner. Två av svarspersonerna tycker 

inte att kunden använder någon typ av fasad för att framstå som en bra låntagare utan tycker 

att kunden ofta agerar naturligt och brinner för projektet. En av dessa två tycker sig även 

kunna märka om kundens historier verkar osannolika. En intervjuperson menar å andra sidan 

att vissa kunder använder en viss typ av jargong vid mötet med banken där de försöker 

framställa sig själv som goda och stabila låntagare. Teorin om signalering kan här appliceras 

på sammanhanget då vår svarsperson tolkar denna jargong och fasad som en negativ signal 

(Spence, 1973, s. 358-359). 
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Motkrav 

På frågan om vilka motkrav SHB ställer för utlåning av kapital tycks säkerheter eller att 

företagaren går in som borgen vara det mest framstående. Alla svarspersoner tar upp detta 

som en viktig faktor. Man tar även ut en företagsinteckning på småföretaget. Det här kan dock 

vara problematiskt med nystartade företag, då inteckningen oftast inte är värd något eftersom 

företaget i detta tidiga skede inte har särskilt stora tillgångar (Landström, 2003). Anledningen 

till att banken vill ha säkerheter för lånet är bland annat för att företagaren själv ska kopplas 

till risk, vilket gör att personen använder kapitalet med större eftertanke (Rajan & Winston, 

1995). Att företagaren själv är villig att gå in med borgen för lånet är även något som våra 

intervjupersoner tolkar som en positiv signal i att personen själv tror på projektet och är villig 

att ta en risk (Spence, 1973, s. 358-359). Denna typ av borgen är vad man inom bankvärlden 

kallar för skötselborgen. 

Utbetalningar 

Intervjupersonerna från SHB menar att man helst inte villkorar en senare utbetalning i det 

initiala avtalet. Innan alla utbetalningar sker en ny prövning av småföretaget. Det här innebär 

således att utbetalningarna alltid sker i klumpsummor, men att de kan göras vid olika 

tidpunkter, vilka alltid föregås av nya kreditprövningar. Vidare innebär det här att SHB inte 

använder sig av bindning, eftersom man inte villkorar några utbetalningar i det initiala avtalet 

(Smith & Smith, 2004). En utbetalning föregås alltid av en ny kreditprövning utifrån det 

gällande läget. 

Belöningssystem 

På frågan om SHB använder sig av några belöningssystem menar svarspersonerna att det inte 

finns några uttalade belöningssystem inom banken. Dock använder banken sig av individuell 

räntesättning, vilket innebär att företagaren får en mer förmånlig ränta om man anser att 

utlåningen har en låg risk. Om det är en gammal företagskund i banken som tidigare skött sina 

återbetalningar kan denne även få tillgång till mer förmånliga villkor. Agentteorin menar att 

principalen, vilket i det här fallet är banken, kan styra agentens intressen genom att använda 

sig av ett belöningssystem. I och med detta ska kundens ändamål bli förenliga med bankens 

(Nilakant & Rao, 2009). Av svaren att döma kan man tyda att SHB har tendenser till en form 

av belöningssystem, där de företagare som tidigare varit kund hos banken kompenseras med 

en lägre ränta. 

Uppföljning och kontroll 

Vad som tycks vara genomgående för hur SHB följer upp och övervakar sina kunder är att 

man egentligen bör kontakta småföretaget med jämna mellanrum, men att det i realiteten inte 

alltid finns tid nog. Uppföljningen blir enligt intervjupersonerna snarare en typ av informella 

möten, där kunden kommer in på kontoret för att göra sina ärenden och att man i samband 

med detta frågar kunden hur företaget går. Den här typen av uppföljning är inte enligt en 

svarsperson riktigt tillfredsställande, då man egentligen borde ha fler formella träffar med 

kunden. Vad intervjupersonerna är helt ense om är att större kunder med krediter som 

överstiger en miljon kronor måste följas upp en gång per år, där man ser över bokslutet och 

allmänt stämmer av med kunden hur året har varit. En av intervjupersonerna framhåller vikten 

i att kunden ska känna sig bekväm i att på eget initiativ komma in till banken för ett samtal, 

vilket främjar till en mer avspänd relation och förhoppningsvis även en längre relation med 

kunden. 
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Trots att man inom SHB har en viss form av övervakning som i vissa tillfällen tycks vara 

något bristfällig menar en av intervjupersonerna att det kan vara svårt att skydda sig mot rena 

falsarier där kunden använder pengarna till något som man inte kommit överens om. I dessa 

fall får man förlita sig till UC, som sammanfattar hur kunden historiskt sett har skött sig. Den 

här upplysningscentralen blir vid en kreditgivningsprocess en tredje part som innehar 

information om befintliga företag. Det är i linje med vad Howells & Bain (2008) menar i 

deras teori om övervakning, där övervakningen kan läggas ut till en tredje part. Bruns (2004) 

menade dock att detta var en dyr företeelse, vilken sällan appliceras på småföretag. SHB:s 

svar tyder dock på att metoden används till en viss del för övervakningen av småföretag. 

Möjlighet att påverka småföretag 

Tanken inom SHB är att man ska vara aktiv i de projekt där man är exponerade för risk. Dock 

kan det enligt våra intervjupersoner vara svårt att påverka företagaren direkt. Istället sker detta 

genom en typ av rådgivning, där banken kan gå in och ge sin syn på verksamheten. En 

intervjuperson berättar att det är SHB:s policy att följa upp och samtala med kunden om man 

märker att småföretaget börjar gå sämre och återbetalningarna uteblir. Vid dessa samtal 

diskuterar man bland annat hur man ska få småföretaget på rätt bana igen. Detta ser vi som ett 

tydligt försök till övervakning från SHB:s sida. 

6.2 Korsanalys Nordea 

Beslutsnivå 

Våra intervjupersoner från Nordea förklarar att beslut om små krediter tas på kontoren, medan 

beslut om större krediter tas högre upp i organisationen. Ena intervjupersonen menar att 

nittiofem procent av alla beslut om kreditgivning till småföretag tas på de lokala kontoren, 

vilket således också innebär att nittiofem procent av krediterna är relativt små. Man menar 

vidare att det inte bara är storleken på krediterna som avgör på vilken nivå besluten tas utan 

att risken också är en viktig faktor för hur man ska bedöma företaget. Om risknivån är hög 

kan det innebära att beslutet måste tas på en högre nivå inom organisationen även om själva 

krediten är låg. Kontentan av detta system blir att kreditgivningen till småföretag är 

decentraliserad, eftersom den i första hand sköts på de lokala kontoren. Detta betyder också 

att den individuelle banktjänstemannen har en väldigt central och betydelsefull roll i 

kreditgivningen till småföretagen (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). 

Kreditgräns 

Båda intervjupersonerna från Nordea svarar att det finns en kreditgräns hos kontoren. Det 

specificerar inte någon nivå på denna, men menar att den är tillräckligt hög för att de flesta 

beslut om kreditgivning till småföretag skall kunna göras på lokal nivå. Ena intervjupersonen 

förklarar att de anställda inom kontoren har olika individuella kreditgränser beroende på 

vilken erfarenhet de har inom kreditgivning. Längre erfarenhet är således lika med en högre 

kreditgräns (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). 

Asymmetrisk information 

På frågan om informationen är ojämnt fördelad mellan banken och kunden vid en 

kreditgivning är intervjupersonerna eniga om att så är fallet. Den ene intervjupersonen menar 

att man bör se detta som ett faktum och därför lägga huvudfokus på hur man skall hantera 

problematiken detta medför. Den andre intervjupersonen tillägger att man får in mycket 

information om entreprenören från UC, men att det finns information som man måste 

tillgodose sig med direkt från småföretagaren. 
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Trots att det finns en asymmetrisk fördelning av information anser dock den ene 

intervjupersonen att detta inte är något större problem, eftersom banken inte tar beslut på för 

lösa grunder. Således innebär det att kunden inte kan hålla inne med vital information, då 

detta leder till att banken inte kan godkänna en kredit. För att undvika eventuella problem 

tillägger den andre intervjupersonen att det är otroligt viktigt att man kritiskt granskar den 

information man får från entreprenören, eftersom denne ofta har överoptimistiska 

förväntningar på sin affärsidé. 

Utvärdering av företag 

Vid frågan om hur banken utvärderar ett småföretag menar en av intervjupersonerna att 

entreprenören och affärsidén är det man främst tittar på. Intervjupersonen menar att det är 

otroligt viktigt att småföretagaren själv har den kompetensen som krävs för att driva 

affärsidén. Han menar således att en affärsidé kan bli värdelös om inte småföretagaren är rätt 

person för jobbet. Att småföretagaren har rätt kompetens för affärsidén är en positiv signal till 

banken, vilket innebär att chanserna ökar för småföretagaren att få låna pengar (Riley & 

Milde, 1988). 

Den andre intervjupersonen håller med om att entreprenören har en viktig roll i utvärderingen, 

men belyser också värdet av att samla in information med hjälp av UC och att titta på 

historiska data från verksamheten. Med hjälp av denna information får man hjälp att göra en 

riskbedömning av entreprenören och får samtidigt reda på verksamhetens lönsamhet. För att 

sätta in detta i ett teoretiskt sammanhang kan man se denna informationsinsamling som en 

screening av entreprenören, då man med hjälp av siffror och historiska data tar reda på dennes 

risker (Savery, 1976). Dock finns det ju inga historiska data vid bedömning av nystartade 

småföretag. 

Båda intervjupersonerna belyser betydelsen av en budget och menar att det är viktigt att man 

räknat på hur verksamheten skall gå runt. Den ene intervjupersonen tillägger att budgeten 

måste granskas av en oberoende part så att det inte smyger sig in formella fel i 

kalkyleringarna. Dock kan varken kund eller bank verkligen veta om småföretaget kommer att 

få de intäkter som de räknar med, men om affärsidén är bra, kunden har god kompetens, 

budgeten är rimlig och företagshistoriken är positiv så ökar självklart chanserna att företaget 

skall lyckas. Båda intervjupersonerna menar således att det gäller att utvärdera helheten av 

företaget och att det handlar om ett samspel mellan många olika delar för att ett småföretag 

skall vara värt att satsa på. Denna bedömning ingår i screening-processen (Savery, 1976) och 

är samtidigt vad kreditgivningen går ut på (Bruns & Fletcher, 2008). 

Utvärdering av nystartade småföretag 

Nordeas intervjupersoner förklarar att bedömningen av entreprenören blir än viktigare hos ett 

nystartat företag än hos ett redan etablerat företag. Den ene intervjupersonen utvecklar och 

säger att entreprenör, affärsidé och budget är de viktigaste delar hos nystartade företag. De 

båda påpekar också att bedömningen av företaget blir svårare när det inte finns några 

historiska data att använda sig av. De menar således att ju mer information som finns att 

tillgå, desto lättare blir det att göra en tillförlitlig bedömning av småföretaget (Bruns & 

Fletcher, 2008; Savery, 1976). 

Den ene intervjupersonen förklarar att när man bedömer en affärsidé hos ett nystartat företag 

tittar man ofta på liknande idéer man fått in tidigare och jämför dem. Om det är en helt ny idé 

blir bedömningen svårare att göra och om det inte finns tillräckligt med kunskap inom banken 

på det specifika området kan banken mycket väl avstå en investering med det som grund. 
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Låntagarens metoder 

Den ene intervjupersonen förklarar att det är mycket sällan som en kund ljuger och ser det 

därför inte som något problem. Den andre intervjupersonen fyller i att kunder ibland vill vara 

banken tillags och därför agerar inställsamt och tillgjort, detta är dock ganska genomskinligt 

och en erfaren kreditgivare kan ganska snabbt se igenom fasaden. Således tolkar kreditgivaren 

de signaler som entreprenören sänder ut och bedömer dem (Deakins & Hussain, 1994). 

Den förste intervjupersonen fortsätter med att förklara att kunder som söker kredit från 

banken ofta har en överoptimistisk syn på sin affärsidé. Detta är helt naturligt, då idén ofta 

något de utvecklat och arbetat med under en lång tid. Är inte entreprenören optimistiskt 

inställd till sin affärsidé drar man som kreditgivare öronen åt sig, för då kan det vara något 

som är fel. Intervjupersonen förklarar att man måste se det hela ur ett neutralt perspektiv och 

göra en opartisk bedömning. Således kan man inte endast utgå från de signaler kunden sänder 

ut, man måste även granska de olika delarna i projektet (Riley & Milde, 1988; Savery, 1976). 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid att entreprenören skall tro på sin idé och vara villig att 

investera både tid och pengar i den. Om kunden inte själv tror på sin idé finns det ingen 

anledning till att banken skulle tro på den. Därför blir de signaler kunden sänder ut om sin 

affärsidé en otroligt viktig faktor att bedöma i kreditgivningen (Bruns & Fletcher, 2008; Riley 

& Milde, 1988). 

Motkrav 

Intervjupersonerna menar att banken aldrig ensamt går in och finansierar ett småföretag. De 

vill alltid att småföretagaren själv är med och står för en del av investeringen. Om 

småföretagaren inte kan gå in med summan kontant måste denne lösa det på annat sätt, 

exempelvis genom att ställa en säkerhet eller ordna med en borgensman (Bruns & Fletcher, 

2008; Rajan & Winton, 1995). Intervjupersonerna är eniga om betydelsen av att entreprenören 

medfinansierar projektet. Tack vare detta binder man entreprenören till sig och eftersom 

denne har egna pengar på spel minskar också risken för ett oaktsamt agerande (Bruns & 

Fletcher, 2008; Deakins & Hussain, 1994). 

Intervjupersonerna fortsätter med att säga att man alltid tar en företagsinteckning av företaget 

som säkerhet, dock har en sådan inte något större värde hos ett nystartat företag. Börjar 

företaget generera intäkter med tiden ökar dock värdet av företagsinteckningen i takt med 

intäkterna. Landström (2003) menar att småföretag inte alltid har säkerheter att tillgå, därför 

kan en företagsinteckning ses som en dellösning av problemet. 

Utbetalningar 

En av våra intervjupersoner inom Nordea menar att utbetalningarna kan ske på olika sätt, 

medan den andre menar att de alltid sker i en klumpsumma. Vi väljer att tro på den andre 

intervjupersonen, då vi anser att den förste har missuppfattat frågan, eftersom denne senare 

under intervjun säger att man alltid gör en ny bedömning innan en ny kredit beviljas. Detta 

indikerar på motsatsen till vad intervjupersonen först förmedlade. 

Detta innebär att Nordea gör sina utbetalningar till kunder i en klumpsumma. Om kunden vill 

förlänga krediten gör banken en ny prövning utifrån den aktuella informationen. På grund av 

detta visar inte Nordea några tendenser att använda sig av metoden bindning, eftersom de 

alltid gör helt nya prövningar och inte villkorar sina beslut (Smith & Smith, 2004). 

Intervjupersonerna tillägger att vid utlåning av rörelsekapital använder sig ofta Nordea av 
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factoring, vilket innebär att småföretagen belånar sina fakturor för att få in kapital till den 

löpande verksamheten. Detta ser vi som en typ av säkerhet för att ytterligare lån skall beviljas. 

En intervjuperson förklarar att om man valt att satsa på ett företag kan man inte avbryta denna 

satsning hur som helst. Man binder upp sig under en längre tid och bara för att företaget går 

trögt i början kan man inte lämna projektet hur som helst. Bankens mål är att få företaget 

lönsamt, eftersom det är det som banken tjänar mest pengar på. 

Belöningssystem 

Båda intervjupersonerna från Nordea är eniga om att banken inte har något belöningssystem 

vid kreditgivning till småföretag. De menar att man använder sig av individuell prissättning 

där risknivån är den bestämmande faktorn. För att kunna få bättre kreditvillkor måste man 

således sänka företagets risknivå, det hjälper inte att man är trogen mot banken eller alltid 

skött sina inbetalningar. 

Agentteorin säger att banken kan styra sina kunder med hjälp av incitament, vilket också 

skulle kunna ses som ett belöningssystem. Det systemet banken använder sig av ser vi dock 

inte som ett belöningssystem för kunden då det är banken som blir den största vinnaren i och 

med att risken hos företaget sjunker. Att även företaget får en räntesänkning ser vi mer som en 

oundviklig biprodukt av systemet, även om småföretaget säkert uppfattar detta som positivt. 

Vi anser inte att bankens och småföretagens mål blir förenliga med detta system, då lägre risk 

inte innebär högre lönsamt för företaget, utan snarare säkrare investering för banken (Nilakant 

& Rao, 2009). 

Uppföljning och kontroll 

Intervjupersonerna berättar att det är obligatoriskt för banken att ta kontakt med sina kunder 

minst en gång om året. Kontakten med nystartade företag sker fortlöpande och där kan det 

handla om ett samtal i kvartalet eller till och med ännu oftare. Detta är i enlighet om vad 

Landström (2003) skriver, nämligen att nystartade företag är mer riskabla för banken.  

Banken har allokerat en person till varje småföretag som ansvarar för att kontakten tas. 

Kontrollen av företagen sker genom att man diskuterar verksamheten och jämför den med 

affärsplan och budget för att försäkra sig om att allt går enligt planerna. Tack vare denna 

kontakt menar intervjupersonerna att man kan upptäcka problem i ett tidigt stadium och på så 

sätt agera för att motverka dem. Intervjupersonerna menar att huvudmålet med kontakten är 

att föra en kontinuerlig diskussion med företaget, men självklart finns det också ett intresse 

från bankens sida att ha en viss kreditkontroll (Howells och Bain, 2008). 

Intervjupersonerna tillägger att banken får hjälp från UC med övervakningen av 

småföretagarna. Där UC per automatik skickar nya kreditupplysningar till banken om en kund 

exempelvis fått en betalningsanmärkning eller liknande (Howells och Bain, 2008). Bruns 

(2004) menade att detta var ytterst ovanligt, men enligt intervjupersonerna verkar det vara en 

standardföreteelse. 

Möjlighet att påverka småföretag 

Båda intervjupersonerna trycker hårt på att banken skall fungera som en rådgivare för kunden 

och att det skall finnas en affärsmässig relation mellan dem båda. Banken har ingen formell 

möjlighet att påverka kunden, men tack vare den relationen man bildar med småföretaget kan 

man komma med tips och vägledning. Intervjupersonerna menar att denna relation oftast 
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uppskattas av småföretaget då entreprenören ofta är i en utsatt roll och ensam bär ansvaret för 

att få företaget att fungera. 

Intervjupersonerna tillägger att bankens och kundens intressen är förenliga för att båda vill att 

verksamheten skall bli lönsam. Det skall alltså inte finnas några avvikelser i målsättning 

mellan banken och kunden, dock finns det alltid skillnader i hur man vill nå dit och vilket 

tidsperspektiv man har. Dock ska aldrig kunden behöva känna sig hotad av banken, eftersom 

de har samma mål i siktet. 

För att banken skall kunna säga upp en kredit krävs det att kunden missköter sig ordentligt. 

Det går alltså inte att påverka en kund som sköter sina inbetalningar, men inte vill ha bankens 

hjälp. Dock är det väldigt sällan sådana situationer uppstår, vilket inte gör dem till något 

större problem. 

6.3 Korsanalys Svenska Handelsbanken och Nordea 

I detta avsnitt kommer vi jämföra korsanalysen av SHB med korsanalysen av Nordea. 

Analysen kommer att göras under rubriker hämtade från teorikapitlet. Meningen är att vi ska 

titta på likheter och olikheter i analyserna, för att sedan kunna dra slutsatser i nästa kapitel 

om hur bankerna skyddar sig mot snedvridet urval och moralisk risk. 

6.3.1 Kreditgivning 

Utifrån svaren vi fått från intervjupersonerna använder SHB och Nordea nästan identiska 

upplägg vid kreditgivning till småföretag. De flesta besluten tas ute på kontoren, eftersom 

krediterna till småföretag är relativt små. Om krediterna är större och därmed överstiger 

kontorens befogenheter går ärendet vidare uppåt i organisationen och beslutet sker då på en 

högre nivå. Detta styrks av Bruns & Fletcher (2008) som menar att det svenska 

kreditgivningssystemet till småföretag sker lokalt på kontoren. 

Båda bankernas intervjupersoner menar att de lokala kontoren har en kreditgräns som de 

måste följa. Denna gräns ligger på en sådan nivå att majoriteten av besluten för kreditgivning 

till småföretag kan tas av den enskilde banktjänstemannen direkt på kontoret. Kreditgränsen 

blir högre ju mer erfarenhet man har och det är kontorschefen som har den högsta 

kreditgränsen på kontoret. Detta gör att om en banktjänsteman inte kan ta beslutet själv, finns 

det ändå möjlighet att beslutet tas på kontoret, då kontorschefen har lite högre befogenhet. Att 

majoriteten av beslut om kreditgivning kan tas på kontoren tyder på att bankerna jobbar 

decentraliserat. Detta gör att kreditgivarna på kontoren får en mycket central roll i 

kreditgivningen till småföretag, detta är utmärkande för just svenska banker (Bruns & 

Fletcher, 2008, s. 174). 

Det som skiljer bankerna åt är att Nordea menar att risknivån också kan vara en faktor för att 

beslutet skall tas på en högre nivå inom organisationen, även om krediten är liten. SHB:s 

intervjupersoner nämner inte detta, vilket skulle kunna ses som att Nordea är aningen mer 

riskmedvetna. Dock ser vi det inte som omöjligt att fallet är detsamma i SHB, dock framgick 

det inte i våra intervjuer. 

6.3.2 Informationsasymmetri 

Vad SHB och Nordea tycks vara eniga om är att de båda anser sig behöva mycket information 

om småföretaget innan de beviljar en kredit. Majoriteten av svarspersonerna är eniga om att 

informationen mellan småföretagare och banken är ojämnt fördelad vid en kreditgivning och 
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att det är bankens uppgift att ta reda på den information som behövs. Svarspersonerna från 

Nordea menar att banken inte tar beslut på lösa grunder, vilket innebär att småföretagaren inte 

kan sitta inne med vital information, eftersom banken då väljer att inte bevilja någon kredit. 

En av intervjupersonerna på SHB menar å andra sidan att småföretagaren kan välja att 

hemlighetshålla viss information som banken kanske aldrig får reda på och att det hela 

handlar om ett förtroende mellan bank och småföretagare.  

Bankernas gemensamma UC tycks av svaren att döma även vara ett användbart hjälpmedel 

för att motverka informationsasymmetri. Både intervjupersonerna från SHB och Nordea 

menar att de här kan gå in och se vad småföretagaren har för befintliga lån och hur de skött 

sina återbetalningar tidigare. På SHB berättar man även att det går att få fram relevant 

information om småföretaget från tidigare bokslut och offentlig finansiell data. Det blir dock 

problematiskt då företaget är nystartat och denna information således inte är tillgänglig. Att 

bankerna använder sig av en tredje part för denna typ av övervakning är inte i enlighet det 

Bruns (2004) nämner i sin avhandling. 

Av svaren att döma finns det fog att påstå att informationsasymmetri existerar mellan 

småföretag och bank under en kreditgivningsprocess. Det här eftersom informationen mellan 

småföretagare och banken tycks vara ojämnt fördelad. Viss information om småföretagaren är 

även svårtillgänglig för banken och i vissa fall otillgänglig. (Lean & Tucker, 2001, s. 45-48). 

6.3.3 Säkerheter 

Utifrån de data vi samlat in från bankerna är säkerheter ett måste vid alla kreditgivningar till 

småföretag. Intervjupersonerna menar att småföretagaren alltid måste hjälpa till att finansiera 

de projekt de vill låna pengar till och kan man inte göra det kontant måste man ställa en 

säkerhet för att täcka upp för risken man utsätter banken för. Intervjupersonerna menar vidare 

att en borgensman också är vanligt förekommande och detta ses också som en säkerhet (Rajan 

& Winton, 1995). 

En av intervjupersonerna från SHB menar att en säkerhet eller en borgen ser till att 

småföretagaren sköter sig, eftersom denne då riskerar sin egen egendom om den missköter 

sig. Alla intervjupersoner är även eniga om att en pantsättning från entreprenörens sida tyder 

på denne är villig att satsa på sin affärsidé och att personen är att lita på (Rajan & Winton, 

1995). Att själv investera både tid och pengar i ett projekt man inte tror på vore om inte annat 

dumdristigt från entreprenörens sida. 

En intervjuperson förklarar ganska tydligt SHB:s inställning till säkerheter. Intervjupersonen 

menar att det alltid är viktigt att det finns en säkerhet, men bankens huvudsakliga mål är alltid 

att få företaget lönsamt. De vill inte att företaget skall misslyckas och att de får ett sommarhus 

som kompensation för det. Att banken måste kompenseras med hjälp en ställd säkerhet är ett 

misslyckande från bankens sida, dock är det småföretagaren själv som tar den största smällen. 

Banken vill att företaget skall utvecklas och börja generera pengar. På så sätt tjänar både 

banken och småföretagaren själv på situationen. 

Sammanfattningsvis förekommer säkerheter av olika slag i alla utlåningar till småföretag. 

Nordea menar att man vid varje finansiering kräver att småföretaget själv står för en del av 

finansieringen, vilket är något som Bruns & Fletcher (2008) understryker. Säkerheter är 

således ett måste vid utlåning av kapital och förmodligen den viktigaste faktorn för att hantera 

riskerna med nystartade småföretag. 
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Teorin om säkerheter hos nystartade småföretag sa att dessa ofta inte har några säkerheter att 

ställa och därför måste lösa problemet på något annat sätt (Landström, 2003). En av 

intervjupersonerna från SHB förklarar att dessa företag kan få hjälp med ansvarsförbindelse 

från företag som inriktar sig på den verksamheten. På så sätt har egentligen vem som helst 

med en bra idé möjligheten att starta ett företag och sedan låna pengar från banken. 

6.3.4 Signalering 

Då informationsasymmetri råder vid en kreditgivningsprocess är det viktigt att banken kan 

tyda småföretagarens signaler för att kunna få tillgång till annars dold information (Riley & 

Milde, 1988, s. 101; Deakins & Hussain, 1994, s. 25). En signal som samtliga 

intervjupersoner från både SHB och Nordea tolkar som positiv är att småföretagaren själv har 

investerat pengar i den tänkta verksamheten. Det här betyder att småföretagaren själv är villig 

att ta en risk med sitt projekt genom att visa hängivenhet. En annan signal som SHB och 

Nordea försöker observera i mötet med småföretagaren är huruvida man tror att personen kan 

omsätta sin affärsidé i realiteten. Båda bankerna anser att det är viktigt med en bra entreprenör 

bakom projektet som har rätt kompetens att driva småföretaget. 

Vad Nordea tolkar som en positiv signal är att småföretagaren vid mötet med banken verkar 

optimistisk och brinner för idén. Gör kunden ett lojt och ointresserat intryck tolkas detta som 

en negativ signal. Att småföretagaren skulle försöka använda sig av någon typ av fasad för att 

på så sätt framstå som kompetent är något som svarspersonerna från båda bankerna inte 

tycker hör till vanligheten. På Nordea tycker man kunna känna igen detta beteende då man är 

rutinerad inom branschen. En svarsperson på SHB tycker dock att det förekommer med jämna 

mellanrum att kunder kommer in med en viss fasad och jargong. Intervjupersonen tycker även 

att man med viss rutin lär sig att tyda dessa mönster och tolkar snarare beteendet som en 

negativ signal då dessa kunder i regel har en sämre återbetalningsförmåga med en mindre bra 

ekonomi bakom sig. 

6.3.5 Screening 

Intervjupersonerna från båda bankerna förklarar att man alltid börjar kreditgivningen med att 

samla in småföretagets historiska data. Detta kompletteras med information från en tredje 

part, UC, som sammanställer en rapport om småföretagarens tidigare konkurser, 

betalningsanmärkningar och skatteskulder. Denna information är helt objektiv och därmed 

väldigt svår att misstolka (Savery, 1976). SHB belyser exempelvis nyckeltalet soliditet som 

en viktig faktor vid bedömningen och framkommer det att småföretaget har en viss soliditet är 

det ren fakta och därför också väldigt lättbedömt. 

När informationen är insamlad bedöms den och utvärderas. Denna insamling och analys leder 

sedan fram till ett beslut i ärendet. Det bankerna beskriver som kreditgivningsprocessen är 

således väldigt lik screening-processen (Stiglitz, 1975). 

Historiska data är dock bara en del av bedömningen av småföretaget vid en kreditgivning. 

Enbart de uppgifterna räcker inte för att göra en helhetsbedömning. Resterande del av 

bedömningen är subjektiv, vilket gör att vi inte vill kalla den delen för en screening, då 

screening bygger på verkliga siffror och statistik (Savery, 1976). 

Båda bankerna belyser vikten av en bra entreprenör, affärsidé och budget. Den del av dessa 

tre som består av siffror är budgeten. Vi anser dock inte att en budget kan ingå i en screening, 

eftersom siffrorna är fiktiva och subjektiva. För att det ska vara möjligt att screena 

information måste det finnas historiska fakta bakom siffrorna. 
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Efter att ha analyserat de svar intervjupersonerna gett oss ser vi tydliga likheter mellan 

bankernas kreditgivningsprocess och den screening-process vi beskrev i vår teoretiska 

referensram. Kreditgivningsprocessen innehåller nämligen alla tre delar av screening-

processen: 1.) insamling av data, 2.) analys av data och 3.) beslut i ärendet (Savery, 1976). 

Den stora skillnaden mellan dessa två processer är att kreditgivningen även innehåller 

subjektiva bedömningar. Dessa subjektiva bedömningar tillsammans med screeningen bildar 

således kreditgivningsprocessen. På grund av detta kan vi inte säga att 

kreditgivningsprocessen till småföretag är en ren screening-process, däremot kan vi säga att 

den är screening-process med subjektiva element inblandade. 

Vid bedömning av nystartade företaget trycker båda bankerna på att det inte finns några 

historiska data att titta på. Detta gör att en viktig del av screeningen faller bort och Nordea 

menar att detta försvårar bedömningen av företag. Utifrån vad vi tidigare nämnt blir alltså 

bedömningen av nystartade småföretag mer subjektiv, eftersom det saknas objektiv 

information. Screening har således inte lika stor roll vid bedömningen av nystartade 

småföretag, som vid bedömningen av etablerade småföretag. Dock förekommer det screening 

i denna bedömning också, eftersom man samlar in objektiv data med hjälp av UC, dock 

kommer inte dessa data från den nuvarande verksamheten.  

6.3.6 Bindning 

Efter att ha studerat de fem intervjupersonernas svar finner vi inte att bankerna använder sig 

av några metoder som skulle kunna jämföras med bindning. Båda bankerna menar att de 

aldrig villkorar beslut utan alltid gör en ny prövning vid ansökan om en förlängd kredit. Detta 

visar på motsatsen till vad bindning säger (Smith & Smith, 2004). Bankerna menar även att 

om man väljer att satsa på ett företag kan man inte kliva av satsningen hur som helst, eftersom 

bankens mål är att göra projektet lönsamt. Detta visar också på motsatsen till bindning (Ibid). 

En bindning skulle också kunna fungera som ett belöningssystem för en trogen kund (Smith 

& Smith, 2004), men Nordea menar att man inte använder sig av något sådant system. Två 

intervjupersoner hos SHB säger dock att gamla kunder kan få bättre kreditvillkor, men om 

detta är helt sant är vi osäkra på, då det inte låter lönsamt ur ett bankperspektiv att ge en 

eventuell dålig kund förmåner. När intervjupersonerna pratar om en gammal kund anser vi det 

innebära att banken kan göra en säkrare bedömning av dennes verksamhet och därför på ett 

bättre sätt också kan analysera risken som är kopplad till dennes verksamhet. Detta innebär 

således att det är den låga risken som ger kunden bättre villkor och inte att det är en gammal 

kund hos banken. 

Bindning kan eventuellt existera i någon annan form än den vi testat för i vår intervju, dock är 

det inget som vi kan komma fram till med hjälp av de data vi samlat in till denna studie. 

Utifrån denna studie anser således att bankerna inte använder sig av bindning. 

6.3.7 Övervakning 

Både intervjupersonerna från SHB och Nordea verkar tycka det är viktigt att ha kontinuerlig 

kontakt med småföretagen för att stämma av hur verksamheten går. På Nordea berättar man 

att den kundansvarige ibland pratar med kunden en gång i kvartalet eller oftare och tillägger 

att det är obligatoriskt att samtala med kunden minst en gång om året. På SHB tycker man 

inte riktigt att uppföljningen sker helt tillfredsställande alla gånger då tid inte alltid finns. 

Dock har man som policy att träffa kunder med krediter över en miljon minst en gång om 

året. 
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Bankernas gemensamma UC fungerar även som en typ av övervakning enligt 

intervjupersonerna. Det här blir då en övervakningsprincip som läggs ut på tredje part där 

SHB och Nordea kan gå in och bevaka om kunden tar andra lån eller hur återbetalningen 

skötts tidigare (Howells & Bain, 2008). Landström (2003) menar att det är riskfyllt för banken 

att bevilja nystartade småföretag kredit då många faller inom de första åren. En stor anledning 

till att båda bankerna anser övervakningen som viktigt är just på grund av detta. Det är alltså 

viktigt för banken att följa upp dessa småföretag för att ge råd och styra företaget i rätt 

riktning. Företag med krediter över en miljon behandlas lite annorlunda av SHB då de internt 

har en policy om att dessa företag måste följas upp minst en gång per år. Anledningen till det 

här är för att minska den eventuella risken för större kreditförluster och vid ett tidigt stadium 

kunna avstyra risken i bästa mån. 
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7.0 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser från den information som framkommit av vår 

empiriska undersökning och utretts i vårt analyskapitel. Detta kommer att göras under två 

rubriken, snedvridet urval och moralisk risk. Under dessa rubriken kommer vi fastställa vilka 

metoder bankerna använder för att undvika dessa två problem. Genom att göra detta svarar 

vi på vår problemformulering. Kapitlet avslutas sedan med att vi omarbetar och förfinar den 

modell vi tidigare skapade, för att den ska passa in utifrån bankernas faktiska sätt att arbete 

mot snedvridet urval och moralisk risk. Detta gör att även vårt syfte med studien uppfylls. 

7.1 Snedvridet urval 

I vår teoretiska referensram beskriver vi två metoder som har som syfte att motverka 

problematiken med snedvridet urval. Dessa metoder heter screening och signalering. I vår 

empiriska studie undersökte vi sedan om bankerna använde sig av dessa metoder vid 

kreditgivning till nystartade småföretag. Om bankerna använder dessa metoder innebär det 

också att man försöker motverka snedvridet urval. 

Hos bankerna finns det tydliga tendenser att screening och signalering används vid 

utvärdering av småföretag. Dessa används för att bedöma kunden utifrån ett riskperspektiv 

och på så sätt placera kunden i rätt riskkategori. Screening och signalering används således i 

ett förebyggande syfte för att banken inte skall ta på sig alltför riskfyllda projekt. 

Screeningen går ut på att banken samlar in historiska data om företaget som de sedan bedömer 

efter bankens kriterier för utlåning. Denna information får man genom småföretagens tidigare 

bokslut. Dessa uppgifter kompletteras med personlig information om småföretagaren som 

man samlar in med hjälp av en tredje part, UC. I denna information framgår småföretagarens 

andra lån, eventuella betalningsanmärkningar samt skatteskulder. Det all denna information 

har gemensamt är att den är objektiv, det vill säga att den bygger på fakta. Vår studie syftar 

till nystartade företag och vid screeningen av dessa företag kan man inte använda historiska 

data. Detta gör att man i riskbedömningen av nystartade småföretag går miste om en viktig 

faktor, nämligen objektiviteten. 

Screeningen är den objektiva delen av kreditgivningsprocessen, den andra delen består av en 

subjektiv bedömning och det är här vi anser att signalering kommer in. Till skillnad från 

screening bygger signalering på den individuelle handläggarens subjektiva bedömning. 

Personen som är ansvarig för kreditgivningen har som uppgift att ta reda på all information 

som inte kan samlas in på annat sätt än direkt från småföretagaren. Detta görs genom att ställa 

frågor och tyda de signaler som sänds ut. Något som alla intervjupersoner menar är en positiv 

signal är att småföretagaren själv är villig att investera pengar i projektet. Detta anser 

intervjupersonerna tyda på att småföretagaren är seriös och tror på sin verksamhet, dock är det 

en helt subjektiv bedömning från bankens sida. Då de inte med säkerhet kan veta 

småföretagarens motiv utifrån enbart den handlingen. 

Om banken anser att småföretagaren klarar screeningen och att även deras subjektiva 

bedömning av småföretagen är tillfredställande, kan banken ta ett bifallande beslut i ärendet. 

Om någon av dessa två bedömningar fallerar kan dock inte banken låna ut kapital till 

småföretagaren, då detta tyder på att projektet är för riskfyllt. 
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Vi anser således att både screening och signalering förekommer i bankens bedömning av 

kunden vid en kreditgivning. Screening gestaltar sig i den objektiva bedömningen av kunden, 

medan signalering gestaltar sig i den subjektiva bedömningen. Eftersom vi fastställer att detta 

är fallet kan vi också säga att bankerna generellt har en bra strategi för att motverka 

snedvridet urval tack vare att de använder minst två metoder, en objektiv och en subjektiv 

bedömning, som är inriktade på att motverka snedvridet urval. 

Vid kreditgivning till nystartade småföretag är skillnaden att det inte finns några historiska 

data om småföretagaren. Detta gör att bedömningen av dessa inte blir lika säker som 

bedömningen av etablerade företag. Detta grundar vi i att den objektiva bedömningen sätts ur 

spel och att endast subjektiva bedömningen från handläggaren ligger till grund för dessa 

beslut. På grund av detta blir således bedömningen av nystartade företag inte lika omfattande 

som bedömningen av ett etablerat småföretag. Detta tyder på att bankerna inte kan utvärdera 

risken hos nystartade småföretag lika bra som risken hos etablerade företag. Dock kan vi 

fastställa att den subjektiva bedömningen finns och det är den vi liknar med signalering. 

Eftersom signalering existerar kan vi också säga att man motverkar snedvridet urval vid 

bedömningen av nystartade småföretag, dock är inte bedömningen lika säker som 

bedömningen av småföretag som även har objektiv data. 

7.2 Moralisk risk 

För att undvika moralisk risk har vi i vår teoretiska referensram berättat om metoderna 

säkerheter, övervakning och bindning. I den empiriska studien undersökte vi sedan två banker 

för att ta reda om dessa metoder används, och i så fall i vilken utsträckning det sker vid 

kreditgivning till småföretag. 

Vad som framkommit av studien är att säkerheter har en viktig betydelse för bankerna vid 

kreditgivning till småföretag. Intervjupersonerna ser säkerheter som en given metod för att 

motverka risker vid utlåning av kapital. Systemet med säkerheter är utvecklat för att banker 

skall minska sin risk och därför kan vi med säkerhet säga att säkerheter existerar vid 

kreditgivning till småföretag. 

Säkerheter från nystartade företag förekommer i allra högsta grad också. Alla nystartade 

småföretag måste gå in med säkerheter för att kunna få en kredit. Dock menar bankerna att det 

inte alltid finns några tillgångar hos dessa företag, vilket innebär att säkerhetsfrågan ibland 

måste lösas på ett annat sätt än att småföretagaren själv ställer en säkerhet eller går i borgen. 

Detta kan ske genom att en tredje part går in med borgen för att säkra återbetalningen av 

bankens kredit. 

Efter vår empiriska studie kan vi säga att övervakning existerar vid kreditgivning. Den 

gestaltar sig i de samtal man för med småföretagaren efter att en kredit blivit beviljad. 

Övervakning sker minst en gång per år, då bankerna har detta som policy. Hos nystartade 

företag är banken dock mer involverad i verksamheten, vilket innebär att samtal med dessa 

företag sker mer kontinuerligt än med redan etablerade företag. 

Eftersom övervakning sker efter att kreditgivningen är gjort kan vi fastställa att den inte är en 

viktig del av själva kreditgivningen, dock en viktig del i efterarbetet med småföretag. Den 

används således för att hålla reda på småföretaget efter att ett avtal har ingåtts. 

Vi finner inget empiriskt stöd för att bindning förekommer vid kreditgivning till småföretag. 

Detta grundar vi i att beslut inte villkoras, vilket inte ger banken möjligt att binda kunden till 

ett avtal i den mening som bindning förespråkar. För att binda kunden till sin verksamhet 
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använder man istället säkerheter som får samma effekt som en bindning skulle göra. Man kan 

således säga att säkerheter används istället för bindning vid kreditgivning till småföretag. 

För att undvika moralisk risk kan vi fastställa att bankerna använder sig av säkerheter samt 

övervakning. Säkerheter använder man innan ett avtal sluts och övervakning används efteråt 

för att se till att småföretagaren sköter sig och sin verksamhet. Bindning existerar inte vid 

kreditgivning. Säkerheter och övervakning skiljer sig inte mycket mellan småföretag och 

nystartade småföretag. Dock finns det en tendens att övervaka projekt med hög risk 

noggrannare än projekt med låg risk. Detta innebär således att övervakningen är mer utbredd 

hos nystartade småföretag. 

7.3 Egen modell och sammanfattning av slutsatser 

Bankens kreditgivning till småföretag 

 

I och med de slutsatser vi dragit från studien har vi omarbetat och förbättrat vår egen modell 

om kreditgivning till småföretag. Vi anser att informationsasymmetri existerar vid 

kreditgivningen och att agentteorin beskriver relationen mellan de två parterna bank och 

småföretag. 

I kreditgivningen använder sig banken av signalering och screening för att motverka det 

initiala problemet med snedvridet urval. Dessa två metoder står för själva riskbedömningen av 

företaget och om dessa görs på rätt sätt motverkar man snedvridet urval samtidigt som man 

bedömer småföretagets risk. Screening kan inte användas i någon större utsträckning vid 

riskbedömningen av nystartade småföretag, där har istället den subjektiva bedömningen i 

signaleringen är viktig roll. 

Säkerheter och övervakning är de metoder som motverkar moralisk risk. Säkerheter binder 

småföretaget till risk vid själva kreditgivningen, vilket minskar deras vilja att agera oaktsamt 

med det lånade kapitalet. Övervakningen sker efter att avtalet har gått igenom och minskar 

viljan för småföretaget att inte avvika från den planen man lagt upp tillsammans med banken. 

Säkerheter är lika viktiga för banken när det gäller både etablerade och nystartade småföretag, 

dock är övervakningen av de nystartade småföretagen vikigare eftersom de innebär en större 

risk för banken. 
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Den stora skillnaden på screening och signalering i jämförelse med säkerheter och 

övervakning är att de två första används för att undvika den ingående risken för snedvridet 

urval i projektet, medan de två andra metoderna används för att förebygga moralisk risk i 

efterhand. 

Denna studie visar att bankerna använder metoder som förebygger både snedvridet urval och 

moralisk risk. Dock är bedömningen av nystartade småföretag mer subjektiv än bedömningen 

av etablerade småföretag. Detta tyder på att risken är större att snedvridet urval skall uppstå 

vid en kreditgivning till nystartade småföretag. De metoder som banken använder för att 

kompensera för moralisk risk är mer utvecklade och därför anser vi att det är större chans att 

snedvridet urval skall uppstå än moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. 

Vår yttersta slutsats är att banker agerar för att motverka snedvridet urval och moralisk risk, 

men deras metoder är inte fulländade och bör utvecklas för att de skall kunna eliminera dessa 

risker helt. Snedvridet urval ser vi som det största problemet för tillfället, då vår studie visar 

att banken endast motverkar detta problem med en subjektiv bedömning. Målet för bankerna 

bör således vara att skapa ett konkret objektivt fundament att ta med i bedömningen av dessa 

småföretag. De poängsystem som finns utvecklade bygger även dem på subjektiva 

bedömningen, vilket inte bidrar till objektivitet i besluten. Denna studie visar således att det 

saknas kunskap om hur man skall motverka snedvridet urval vid kreditgivning till nystartade 

småföretag. 
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8.0 Sanningskriterier 

I detta avsnitt redovisar för hur väl studien uppfyller sanningskriterierna. Sanningskriterier 

används i en kvalitativ studie för att bedöma undersökningens tillförlitlighet och ligger 

således till grund för studiens kvalitet. Vi kommer att göra denna bedömning utifrån giltighet, 

intersubjektivitet, användbarhet och överförbarhet. 

8.1 Giltighet 

För att nå en slutsats med denna studie och för att uppfylla vårt syfte har vi gjort fem 

intervjuer med intervjupersoner från två olika banker. Vår bedömning är att studien har god 

giltighet då intervjuarna gett oss den information vi behövt för att kunna slutföra studien. Fler 

intervjuer hade kunnat ge oss fler infallsvinklar på problemet, men det var ingen 

nödvändighet för att kunna slutföra studien på ett önskvärt sätt. De fem intervjuer vi gjort har 

gett oss den information vi behöver för att besvara studiens problemformulering och uppnå 

undersökningens syfte. (Silverman, 1997, s. 110) 

8.2 Intersubjektivitet 

Det har inte funnits några skäl till att vi skulle förvanska eller försöka vilseleda läsaren med 

denna studie. Ingen av oss har varit personligt beroende av slutsatsen studien resulterat i. Vi 

har förhållit oss så objektiva som möjligt till den information vi samlat in och även låtit 

intervjupersonerna ta del av det inspelade och transkriberade resultatet. Ingen av 

intervjupersonerna krävde dock detta av oss. I enlighet med vårt hermeneutiska synsätt har det 

insamlade materialet har tolkats av oss, det är dock slutligen läsarens uppgift att avgöra om 

informationen tolkats korrekt. (Silverman, 1997, s. 102-105) 

8.3 Användbarhet 

Vår studie är till nytta för de banker vi har undersökt samt blivande banktjänstemän. Den kan 

även vara intressant att ta del av som bankkund för att sätta sig in i bankernas problematik och 

arbetssätt. Vi tror även att andra kreditinstitut kan ta del av studien och finna den användbar 

då den belyser kreditgivningsproblem i största allmänhet. Vi har även visat på ett 

forskningsområde där fördjupningar kan göras för att lösa problematiken med framförallt 

snedvridet urval. 

8.4 Överförbarhet 

Vi anser att slutsatsen av denna studie kan appliceras på vilken region som helst inom 

Sverige. Vi ser således ingen anledning att dessa två banker skulle ha andra arbetssätt inom 

ämnet på en annan plats i landet. Det är inte en omöjlighet att studien även kan appliceras på 

andra länder, om de använder sig av samma decentraliserade kreditgivningssystem som i 

Sverige gör. Genomgående har vi undersökt problematiken med snedvridet urval och 

moralisk risk hos nystartade småföretag, som generellt sett är en riskfylld grupp. Det här 

innebär således att studien skulle kunna vara överförbar på andra typer av företag inom 

samma grupp. (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307) 
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9.0 Förslag till vidare forskning 

Denna studie visar att framförallt snedvridet urval är ett stort problem vid kreditgivning till 

nystartade småföretag. Därför bör denna studie följas upp med en studie om hur man kan 

utveckla riskbedömningen av denna typ av företag. Vår studie visar att bedömningen som 

motverkar snedvridet urval endast görs på subjektiva grunder och därför borde vidare 

forskning kunna visa på en objektiv metod som aktivt motverkar snedvridet urval vid 

kreditgivning till nystartade småföretag. Genom denna forskning skulle man kunna utveckla 

kreditbedömningen av nystartade småföretag och på så sätt reducera riskerna för snedvridet 

urval. 
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11.2 Intervjumall 

Syfte 

Att studera vilka specifika åtgärder banker använder för att undvika snedvridet urval och 

moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. Vi kommer att jämföra två banker 

med varandra för att få två aktörers syn på fenomenen. Vi kommer att utveckla en modell 

utifrån vår teoretiska referensram som sedan skall omarbetas och förfinas efter informationen 

från vår empiriska studie. Detta kommer att ge oss en sammanfattande riskhanteringsmodell 

som behandlar snedvridet urval och moralisk risk vid kreditgivning till nystartade småföretag. 

Frågor (allmänna) 

1. Vilken är din roll inom banken? 

2. Hur lång erfarenhet har du av kreditgivning till nystartade företag?  

3. På vilken nivå inom er organisation sker beslut inom kreditgivning nystartade småföretag? 

Beroende på vilken nivå besluten sker: 

Finns det någon gräns för vad ett lokalt kontor får ge ut? 

Hur sätts dessa gränser? 

Alt. 

Vad är kreditgivarens roll på ett lokalt kontor om denne inte tar beslut? 

Frågor (teori) 

4. Anser du att informationen är ojämnt fördelad mellan småföretaget och banken vid en 

kreditgivning? 

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej. Varför inte? 

5. Hur utvärderar ni de företag som vill låna pengar av er? 

Entreprenör, affärsplan, budget etc. 

6. Vilka faktorer tittar man på hos ett nystartat småföretag? 

Vad är viktigast/mindre viktigt? 

7. Upplever ni att agenten använder sig av olika metoder för att visa på att de är en bra 

låntagare? 

På vilket sätt? Vilka metoder? 

8. Vad ställer ni för motkrav vid en utlåning av kapital? 

Säkerheter etc. 

9. Hur sker utbetalningarna? 
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Klumpsumma, uppdelade betalningar etc. 

10. Använder ni belöningssystem? 

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej: Varför inte? 

11. Hur sker uppföljning och kontroll av småföretagen? 

Fungerar det? Hur skulle man kunna göra annorlunda? 

12. Vilken möjlighet har ni att påverka småföretag i deras agerande? 

Hade ni vilja kunnat påverka mer? 
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