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Sammanfattning 

Kreditgivning till företag är en stor del av bankers verksamhet och utlåningen till företag 

uppgick år 2010 till närmare 1063 miljarder kronor. Denna utlåning är en viktig 

finansieringskälla för företagen men en viktig förutsättning är att företagen i gengäld kan 

uppvisa en god återbetalningsförmåga. Varje företags kreditansökan är individuell och 

kreditbedömningarna har efter finanskrisen blivit effektiviserade och kreditgivningsprocessen 

har stramats åt.  

I dagsläget finns det många regionala skillnader mellan Umeå och Västerbottens läns inland, 

exempelvis vad gäller befolkningstillväxten och prisutvecklingen på fastigheter. Trots detta 

finns det i dagsläget ingen tidigare forskning som visar ifall det finns några skillnader i hur 

kreditgivningsprocessen går till i större och mindre städer. Det är därför detta kunskapsgap 

som vi med denna studie undersökt, det vill säga om det finns någon skillnad i 

kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen av företag i Umeå jämfört med i 

Västerbottens läns inland. Detta ledde oss fram till följande frågeställning:  

Hur fungerar kreditgivningsprocessen praktiskt inom banken och hur genomför de 

kreditbedömningar av företag i mindre städer jämfört med i större städer? 

Syftet med denna studie var att påvisa den geografiska aspektens betydelse när det gäller 

bankers kreditgivning till företag och att, ifall det fanns några skillnader, ge förslag på 

åtgärder för att minska dessa. Vår förhoppning var även att kunna bidra till en ökad förståelse 

inom området och om möjligt tillföra ny kunskap. 

I teorin har vi valt att börja med en presentation av kreditgivningsprocessen och 

kreditbedömningen. Därefter har vi gått igenom information och kreditrisk då dessa är två 

centrala delar som banken tar i beaktning i samband med kreditgivning till företag. Utifrån 

teorin har vi sedan utarbetat en intervjuguide som låg till grund för våra intervjuer. 

Studien har genomförts genom en kvalitativ undersökning där vi intervjuat nio respondenter 

med olika befattningar på tre olika banker; Handelsbanken, Swedbank och Nordea. 

Respondenterna arbetar på olika kontor i antingen Umeå eller i Västerbottens läns inland. 

Dessa intervjuer utgör det empiriska materialet i denna studie. 

I vår slutsats av studien har vi kommit fram till att det inte finns någon geografisk skillnad när 

det gäller hur kreditgivningsprocessen genomförs och vilka steg bankerna går igenom. 

Studien visade däremot att vilken information som bankerna lägger vikt vid i 

kreditbedömningen skiljer sig åt beroende på om banken är verksam i Umeå eller i en stad 

eller ort i inlandet. Ytterligare en slutsats är att bankmännen i inlandet använder sitt 

personliga kontaktnät vid insamlandet av information, något som bankmännen i Umeå inte 

gör.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi börja med att presentera en bakgrund kring ämnet för att 

läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om ämnet och en förståelse för det kunskapsgap 

som finns inom detta område. Därefter följer vår problemformulering, syftet med studien samt 

viktiga begrepp för en ökad förståelse av denna.  

1.1  Problembakgrund 

Bankerna utgör en viktig funktion i samhället och har en stor betydelse för samhällsekonomin 

(Funered, 1994, s.15; Sveriges Riksbank, 2011a, s.14). Det finns tre centrala funktioner inom 

det finansiella systemet vilka är riskhantering, betalningsförmedling och att omvandla 

sparande till investeringar (Sveriges Riksbank, 2011a, s.14). När det gäller Sveriges 

ekonomiska välfärd är det av central betydelse att in- och utlåning fungerar på ett 

tillfredställande sätt. De finansiella intermediärerna är en viktig inkomstkälla för allmänheten, 

vilket inkluderar både företag och hushåll. Studier visar att uppemot 50 % av bankernas 

utlåning till allmänheten utgjordes av icke-finansiella företag under år 2010 (Sveriges 

Riksbank, 2011b, s.83). Enligt Sveriges Riksbank (2011c, s.31) utgör banklån uppemot 80 % 

av företagets finansiering. Att bevilja krediter till enskilda personer och företag är således en 

central del i bankernas verksamhet (Funered, 1994, s.45).  

I samband med en finanskris minskar bankernas utlåning vilket leder till att företagen får 

minskade investeringsmöjligheter, något som påverkar den ekonomiska tillväxten negativt 

(Sveriges Riksbank, 2011a, s.14). Finanskriser påverkar bankers kreditbedömning och gör det 

svårare för företag att beviljas kredit. Under år 2007 anades en kollaps av kreditmarknaden i 

USA och medförde en oro gällande det finansiella systemet (Öberg, 2009). Då det finansiella 

systemet är globalt integrerat var den globala finanskrisen som inträffade ett år senare, år 

2008, ett faktum. Turbulensen som uppstod på kapitalmarknaden drabbade därför även de 

svenska bankerna där främst bankernas likviditet drabbades hårt (Öberg, 2009). Bankernas 

likviditet är en faktor som påverkar ifall de beviljar en kreditansökan då banken måste ha en 

tillräckligt stor kapitalbas för att täcka det kapitalkrav som en kredit medför (Funered, 1994, 

s.46-47). Kreditbedömningen har efter den senaste finanskrisen blivit effektiviserad i syfte att 

minska bankernas kreditrisker och kreditförluster. Enligt en undersökning gjord år 2008 

uppgav 42 % av de tillfrågade bankcheferna att kreditvillkoren skärptes i slutet av året som en 

följd av finanskrisen (Almi, 2008, s.14). Oroligheterna som råder på den finansiella 

marknaden har medfört att kreditgivningsprocessen stramats åt ytterligare under år 2011. 

Detta gäller framförallt nystartade företag men även befintliga företagskunder i bankerna. 

(Almi, 2011).   

Banker i allmänhet är utsatta för olika typer av risker och på grund av den verksamhet som 

banker bedriver är kreditrisken den största av dessa (Suresh, Kumar & Gowda, 2009, s.72; 

Vyas & Singh, 2010, s.21). Med kreditrisk menas att låntagare inte kan uppfylla sina 

åtaganden inom den avtalade tidsperioden, det vill säga att de inte kan betala sina räntor och 

amorteringar (Greuning & Brajovic Bratanovic, 2003, s.135). För att minimera risken för 

kapitalförluster är alla kreditansökningar och bedömningar av dessa individuella (Svedin, 

1992, s.24). I kreditgivningsprocessen tar banken hänsyn till företagets återbetalningsförmåga 

men syftet med kreditbedömningen är utöver detta även att undersöka ifall företaget har några 

säkerheter de kan erbjuda banken (Funered, 1994, s.46).  
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Tillgänglighet på information är en viktig del i kreditgivningsprocessen där företagen ofta har 

mer information än bankerna gällande deras verksamhet. Denna rådande 

informationsasymmetri gör det svårare för banken att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga (Landström, 2003, s.119). Forskning visar att ju närmare låntagaren är 

kreditbedömaren, desto lättare har banken att samla in information som sedan ligger till grund 

för kreditbesluten (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2758). Om det råder en skillnad i hur 

mycket information bankerna har tillgång till ställer vi oss frågan hur detta påverkar 

kreditbedömningen av företagen.  

I denna kvalitativa studie avser vi att undersöka hur bankerna hanterar kreditgivning till 

företag belägna i Västerbottens län och om denna skiljer sig ur en geografisk aspekt. I 

november år 2011 fanns det totalt 1 120 702 företag i Sverige (SCB, 2011a) och av dessa var 

39028 arbetsställen belägna i Västerbottens län (SCB, 2011b). Under år 2010 uppgick 

närmare 50 % av utlåningen inom de svenska bankerna till icke-finansiella företag (Sveriges 

Riksbank, 2011b, s.83) vilket motsvarade närmare 1063 miljarder kronor (Bankföreningen, 

2011, s.5).  

Som tidigare nämnts sker kreditbedömning av företag individuellt och detta trots att det finns 

en standardiserad mall för hur kreditbedömningar genomförs inom bankväsendet (Funered, 

1994, s.48). Silver och Berggren (2010, s.292) visar i en studie att en positiv relation mellan 

bank och företag gör att banker även vid en lågkonjunktur har en större vilja att hjälpa 

företaget.  

Det finns tidigare forskning om banker och den geografiska aspektens betydelse men vi har 

dock inte funnit någon forskning som undersökt de specifika delarna i 

kreditgivningsprocessen djupare och undersökt om det finns någon skillnad var störst vikt 

läggs beroende på bankens geografiska läge. Den forskning som finns är dock främst om 

bankernas storlek och avståndet mellan bank och företag. Silver (2001) menar att det finns en 

skillnad i kreditriskbedömning mellan stora städer och banker på lokal nivå. Vidare menar 

Silver även att det på lokal nivå läggs större vikt vid det sociala nätverket, något som kan leda 

till att det vid kreditbedömning läggs stor vikt vid kvalitativ information. Carling och 

Lundberg (2002), Alessandrini, Presbitero och Zazzaro (2009) och Degryse och Ongena 

(2004 och 2005) har forskat om kyrktornsprincipen, vilken handlar om hur det geografiska 

avståndet mellan företag och bank påverkar informationsinsamlingen. Enligt 

kyrktornsprincipen har banker som är lokaliserade nära sina kunder lättare att samla in 

information, främst den information som inte är av finansiell karaktär. Forskning som 

genomförts internationellt visar på att det finns en skillnad i kreditgivning till företag 

beroende på bankens storlek. De stora bankerna lägger större vikt vid att samla in finansiell 

information om företaget medan de små bankerna lägger större fokus på den personliga 

kontakten och att samla in information som inte är finansiell (Cole, Goldberg och White, 

2004; Berger, Mille, Petersen, Rajan och Stein, 2005; Uchida, 2011). Studier kring påverkan 

på kreditbeslutet utifrån bankens storlek har ingen geografisk aspekt men vi anser att dessa 

studier är relevanta för vår studie då vi anser att det går att dra paralleller mellan små banker 

och små städer samt stora banker och stora städer. Utöver detta går även att finna ett antal 

studentuppsatser som berör bankers kreditbedömning och kreditgivningsprocessen men inte 

heller där går det att finna någon djupare förklaring om var i processen bankerna lägger störst 

fokus. 

Vi har för avsikt att fördjupa oss i kreditgivningsprocessens olika delar och utröna betydelsen 

av företagets geografiska placering samt hur denna påverkar var bankerna lägger störst vikt i 

kreditbedömningen och i de olika delarna i kreditgivningsprocessen. I dagsläget anser vi att 
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det finns ett kunskapsgap när det gäller detta då vi inte funnit någon tidigare forskning 

gällande skillnader i kreditgivningsprocessen mellan större och mindre städer. Anledningen 

till att vi vill undersöka ifall en skillnad existerar är för att en skillnad kan påverka var företag 

väljer att ansöka om kredit. Det kan även leda till att förutsättningar att få en kredit är olika i 

olika delar av Sverige, vilket kan ses som negativt.  

1.1.1 Regionala skillnader 

Detta delkapitel avser att ta upp några av de regionala skillnader som finns mellan Umeå och 

Västerbottens läns inland för att ytterligare visa på att det även kan finnas en skillnad i 

kreditgivningen till företag. Även om skillnaderna som presenteras nedan inte är specifika för 

just förhållandet mellan bank och företag är de ändå viktiga att belysa för att få en bättre 

förståelse för den geografiska aspekten av studien. De skillnader som existerar kan ligga till 

grund för bankernas syn på kreditgivning till företagen då det speglar marknadens 

förutsättningar. Hur marknaden ser ut i Umeå eller på den ort i inlandet där företaget är 

verksamt är något som bankerna tar hänsyn till vid kreditgivning men det är även något som 

påverkar förutsättningarna för företaget och dess verksamhet.  

Urbanisering är en faktor som präglar Västerbottens län, där allt fler människor flyttar från 

landsbygd till städer (Region Västerbotten, 2012, s.7). En rapport från länsstyrelsen visar att 

Umeå hör till en av de regioner som växte snabbast mellan åren 1995-2005. Vidare visar 

rapporten att samtliga glesbygdsregioner (där kommuner som Storuman, Lycksele, Dorotea, 

Vilhelmina, Åsele och Sorsele ingår) hade en negativ trend gällande befolkningstillväxten. 

(Länsstyrelsen Västerbotten, 2007, s.2). I en rapport från Region Västerbotten uppgår 

Västerbottens läns invånare till 260 000 personer, där Umeå, Lycksele, samt Skellefteå står 

för närmare 80 % av invånarantalet. Detta innebär i sin tur att resterande 20 % av 

befolkningen är utspridda på de övriga 12 kommunerna.  Sett till den geografiska ytan och 

den spridning detta innebär menar Region Västerbotten att tillväxten i länet är av stor 

betydelse. (Region Västerbotten, 2012, s.3) 

Fastighetsvärdena är också något som skiljer sig mellan Umeå och inlandet, se Figur 1. I 

Umeå ligger det genomsnittliga fastighetsvärdet på en villa kring 2 000 000 kronor medan det 

i inlandet pendlar mellan 500 000-900 000 kronor (Svensk Mäklarstatistik AB, 2012). Vid en 

jämförelse av prisutvecklingen för villor i Umeå jämfört med i Västerbottens län som helhet 

är priset per kvadratmeter högre i Umeå än i resterande delar av länet. I länet som helhet 

ligger priset kring 10 000 kr/m
2
 medan priset i Umeå år 2011 var 17 000 kr/m

2
. 

(Utvecklingsavdelningen, Umeå Kommun, 2012, s. 8). Prisutvecklingen på fastigheter kan 

påverka bankernas syn på att använda fastigheter som säkerhet vid kreditgivning. 

Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen ett bolånetak på 85 %, vilket innebär att 

endast 85 % av en bostads marknadsvärde kan belånas. Detta infördes för att låntagarna skulle 

vara bättre skyddade mot svängningar på bostadmarknaden och konjunkturer men även för att 

hindra bankerna från att använda allt för stor belåningsgrad för att konkurrera med de andra 

bankerna. (Finansinspektionen, 2010). Belåningsgraden på fastigheter för företag är dock inte 

85 %. Vilken belåningsgrad som gäller i detta fall är olika inom olika banker och beror även 

på vilken typ av fastighet det gäller, marknadsvärdet samt det geografiska läget och varierar 

mellan 60-75% (Nordea, 2012; Handelsbanken, 2012; Swedbank, 2012).  
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Figur 1. Skillnad i prisutveckling i kr/m
2
 för villor i Umeå och i Västerbottens län 

(Utvecklingsavdelningen, Umeå Kommun, 2012, s.8) (reprinted with permission) 

De företag som är verksamma på lands- eller glesbygd kan ansöka om stöd. Via 

Tillväxtverket kan enskilda företag ansöka om olika typer av stöd, bland annat regionalt 

investeringsstöd, transportbidrag, produktutveckling i små företag, demomiljö och 

leverantörsprogram för fordonsindustri – strategiskt utvecklingsstöd. Det regionala 

investeringsstödet hjälper företag att bland annat delfinansiera maskiner, byggnader och 

utbildning. Det regionala investeringsstödet är ett stöd som företag i Västerbottens län, samt 

Västerbottens kustområde kan ansöka om, men däremot gäller stödet inte för Umeå tätort. 

(Tillväxtverket, 2012) 

1.2 Problemformulering  

Vår introduktion och problembakgrund leder oss till följande problemformulering:  

Hur fungerar kreditgivningsprocessen praktiskt inom banken och hur genomför de 

kreditbedömningar av företag i mindre städer jämfört med i större städer? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att påvisa den geografiska aspektens betydelse gällande 

bankernas kreditgivning till företag. Om vi finner att skillnader existerar hoppas vi genom 

vårt arbete kunna belysa var i processen dessa skillnader finns, samt ge rekommendationer 

och föreslå åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska dessa. Vår förhoppning är att 

genom denna studie kunna tillföra ny kunskap och bidra till ökad förståelse inom området. 
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1.4 Begreppsförklaringar 

Här presenteras några begrepp och termer som vi anser viktiga att förtydliga och definiera för 

förståelsen av studien. 

Kreditbedömare/kreditgivare/ 

bankman 

Den person på banken som ansvarar för kreditgivning till 

företag 

Kredittagare/låntagare I denna studie syftar vi på företaget som vill erhålla kredit 

Västerbottens läns inland Till Västerbottens läns inland räknar vi in kommunerna: 

Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Lycksele, Åsele, 

Malå och Norsjö   

Informationsasymmetri När det råder en ojämn informationsfördelning mellan två 

parter 

Moral hazard När den ena parten utnyttjar sitt informationsövertag, som 

denne fått genom informationsasymmetri, på ett moraliskt 

felaktigt sätt. Individen som har informationsövertag drabbas 

inte själv av risken som uppstår till följd av sitt handlande. 

Diversifiering Att sprida riskerna vilket kan göras på olika sätt beroende på 

risk 

Risk management Den del inom företaget som arbetar med att analysera och 

förebygga risker som kan uppstå i verksamheten 

 

Större städer Med större städer i denna studie menar vi städer som är 

liknande storlek som Umeå, det vill säga att de har ett 

invånarantal över 100 000 personer. 

 

Mindre städer Mindre städer definierar vi i studien som städer med ett 

invånarantal under 10 000 personer. 

I denna studie räknas därmed alla städer i Västerbottens läns 

inland som mindre städer. 
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2.  Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi för vår förförståelse inom ämnesområdet, vår kunskapssyn och hur 

denna har påverkat studien. Vi redogör även för vår forskningsansats, det perspektiv vi valt 

samt kritiskt granskar de källor vi valt att använda oss av.  

2.1 Förförståelse 

”Begreppet förföreställningar används i vid mening för att beteckna alla de föreställningar 

som forskaren har eller utvecklar fram till forskningsstrategin”  

(Johansson-Lindfors, 1993, s.76).  

 

Alla har vi våra egna tankar, åsikter och personliga värderingar som gör att vi kan tolka saker 

på olika sätt. Utöver detta bär vi med oss olika erfarenheter och besitter olika kunskaper som 

gör att vår uppfattning och vårt synsätt kan skilja sig åt. Johansson-Lindfors (1993, s.76) 

beskriver att det finns två huvudtyper av förföreställningar. Den ena typen är den allmänna 

som grundas på utbildning, personliga erfarenheter och påverkan från samhället medan den 

andra är de förföreställningar som grundas på kunskapssynen, det vill säga hur forskaren 

uppfattar och studerar verkligheten.  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s.59) menar att vad vi anser vara en relevant fråga är 

något som kan komma att påverkas av våra värderingar, något som sedermera kan influera de 

bedömningar och tillvägagångssätt vi väljer att använda, samt det slutliga målet med studien. 

Vi författare till denna studie har olika förförståelse och vi kommer nedan att diskutera dessa. 

Då vi är medvetna om vår förförståelse och tar hänsyn till denna har vi för avsikt att inte låta 

förförståelsen påverka studien och dess objektivitet.   

Genom våra studier inom Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning mot 

finansiering anser vi oss ha en god teoretisk grund som kan vara till hjälp för vårt fortsatta 

arbete inom det valda ämnesområdet. Under de fyra åren på Handelshögskolan har 

kreditgivningsprocessen inte varit något som nämnts mer ingående, dock har den finansiella 

marknaden varit något som berörts desto mer. Även teorier som informationsasymmetri och 

kreditrisk är något som tagits upp under studietiden. Den teoretiska grund vi fått under våra 

studier på Handelshögskolan anser vi gör att vi har en bra grundförståelse för ämnet och 

därmed en bra grund att bygga vår studie från.  

Vår praktiska grund anser vi dock vara begränsad då vi kommer att belysa vårt problem ur 

bankernas synvinkel. En av oss författare har erfarenhet från bankverksamheten och har 

arbetat på Handelsbanken. Det finns en risk att objektiviteten påverkas genom att arbetet på 

banken kan bidra till att bilden av Handelsbanken blir skev i jämförelse med bilden av de 

andra bankerna. Arbetet på Handelsbanken har dock endast varit kassatjänst och inte inriktat 

mot lån och kreditmarknaden. 

Våra studier vid Handelshögskolan och tidigare erfarenheter kan ha påverkat de val av ämne 

och teorier som använts i studien. Genom att vara medvetna om detta och jobba objektivt 

anser vi inte att detta är något som påverkar utfallet av studien negativt. 
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2.2 Kunskapssyn 

Den andra typen av förförståelse, kunskapssynen, som Johansson-Lindfors (1993, s. 76) 

menar är hur forskaren uppfattar och studerar verkligheten är den del vi nu kommer att gå 

djupare in på. Den kunskapssyn en forskare har och redovisar menar Johansson-Lindfors 

(1993, s.36) ”[…] bör handla om den verklighetsuppfattning, den vetbarhetsuppfattning och 

de förändringsambitioner som ligget till grund för ett arbete.”. Vi kommer nu redogöra för 

vilken kunskapssyn och vilka ståndpunkter vi författare har.  

Vilken typ av kunskap som forskare ser som godtagbar inom ett ämnesområde är vad som kan 

kallas den epistemologiska ståndpunkten (Bryman & Bell, 2005, s.27). Det finns två 

epistemologiska ställningstaganden, positivistisk- och hermeneutisk vetenskapsteori 

(Hartman, 1998, s. 94-95). Vi författare anser oss ha en hermeneutisk kunskapssyn. Detta 

innebär att istället för att intressera sig för världen som den är sätts mer fokus kring hur den 

tolkas och uppfattas (Hartman, 1998, s.95; Johansson-Lindfors, 1993, s.40). Hermeneutiken 

handlar inte om att mäta en företeelse utan istället om att genom tolkning försöka skapa 

förståelse för denna (Hartman, 1998, s.95). Att vi ser oss som hermeneutiker beror på att vi 

tolkar vår omvärld och genom detta försöker skapa förståelse för denna. Detta är något som vi 

delvis fått genom våra tidigare studier, som nämnts ovan, där vi kritiskt tolkat och analyserat 

fakta och information för att därefter skapa oss en bild av ämnet. Även utifrån syftet med 

studien anser vi vår kunskapssyn vara hermeneutisk då syftet är att skapa större förståelse för 

hur kreditgivningsprocessen fungerar i olika banker och på olika geografiska platser. 

Motsatsen till den hermeneutiska kunskapssynen är positivism. Positivism kan ses som en 

deskriptiv kunskapsteori som handlar om att objektivt förmedla och förklara orsaks- och 

sambandsförhållanden (Johansson-Lindfors, 1993, s.40). Hartman (1998, s. 95) menar att en 

av de viktigaste förutsättningarna för att nå kunskap om verkligheten är genom observation, 

vilket innefattar experiment eller något som kan uppnås genom naturliga situationer. Då vi i 

vår studie inte har för avsikt att samla in statistiskt material och med hjälp av detta bekräfta 

hypoteser anser vi att positivism inte är en kunskapssyn som lämpar sig för vår studie.  

I och med att vi är hermeneutiker har vi en ontologisk ståndpunkt som är subjektiv 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.41). Den ontologiska ställningen handlar om vilken syn 

forskaren har på människans och samhällets natur (Johansson-Lindfors, 1993, s.39). Med en 

subjektiv människosyn menas att människan är en del av omvärlden (Backman, 2008, s.53) 

och människans handlingar påverkar därigenom hur verkligheten uppfattas (Bryman & Bell, 

2005, 34). Hade vi istället haft en objektiv ståndpunkt hade vi sett människan och omvärlden 

som skilda delar där människan ses mer som en observatör som inte kan påverka verkligheten 

(Backman, 2008, s.53). Då vi i vår studie undersöker kreditgivningsprocessen finns det delar i 

processen som är förutbestämda genom lagar och regler, men en stor del av processen handlar 

även om hur kreditgivaren tolkar och uppfattar den information som lämnas av företaget. 

Detta indikerar att individerna i organisationen påverkar hur verkligheten uppfattas.  

2.3 Angreppssätt 

Det finns två metoder för att förklara förhållandet mellan teori och empiri i en studie, den 

deduktiva ansatsen och den induktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2005, s.23). Den deduktiva 

ansatsen innebär att forskaren går från teori till empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s.55). Den 

induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva där forskaren går från empiri till att skapa 

ny teori och teorin kan därför ses som resultatet av forskningen (Bryman & Bell, 2005, s.25). 
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Teori 

Operationalisering 

Datainsamling 

Resultat 

Analys 

Slutsats 

I en kvalitativ studie är det vanligast att använda sig av en induktiv 

ansats (Backman, 2008, s.54), trots detta kommer vi i vår studie att 

utgå från den deduktiva ansatsen. Detta då vi anser att den deduktiva 

ansatsen är bättre för den studie vi ämnar genomföra. En induktiv 

ansats skulle inte besvara vår frågeställning på ett tillfredsställande sätt 

då vårt syfte inte är att skapa en ny teori utan att förklara 

kreditgivningsprocessen och hur denna kan skilja sig mellan olika 

geografiska platser. Genom att använda en deduktiv ansats har vi 

möjlighet att koppla samman empirin med den teoretiska 

referensramen och därigenom analysera resultatet och dra slutsatser av 

vår studie.  

 

Figur 2. Den deduktiva processen 

2.4 Perspektiv  

Vårt problemområde går att belysa utifrån två olika perspektiv där vi dels har banken som en 

part, som ska bevilja alternativt avslå ansökan gällande kredit. Å andra sidan har vi företaget 

som ansöker om krediten och deras syn på hur en kreditgivning genomförs. 

Vår förhoppning är att våra slutsatser av studien ska vara användbar för både banker och 

företag men det är bankernas perspektiv som vi kommer att fokusera på. Detta för att det är 

bankernas kreditgivningsprocess och de lokala skillnaderna vi är intresserade av att få djupare 

förståelse kring. Hade vi istället valt att göra vår studie utifrån företagets perspektiv hade 

detta inte besvarat vår problemformulering lika bra. Ett ytterligare alternativ hade varit att ta 

båda perspektiven i beaktning. Med båda perspektiven i fokus hade helhetsperspektivet 

kunnat bli bättre, vilket är något vi är medvetna om, dock anser vi att vår begränsade tidsram 

inte ger utrymme för en sådan omfattande studie. Istället är vår avsikt att nå ett ökat djup, med 

förhoppning om att kunna tillföra ny kunskap och bidra till mer förståelse inom området. 

2.5 Metodval 

På vilket sätt vi väljer att genomföra studien, metodvalet, är av stor betydelse för vilket 

resultat vi uppnår. Det finns två välkända angreppssätt vad gäller metodvalet, nämligen det 

kvalitativa samt det kvantitativa angreppssättet. Vilken metod som väljs vid forskning beror 

till största del på vad som ämnas undersökas. Är tanken med undersökningen att förstå och 

hitta mönster är en kvalitativ studie att föredra medan en kvantitativ studie lämpar sig bäst vid 

statistiska undersökningar, exempelvis gällande frekvenser eller procentsatser (Trost, 2010, 

s.31-32). En kvantitativ undersökning fokuserar på kvantitet vid insamling och analys av 

information och data medan en kvalitativ undersökning fokuserar på ord istället för kvantitet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 40). Vanligt förekommande är dock att de kvalitativa intervjuerna 

sker med viss skepsis där Trost (2010, s.31) menar att kritiken mot kvalitativa studier kan ses 

enligt följande: 

”I många läroböcker i metod framstår kvalitativa intervjuer som lämpade enbart som 

förstudier till ”riktiga” studier, d.v.s. kvantitativa. Den sortens uppfattning har varit och är i 

viss mån fortfarande vanlig och är icke desto mindre fullständigt galen”.  

(Trost, 2010, s.31) 
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Återigen är valet av angreppssätt mer en fråga som kretsar kring vad som ämnas undersökas. 

Vilket av de olika angreppssätten, kvalitativ och kvantitativ, som är bäst lämpade beror på 

typen av undersökning (Trost, 2010, s.31).  

Vi har för avsikt att genomföra en kvalitativ studie då vi anser att denna är bäst lämpad för att 

finna svar på vår problemformulering. Det negativa med en kvalitativ studie är att urvalet blir 

mer begränsat i storlek och därmed kan ses som mindre representativt i jämförelse med en 

kvantitativ undersökning, då urvalet oftast är större och mer slumpmässigt (Trost, 2010, s.34). 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie menar dock Hartman (1998, s. 237) att det är 

viktigt, att såsom kvantitativa metoder, avgränsa undersökningen så att studien blir mer 

trovärdig och ska kunna kallas vetenskaplig. 

För att genomföra vår studie har vi därför valt att intervjua tre av Sveriges fyra största banker; 

Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Vi har valt dessa banker då de finns representerade i 

Umeå likväl som på mindre lokala orter. Detta är också anledningen till varför vi aktivt valt 

att inte ta med SEB som är den fjärde av de fyra storbankerna, det vill säga för att denna bank 

inte finns representerad i inlandet. Då vi har för avsikt att ta reda på om 

kreditgivningsprocessen skiljer sig åt mellan Umeå och Västerbottens läns inland anser vi det 

kvalitativa metodvalet vara bäst lämpat för vår studie. Detta då intervjuer ger utrymme för 

respondenterna att ge ökad förståelse för kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen 

genom att ge mer utförliga och djupa svar än om undersökningen varit en kvantitativ 

enkätundersökning. 

2.6 Insamling av sekundärkällor 

Sekundärkällor ska inte ses som en ersättning till primärkällor då sekundärkällor är skrivna av 

andra än de som utfört undersökningen (Hartman, 1998, s.181). 

För att kunna sätta oss in i vårt ämnesval och problemområde har litteratur och vetenskapliga 

artiklar inom området varit till stor hjälp. Litteraturen har vi främst inhämtat från Umeå 

universitetsbibliotek men också Umeå stadsbibliotek som har ett brett sortiment. I de fall 

boken inte funnits att tillgå på respektive bibliotek har vi med hjälp av fjärrlån gjort 

beställningar av litteratur från andra bibliotek i Sverige. Vi har även i viss utsträckning använt 

oss av kurslitteratur från tidigare kurser. Denna litteratur har vi främst använt i metodavsnitten 

då vi ansett denna gett en grundlig och tydlig förklaring av det vi ämnat beskriva.   

De vetenskapliga artiklarna har vi nått via Umeå universitets databaser, där vi främst använt 

databasen Business Source Premier. Vi har använt sökord som bland annat credit risk, bank, 

information, information asymmetry och decision making. Vi har senare försökt kombinera 

orden på olika sätt för att finna så relevanta artiklar som möjligt för vår studie.   

Det material vi inhämtat i form av litteratur och vetenskapliga artiklar anser vi gett oss en 

bättre förståelse av ämnesområdet och utöver detta bidragit till studiens relevans.  Att vi 

använt oss av varierande källor och material anser vi tillfört en ökad trovärdighet och 

komplexitet av vår studie. 
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2.7 Källkritik 

Det är viktigt att kritiskt granska källor för att det material som används ska vara så 

tillförlitligt som möjligt. Med källkritik menas närmare bestämt granskning av dokument där 

bedömning sker av materialet för att på bästa sätt ta reda på vad som kan användas i studien 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.167). Att kritiskt kunna ifrågasätta sina källor är en 

av de viktigaste principerna vad gäller källanalysen (Bell, 2000, s.101). Vi använder oss av 

många olika källor i vår studie och vi har kritiskt granskat dessa och anser att de har en hög 

trovärdighet.  

Vi har valt att använda oss av de fyra källkritiska kriterier som Thurén (2005, s.13) anser vara 

av störst betydelse: 

 Äkthet 

 Tidssamband 

 Oberoende 

 Tendensfrihet 

Vad gäller äktheten är det viktigt att kontrollera att det som står i källan är sant och inte 

förfalskat (Thurén, 2005, s.19), detta för att skapa en trovärdig studie. I vår studie har vi 

använt oss av många vetenskapliga artiklar där vi för att kontrollera innehållet i dessa i så stor 

utsträckning som möjligt använt oss av artiklar som är publicerade i kända tidskrifter och som 

är peer-reviewed, det vill säga granskade av andra forskare.  

För att verifiera en källas autenticitet är det viktigt att vid exempelvis internetkällor granska 

vem författaren är (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 170). Vi har vidtagit försiktighet 

vad gäller användandet av internetkällor i vårt arbete. De internetkällor som vi valt att 

använda har alla varit från statliga myndigheter och trovärdiga organisationer samt de 

undersökta bankernas hemsidor. 

Tidssambandet belyser problemet med att källor kan vara nedskrivna vid en senare tidpunkt 

än den aktuella händelsen, vilket gör att det kan skapas tvivel kring sanningshalten i den text 

som skrivits (Thurén, 2005, s.13). Detta är dock inget som vi anser vara ett problem för vår 

studie då de flesta källorna är tidigare forskning inom området och som skrivits av forskaren 

själv. Vi har, i den mån det varit möjligt, strävat efter att använda oss av så aktuella källor 

som möjligt både vad gäller litteratur och vetenskapliga artiklar. Dock bör det belysas att även 

om målet är att orientera sig i aktuell forskning inom området ska inte äldre forskning 

förkastas i tron att den är mindre relevant än nyare forskning (Johansson-Lindfors, 1993, s.89-

90). I det teoretiska kapitlet har vi till viss del använt oss av källor från början av 90-talet för 

att till exempel beskriva kreditgivningsprocessens olika delar. Dessa källor kan uppfattas som 

ålderdomliga då de är närmare 20 år gamla, dock har vi kritiska granskat dessa och den 

information som används därifrån är information som vi anser är av mer generell karaktär och 

som inte förändrats i större omfattning sedan den skrevs. Informationen har vi även försökt 

komplettera med andra källor som är mer aktuella för att därmed styrka trovärdigheten för 

källorna. 

I de fall en källa kan tänkas vara påverkad av yttre omständigheter och faktorer kan den inte 

längre ses som oberoende (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.168) och läsaren bör 

ifrågasätta dess kvalitet och trovärdighet. En typ av beroende är att uppgifter inte tas från 

förstahandskällan (Thurén, 2005, s.53). För att minska risken för beroende mellan källorna 

bör forskare i så hög grad som möjligt använda sig av primärkällor. 
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Vi har i vår studie använt oss av många vetenskapliga artiklar samt litteratur och 

licentiatuppsatser till teoriavsnittet. Därigenom har vi använt oss av sekundärkällor. Vi har i 

den mån det varit möjligt försökt att gå tillbaka till ursprungskällan då vi läst litteraturen och 

de vetenskapliga artiklarna. Den risk som finns med att använda sekundärkällor är att det kan 

uppstå tolkningsfel och förvanskningar av det ursprungliga verket (Johansson-Lindfors, 1993, 

s.89; Svenning, 2003, s.289). Det finns däremot vissa källor där det inte gått att finna 

primärkällan och i de fallen har vi valt att hänvisa till sekundärkällan.  

Tendensfrihet speglar forskarens eget intresse i frågan och enligt Thurén (2005, s.66) är källan 

partisk om den inte har tendensfrihet. Om det finns tendensfrihet kan detta urskiljas genom 

forskarens urval av material och uttryck i text (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.168). 

Något som bör tas i beaktning är att forskaren kan uttrycka sig olika beroende på vem texten 

riktar sig till (Bell, 2000, s.99) och detta innebär inte automatiskt att källan är partisk. Det är 

därför viktigt vid kritisk granskning av material att ta hänsyn till hur texten är skriven, vem 

den riktar sig till och vad syftet med texten är. 

Många av våra källor handlar om forskning kring små- och medelstora företag (SME). Vi ser 

dock inte detta som något negativt då 99,9 % av de svenska företagen klassas som små eller 

medelstora (Tillväxtverket, 2011, s.21) vilket innebär att dessa källor täcker i stort sett hela 

det svenska näringslivet.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som vi finner relevant för vår studie. 

Kapitlet börjar med en beskrivning av kreditgivningsprocessen och kreditbedömningen. 

Därefter följer ytterligare teorier som ligger till grund för vår framtagning av empiri.  

3.1 Teorival 

I vår teoretiska referensram som kommer att presenteras nedan går vi igenom teorier och 

forskning som är relevant för vår studie. Vi har i den teoretiska referensramen försökt att 

blanda teoretisk fakta med den aktuella forskningen inom området. I inledningen av teorin, 

vid beskrivning av kreditgivningsprocessen, har vi valt att främst använda oss av svensk 

forskning då detta beskriver hur processen genomförs i Sverige och i svenska banker. I övriga 

delar av vårt teoretiska kapitel har vi utöver svensk forskning även tagit upp och beskrivit 

internationell forskning inom de olika områdena. 

Vi börjar kapitlet med att redogöra de olika stegen i kreditgivningsprocessen, från den initiala 

kontakten mellan banken och företaget till det att kreditbeslutet är taget. Därefter redogörs för 

hur bankerna gör sin kreditbedömning av företag. Utöver detta beskriver vi även hur 

kreditgivarens egenskaper påverkar bedömningen. Vi anser att dessa delar är av central 

betydelse för att förstå och besvara vår frågeställning i denna studie.  

En viktig del i kreditbedömningen är information då det är denna som bankerna baserar sitt 

beslut på. Vi redogör därför för olika typer av information, finansiell och icke-finansiell, men 

även informationsasymmetri och hur denna påverkar vilken information bankerna har 

möjlighet att samla in och använda sig av när de gör sin kreditbedömning.  

Den sista delen i vår teoretiska referensram är den kreditrisk som bankerna är utsatta för 

genom sin verksamhet på kreditmarknaden. Vi redogör här för hur bankerna hanterar 

kreditrisker och hur företagen klassas beroende på vilken risk de medför för banken. I teorin 

tar vi även upp de regelverk som finns för att minska kreditrisken. 

Teoretiska referensramen avslutas därefter med en sammanfattning. 

 

Figur 3. Den teoretiska referensramens uppbyggnad 
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3.2 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen startas vid första kontakt mellan bank och företag och avslutas i 

samband med att avtalet skrivs under och förverkligas (Bruns, 2001, s.16). Krediter ska 

endast erbjudas till de som har vilja och möjlighet att betala tillbaka lånet och 

kreditgivningsprocessen är därför en viktig del av bankernas verksamhet (Bruns & Fletcher, 

2008, s.173). Kreditgivningsprocessen har till syfte att utreda kundens återbetalningsförmåga 

och undersöka om den som ansöker om kredit har tillgångar som kan erbjudas banken som en 

extra säkerhet, exempel på säkerheter är aktier, andra värdepapper samt fastigheter (Funered, 

1994, s.46). I de fall där säkerheter används bör hänsyn tas till säkerhetens värde då 

marknadsläget kan förändras och därmed även det värde som kan tillskrivas säkerheten 

(Svedin, 1992, s.10).  

 

 
 

Figur 4. Kreditgivningsprocessen. Egen bearbetning utifrån NUTEK, 1993, s. 21 

 

Varje företag och kreditansökan är unik och det är viktigt att bankerna har tillit till och tro på 

att företaget kan fullgöra sina åtaganden (Svedin, 1992, s.24). Kreditgivningsprocessen är en 

kronologisk process som kan delas in i olika faser. Ovan, i figur 4, visas en beskrivning av 

kreditgivningsprocessens olika delar utifrån NUTEK (1993). Den tid det tar för en 

kreditansökan att gå igenom kreditgivningsprocessen är normalt mellan fyra timmar och en 

dag från det att den första kontakten tagits mellan företaget och banken (Agarwal & 

Hauswald, 2010, s. 2762). 

 

Den initiala kontakten, det vill säga den första kontakten mellan företag och bank, är det 

första steget i kreditgivningsprocessen. I kreditgivningsprocessen är de medverkande 

aktörerna den ansvarige kreditbedömaren från banken samt företagets ledning. Den initiala 

kontakten är av stor betydelse då banken redan i detta läge bildar sin första uppfattning och 

känsla för företaget och dess ledning (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.54). Trots denna 

uppfattning måste banktjänstemännen vara försiktiga och inte fatta ett beslut som till för stor 

del baseras på intuition istället för fakta (NUTEK, 1993, s.21). I kreditgivningsprocessen 

använder båda parter sig av argumentation och för att kreditbedömnaren ska vara belåten 

Initial kontakt 

Beredning 

Bedömning 

Beslut 

Uppföljning 

Krishantering 

Kreditavveckling 
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måste presentationen som företagsledningen ger av företaget vara tillfredsställande.  När den 

initiala kontakten skett går processen vidare till nästa steg, beredning.  

 

Beredningen är den del av processen där bankerna hämtar in den information de behöver om 

företaget för att ta ett beslut i kreditärendet. Att samla in aktuell, relevant och korrekt 

information om företaget är viktigt för att kreditbedömningen ska bli så bra som möjligt. 

Banken inhämtar information om företagets finansiella situation från både företaget och 

utifrån och genom möten och intervjuer samlar banken även in ”soft information”, vilket är 

all data som inte framgår av den finansiella informationen (Agarwal & Hauswald, 2010, 

s.2762). Bankerna inhämtar även information om företaget genom kreditupplysningar från 

bland annat UC. Om det är ett nystartat företag är ofta den information som bankerna har 

tillgång till begränsad då det inte finns lika mycket historisk data att ta hänsyn till (NUTEK, 

1993, s.22). Bristen på information och underlag gör att bankerna inte kan bedöma risknivån i 

lika stor utsträckning och risken kan därför bli överskattad (Svensson & Ulvenblad, 1994, 

s.56).  

   

Bedömningen av företagets kreditansökan görs med hjälp av olika analyser. I dessa analyser 

lyfts faktorer som företagets finansieringsmöjligheter, säkerheter, kompetens, 

marknadsutveckling och risker fram och analyseras (Broomé, Elmér & Nylén, 1998, s.9). Vid 

bedömningen beaktar bankmännen i första hand företagsledning, affärsidén och finansiell 

information och utöver detta görs en bedömning av företaget som helhet. Bedömningen av de 

olika faktorerna har inverkan på varandra och för att minska risken i en kredit är det viktigt att 

se att det finns en samstämmighet mellan de olika faktorerna. (NUTEK, 1993, s.23). 

Ytterligare information som bankmannen kan få tillgång till stärker ofta den bedömning som 

bankmannen gör (Bruns, 2001, s.37). I en undersökning gjord av NUTEK (1993, s.23) 

framkommer det att det finns en skillnad mellan hur bankmän går tillväga i sin bedömning. 

Vissa bankmän lägger större vikt vid ett mer analytiskt arbetssätt medan andra förlitar sig mer 

på den personliga känslan och uppfattningen av företaget.  

 

Om företaget vid tidigare tillfälle har genomfört liknande projekt med framgång är detta något 

som är fördelaktigt i kreditgivningsprocessen. Sannolikheten för företaget att uppfylla kraven 

för en kredit ökar då tidigare erfarenheter tas med i beräkningarna. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

176). 

 

Utifrån den insamlade informationen och bedömning av denna tar sedan banken ett beslut om 

att bevilja eller avslå kreditansökan. Beslutsfattandet tar olika lång tid för varje enskild 

ansökan. Ibland fattas det informella kreditbeslutet så snabbt som endast några minuter efter 

den initiala kontakten medan det andra gånger tar längre tid innan beslut om beviljande av 

krediten tas (NUTEK, 1993, s.22). Det slutgiltiga beslutet i kreditgivningsprocessen kan inte 

alltid tas av den enskilde kreditgivaren. Beslutet måste ibland tas av en högre instans inom 

banken där kreditens risk och storlek är faktorer som påverkar vilka som tar det slutgiltiga 

beslutet i ärendet (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). Utöver den information banken har om 

företaget tas även bankens egna kapital och likviditetssituationer med i beaktning eftersom 

banken måste täcka det kapitalkrav som uppstår i samband med krediten (Funered, 1994, 

s.47). Bankernas kapitalkrav i samband med kreditgivning är något som presenteras mer 

ingående i avsnitt 3.4.1 Basel II. 

 

Den sista delen i processen är vanligtvis uppföljning av företagets kredit. När en 

kreditansökan beviljats skapas ett kreditengagemang hos banken och den löpande 

uppföljningen av krediten inleds (Svedin, 1992, s. 18). Genom att ha en årlig genomgång i 



15 
 

samband med årsbokslutet, löpande kontakt med företaget samt ha informell kontakt med 

företaget genom till exempel föreningslivet kan banken ha uppföljning av krediten och 

företaget (NUTEK, 1993, s.28). Den löpande kontakten är viktig då det kan leda till en 

öppenhet och ett ömsesidigt förtroende mellan parterna (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.57). 

Det är även viktigt att kommunikationen mellan företaget och banken fungerar både i bra och 

dåliga tider (Greuning & Brajovic Bratanovic, 2003, s.218).  

 

När den kontinuerliga uppföljningen i banken fungerar kan banken på ett tidigt stadie se 

varningssignaler om det finns problem inom företaget där den vanligaste varningssignalen är 

att företaget övertrasserar checkkrediten. Bankerna i mindre orter uppfattar lättare 

varningssignaler som kommer från det sociala nätverket. I de fall där uppföljningen leder till 

att företaget inte kan uppfylla sina åtaganden måste banken vidta åtgärder som krishantering 

och i värsta fall kreditavveckling. (NUTEK, 1993, s. 30-32) 

3.2.1 Kreditbedömning 

Bankernas huvudsakliga verksamhet består i att bevilja krediter till allmänheten, vilket 

inkluderar såväl företag som enskilda personer (Funered, 1994, s.45). Syftet med en 

kreditbedömning är att få en bild av företagets nuvarande finansiella situation, dess position 

på marknaden och vilka resurser företaget har för att utifrån detta bedöma företagets 

återbetalningsförmåga (Svedin, 1992, s.24). Forskning gjord av Uchida (2011, s.29) visar att 

de tre största faktorerna som bankerna baserar sitt kreditbeslut på är relationen mellan banken 

och låntagaren, företagets finansiella situation och vilka säkerheter och garantier som 

företaget kan erbjuda banken vid en kreditgivning. Hur rimlig kreditförfrågan är och 

beviljandet av denna grundar sig både på tidigare information och på aktuell information där 

kreditgivaren utifrån informationen gör en prognos gällande företagets återbetalningsförmåga 

(Bruns, 2001, s.30). Kreditbedömningen består av både en standardiserad del och en 

individuell del där bedömningen baseras på både formellt insamlad information men även den 

analys av företaget som den individuella bankmannen är skyldig att dokumentera (Bruns & 

Fletcher, 2008, s. 174). En utvärdering av företagets framtid och dess förmåga att återbetala 

krediten är något bankerna gör oavsett om det är första gången ett företag ansöker om kredit 

eller om det är ett företag som redan har beviljats kredit men önskar att förlänga lånet (Bruns, 

2001, s.30). En kreditgivare måste i sin bedömning även använda sig av sunt förnuft och se 

kreditens rimlighet så att inte alltför mycket tid och energi läggs på kreditbedömningen, om 

den inte kommer att beviljas (Svedin, 1992, s.10). 

 

Att analysera sannolikheten att låntagaren vill och har möjlighet att återbetala räntor och 

amorteringar av lånet är ett grundläggande kriterium vid kreditbedömningen. Kreditbesluten 

baseras vanligen på en utvärdering av företaget eller företagets projekt och företagsägandet. 

(Bruns, 2001, s.29). Vid en bedömning av ett företag är det viktigt att banken har kunskap om 

olika värderingsmodeller och redovisningsprinciper men även att de har förmågan att se 

företagets styrkor och svagheter samt vilka tillväxtmöjligheter och marknadsförutsättningar 

som företaget har (Svedin, 1992, s.24).  

 

Hur krediterna inom banken sedan hanteras och bedöms är något som bör stå i deras 

kreditgivningspolicy. I den bör det även framgå hur krediterna uppkommer, värderas, 

kontrolleras och slutligen hur de återbetalas. Kreditgivningspolicyn ska dock inte vara alltför 

strikt utan måste lämna utrymme för att banken snabbt ska kunna anpassa sig efter 

förändringar på marknaden. Det är även viktigt att bankerna, främst små lokala banker, har en 

diversifierad kreditgivning och inte lånar ut alltför stor andel av krediter till företag inom 
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samma bransch eller till ett enskilt företag eller kund. (Greuning & Brajovic Bratanovic, 

2003, s.137). En alltför koncentrerad utlåning innebär en ökad risk för bankerna då detta kan 

leda till att ekonomiska händelser inom ett enskilt område får en stor påverkan på banken. Det 

är därför fördelaktigt om banken kan sprida sin utlåning och därmed diversifiera sig mot 

denna marknadsrisk. (Emmons, Gilbert, Yeager, 2004, s.260) 

 

Vid en kreditbedömning analyserar bankerna olika delar i företaget. Svedin (1992, s.24) och 

Green (1997, s.2) menar att de delar som bankerna lägger mest vikt vid och som främst 

påverkar kreditbedömningen av företaget är företagets affärsidé, ledning, ekonomi och 

omvärld. Hur djup analysen är beror till stor del på vilket slags åtagande krediten kräver från 

bankens sida. En kortfristig kredit kan innebära att banken endast analyserar företagets 

kortfristiga återbetalningsförmåga medan ett långfristigt lån ofta kräver en grundligare analys 

(Funered, 1994, s. 46).  

 
Figur 5. Faktorer som påverkar kreditbedömningen (egen bild) 

 

Genom affärsidén kan kreditbedömaren få en bild av företagets verksamhet, vilka kunder 

företaget riktar sig till, vilken kompetens företaget innehar, hur organisationen fungerar samt 

de tillväxtmöjligheter som finns för företagets verksamhet (Svedin, 1992, s. 25-26). För att 

kreditbedömaren ska kunna skapa en bild av företagets verksamhet är det viktigt att affärsidén 

är tydlig och klar så att den når ut till kunderna och de externa investerarna. De unika 

affärsidéerna hos företag kräver att ledningen besitter god kompetens och har de egenskaper 

som krävs för att genomföra idén. (NUTEK, 1993, s. 24)  

 

Ledningen i ett företag är en viktig faktor i kreditbedömningen. För att en kreditbedömning 

ska kunna ske är det viktigt att kreditgivaren kan bilda sig en uppfattning om ledningen i 

företaget och hur villig denna är att återbetala lånet. Genom innehållsrik och tydlig 

information från ledningen kan kreditgivaren få en bättre förståelse för företaget, något som 

kan underlätta i kreditbedömningen och beviljandet av en kredit (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

177). Om ett företag går dåligt kan en kompetent ledning vända den negativa trenden, men det 

kan även vara den motsatta situationen där ett bra företag börjar gå dåligt på grund av en dålig 

ledning (Svedin, 1992, s.26). Grunert och Norden visar i sin studie från 2010 (s.401) att 

erfarenheten och personligheten på personerna i ett företags ledning är viktiga faktorer vid 

förhandlingar med banken och väger ofta tyngre än finansiella mått. Problemet med att 

analysera företagets affärsidé och ledning är att det saknas fullständiga metoder för att 

bedöma dessa kvalitativa faktorer vilket i sin tur kan göra det svårare för bankmannen i sin 

bedömning och kan påverka kreditbedömningen negativt (Green, 1997, s. 2). 
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Att bedöma ledningen i företaget är även viktigt då vissa företag är mer känsliga för 

konjunktursvängningar och ledningen kan då bli mer motvillig att betala medan andra företag 

har motsatt attityd, att de är villiga att betala även fast de kanske inte har möjlighet till detta. 

(Bruns, 2001, s. 43). De mentala och etiska egenskaperna hos låntagaren är mest 

framträdande vid hårda tider, helst om företaget har brist på kontanter eller ingått 

ofördelaktiga avtal (Strischek, 2009, s.34) Genom att göra en bedömning av ledningen i 

företaget kan kreditgivaren skapa sig en uppfattning om viljan låntagaren har att återbetala 

lånet (Bruns, 2001, s. 43).  

 

Företagets ekonomi är också en viktig del av kreditbedömningen. Med hjälp av nyckeltal och 

analyser av företagets årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse kan 

bankerna få en bild av företagets nuvarande finansiella situation och dess ekonomiska 

stabilitet (Svedin, 1992, s. 32-39). Studier visar att bankmännen ser årsbokslutet som den 

viktigaste informationskällan och de anser även att den har hög tillförlitlighet (NUTEK, 1993, 

s.56). Banktjänstemän bör dock använda årboksluten med försiktighet då dessa endast visar 

historisk information om företaget och de prognoser som redovisas i årsbokslutet kan vara 

svåra för företaget att uppnå (Bruns, 2001, s.31). Det är främst de redan etablerade företagen 

som berörs av denna del i kreditbedömningen då de nystartade företagen inte har någon 

årsredovisning som kan användas som underlag (Svedin, 1992, s. 32-39).  

 

Omvärldsanalysen handlar om att analysera företagets kunder, trender på marknaden och 

marknadens storlek samt de konkurrenter som finns för företaget och ge banken en bra bild av 

den marknad som företaget är verksamt på (Svedin, 1992, s. 29-31). De faktorer som 

omvärldsanalysen tar upp är ofta sådana som ligger utanför företagets egna kontroll men 

dessa måste ändå tas med i bedömningen (Strischek, 2009, s. 35). Riskfyllda branscher är 

något som bankerna i högsta möjliga mån undviker och företag som vill etablera sig inom 

dessa branscher kan få svårigheter att beviljas krediter (Bruns, 2001, s.31). Företagets 

tillväxtmöjlighet påverkas i stor utsträckning av konkurrenterna på marknaden då antalet 

konkurrenter och dominansen på marknaden påverkar hur företaget kan växa, något som har 

inverkan på bankens kreditbedömning (Svedin, 1992, s. 31).   

3.2.2 Kreditbedömarens egenskaper 

Då kreditbeslutet tas av den individuella kreditbedömaren påverkas beslutet av dennes 

personliga egenskaper. Den individuella kreditgivaren har således en viktig del i 

kreditgivningsprocessen. Det är därför viktigt att förstå hur kreditbedömarens egenskaper kan 

påverka hur de tar beslut i kreditgivningsprocessen samt hur de gör kreditbedömningen 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). Kreditgivarens egenskaper kan dock påverka 

kreditbedömningen i olika banker på olika sätt. Större banker kan behöva striktare regler för 

att undvika att kreditbedömningarna genomförs på olika sätt på olika ställen genom att 

direktiv och riktlinjer från ledningen förvrängs då de går genom nivåerna inom banken från 

ledningen ner till banktjänstemännen. Små banker kan däremot låta kreditgivaren ha större 

frihet vid kreditbedömningen då det i små banker är färre steg mellan banktjänstmännen och 

bankens ledning. (Cole et al, 2004, s.229) 

 

Även om kreditgivaren har stöd i den formella och standardiserade processen inom banken 

ligger en stor del av beslutet även i kreditgivarens egen analys av företaget (Bruns & Fletcher, 

2008, s. 174). Det är därför viktigt att bankmannen har kunskap i hur man analyserar ett 

företag genom att hitta information i företagets årsredovisning och kunna beräkna viktiga 

nyckeltal. Vad däremot ett företags budget och redovisning säger bankmannen är individuellt 
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då vissa bankmän ser framtida vinstmöjligheter medan andra bankmän endast ser företagets 

ekonomiska kompetens (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.71). I kreditbedömningen är även 

sunt förnuft och förmåga att leva sig in i företaget och dess villkor viktiga kompletterande 

egenskaper för kreditbedömaren (Svedin, 1992, s.15). 

 

Det finns även ett flertal andra faktorer som kan komma att påverka bankmannens 

kreditbeslut. Några av de mest centrala faktorerna är relationen mellan bankmannen och 

företaget, miljön där företaget och banken är verksamma samt bankmannens tidigare 

erfarenheter av kreditbedömning och utbildning (Bruns, 2001, s.40; Svensson & Ulvenblad, 

1994, s.4). Dessa faktorer påverkar hur bankmannen tolkar och analyserar den tillgängliga 

informationen för att därefter göra en bra kreditbedömning av företaget. I en undersökning av 

NUTEK (1994, s.58-59) visas att bankmän hanterar relationen till företag olika beroende på 

ifall företaget och bankmannen finns i en storstad eller i en småstad. Bankmän i små städer är 

positiva till att ha en bra relation med företagen och de har ofta ett brett socialt nätverk på 

både en kommersiell och social nivå. Bankmännen i de större städerna har däremot ofta 

endast en kommersiell relation med företagen och sätter inte samma värde i relationen till 

företaget. 

 

I en studie gjord av Andersson (2003, s.485) visade det sig att de med mindre erfarenhet inte 

granskade ansökningarna lika noga som de erfarna och det fanns även en tendens att 

kreditgivare med mer erfarenhet i större utsträckning avvisade ansökningar i jämförelse med 

kreditgivarna med mindre erfarenhet. Erfarenheten av tidigare kreditbedömningar bidrar till 

att kreditbedömaren lättare kan skilja osäkra låntagare som inte kan eller är villiga att 

återbetala lånet från de mer säkra låntagarna som kan återbetala lånet (Bruns, 2001, s.40). 

Tidigare erfarenheter av kreditbedömning, kan även påverka beslutsfattandet då bankmannen 

blir påmind om liknande framgångsrika eller misslyckade beslut, något som indirekt kan 

komma att påverka det nya beslutsfattande (Bruns, 2001, s.41).  

 

Kvalitén på beslutet är dock något som kan vara svårt att bedöma och det är först efter att 

beslutet är taget som det går att avgöra om beslutet var rätt eller fel (Bruns, 2001, s.40). 

3.3 Information 

Information är en grundläggande del i bankers utlåningsverksamhet och är viktig för att kunna 

göra en korrekt kreditbedömning. Vilken information bankerna väljer att basera sina beslut på 

är omdiskuterat där kvantifierbar och icke kvantifierbar information lyfts fram som centrala 

delar (Silver, 2001, s.29). Den information som bankerna kan grunda sin bedömning på består 

således av två övergripande delar, nämligen kvantitativ och kvalitativ information. Svensson 

och Ulvenblad (1994, s.71) menar även att informationen kan, utöver årsbokslut och budget, 

komma från ett samtal, en persons uppträdande, klädsel eller ett händelseförlopp. Den 

kvantitativa delen fokuserar kring årsbokslut och data som kan tillämpas i matematiska 

uttryck och modeller medan den kvalitativa delen i motsats inte kvantifieras (Silver, 2001, 

s.29).   

Tidigare forskning visar att vilken information som bankerna använder av den kvantitativa 

(finansiell) och kvalitativ (icke-finansiell) är olika i olika banker. Forskning av Cole et al 

(2004), Berger et al (2005) samt Uchida (2011) visar att små banker i större utstäckning 

använder sig av icke-finansiell information jämfört med stora banker, vilka i sin tur använder 

främst finansiell information. Berger et al (2005, s. 240) visar även att stora banker i större 

utsträckning lånar ut pengar till stora företag då dessa ofta har bättre finansiell information 
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tillgänglig. En förklaring till att stora banker inte använder lika mycket icke-finansiell 

information ges av Berger et al (2005, s. 265) då de menar att stora banker har svårare att 

motivera sina anställda att samla in icke-finansiell information då denna är svårare att skicka 

vidare till andra nivåer inom banken i de fall besluten inte tas på lokal nivå.  

Att ta fram information om företag och bedöma samt utvärdera denna är kostsamt då 

informationen sällan är lättillgänglig (Funered, 1994, s.22). En kreditgivare har dessutom 

begränsad tid till sitt förfogande när det gäller kundrelationer och insamling av information. 

Hur mycket tid kreditgivaren lägger på ett företag beror på den redan etablerade relationen 

samt bankens intresse i affären. (Landström, 2003, s.120). Vilken information som bankerna 

väljer att använda sig av vid en bedömning av företaget kan ha en inverkan på företagets val 

av bank (Cole et al, 2004, s.239). Om företaget har en stabil finansiell situation är det mer 

fördelaktigt för företaget att ansöka om kredit hos en bank som främst använder finansiell 

information. 

 

Vilken information och vilken mängd information som bankerna har till sitt förfogande 

påverkar var inom banken beslutet tas. Det slutgiltiga beslutet i kreditgivningsprocessen tas 

ofta på en högre nivå inom banken där kreditens risk och storlek avgör var inom bankens 

hierarki beslutet tas (Bruns & Fletcher, 2008, s. 174). Det finns inom banken tre olika nivåer, 

den lokala, den regionala samt den centrala och de större krediterna hanteras ofta på regional 

eller central nivå (NUTEK, 1993, s.18). Skillnaden i informationsmängden kan leda till 

informationsasymmetri, vilket diskuteras närmare senare i arbetet i avsnitt 3.3.3 

Informationsasymmetri. Degryse och Ongena (2004, s.578-579) och Berger et al (2005, 

s.239) har i sina studier kommit fram till att vilken information som bankerna använder 

påverkar var inom banken ett kreditbeslut bäst tas. De menar att ett beslut som till stor del 

baseras på icke-finansiell information bör tas på lokal nivå då denna typ av information är 

svår att förmedla vidare till regional eller central nivå. 

 

Insamlandet av information är även viktigt för att få en så bra bild som möjligt av företagets 

återbetalningsförmåga. Hur villiga företagen är att betala av sina lån är dock inget som 

bankerna kan veta i förväg (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). För att minska osäkerheten kring 

beslutsfattandet är det viktigt att bankerna använder sig av relevant information, information 

som består av både finansiella och icke-finansiella faktorer (Bruns, 2001, s.30-31).  

3.3.1 Finansiell information 

 
Figur 6. Faktorer som påverkar kreditbedömningen (egen bild) 
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Den finansiella informationen fokuserar på den ekonomiska delen av kreditbedömningen, 

enligt Figur 6 ovan. Den finansiella informationen används för att utvärdera företaget i 

kvantitativa mått för att göra en bedömning av företagets framtida kassaflöde och 

tillväxtmöjlighet. För att kunna utföra en kreditbedömning krävs det att kreditgivaren har 

tillgång till numeriskt material vilken ofta kommer från företagets resultaträkning (Bruns, 

2001, s. 31), men även balans- och likviditetsbudget (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.51). Att 

beräkna och utvärdera nyckeltal är viktiga mått för att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga och ger en bättre bild av företagets ekonomiska ställning (Svedin, 

1992, s.40). Dessa nyckeltal är bland andra likviditet, soliditet och företagets kassaflöde. 

Genom att jämföra företagets nyckeltal med andra företag inom samma bransch kan bankerna 

få en bild av hur bra företagets siffror är. Information om branschernas nyckeltal finns att 

tillgå via bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB) och HUI Research (tidigare Handelns 

Utredningsinstitut).   

 

Företags tidigare finansiella situation är en viktig del i kreditbedömningen då denna visar 

företagets kompetens och framgång. Genom att titta i företagets redovisning från tidigare år 

kan banken se kvantitativa mått på företagets finansiella historik. Om tidigare års 

redovisningar visar på en positiv bild av företaget kan detta indikera att företaget har goda 

förutsättningar för att lyckas med nya projekt. Negativa siffror och mått i tidigare 

årsredovisningar kan däremot ses som en indikation på att det finns brister inom företaget 

eller inom dess ledning. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 178). Nystartade företag har inget 

historiskt material att redovisa för banken, vilket leder till att bankernas kreditbedömning av 

dessa blir mer osäker. I detta fall kan företagen visa banken olika budgetar, gärna en 

nollbudget, en optimistisk budget och en pessimistisk budget, för att på så sätt visa banken på 

vilka möjligheter företaget har och hur de ser på sin framtid (Svensson & Ulvenblad, 1994, 

s.52).  Forskning från USA visar att 2/3 av de stora bankerna medan endast 12% av de mindre 

bankerna använder credit-scoring modeller vid bedömningen av krediter till små företag (Cole 

et al, 2004, s. 228) 

 

Även om det läggs stor vikt vid den finansiella informationen i samband med ett företags 

kreditbedömning finns det även en del nackdelar med den informationen. En av dessa 

nackdelar är att det kan vara en dyr och kostsam process för bankerna att verifiera finansiella 

tillgångars värde (Funered, 1994, s. 22). Den begränsade tid en kreditgivare har till sitt 

förfogande när det gäller kundrelationer och insamling av information (Landström, 2003, 

s.120) kan leda till att informationsasymmetrin mellan banken och företaget blir större. 

Informationen i företagens redovisning kan dock ses som mer trovärdig än annan information 

företaget lämnar då den är granskad av utomstående revisorer (Bruns & Fletcher, 2008, 

s.178). Att få fram det material som behövs för att värdera den finansiella informationen får 

dessutom bankerna ofta hjälp med av företagets revisorer (Svensson & Ulvenblad, 1994, 

s.51). 
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3.3.2 Icke-finansiell information 

 
Figur 7. Faktorer som påverkar kreditbedömningen (egen bild) 

 

Utöver den finansiella informationen är den icke-finansiella informationen också en 

betydande del av bankers kreditbedömning av företag. En stor del av denna icke-finansiella 

information omfattas av företagets affärsidé, ledning och omvärld. Icke-finansiell information 

är den information som bankerna erhåller genom social interaktion, till exempel intervjuer. 

Genom att studera annan information än bara den ekonomiska kan banken skapa en större 

förståelse för företaget och dess framtida möjlighet att betala tillbaka lånet. För att samla in 

och skapa en så komplett informationsbild som möjligt om företaget och därmed skapa en 

fördel inför kommande kreditbeslut lägger bankmannen ner tid, energi och pengar i 

insamlandet av informationen (Agarwal & Hauswald, 2010, s. 2757). Berger et al (2005, s. 

240) visar som tidigare nämnts att stora banker inte använder icke-finansiell information i 

samma utsträckning som små banker och de kan därför ses som opersonliga då mail och 

telefonkontakt är vanligare än att träffa företaget personligen. 

 

För att samla in den icke-finansiella informationen och få en överblick av företagets 

möjligheter genomförs vanligtvis en intervju mellan banken och företagsledningen. 

Informationen som ledningen ger kan i vissa fall tillåta bankmannen att bevilja en kredit även 

fast företagets finansiella situation inte når upp till den standard som krävs för ett 

kreditbeviljande. (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2763). Uchida (2011, s. 31) visar i sin 

forskning att den icke-finansiella information som banken samlar in även kommer från 

referenser från tredje part.   

 

Företagets strategi, tillgängliga resurser, personliga kompetenser samt bransch är viktig icke-

finansiell information för att kreditgivaren ska kunna utvärdera den framtida 

återbetalningsförmågan (Bruns, 2001, s.33). När det gäller bedömningen av företags affärsidé 

kan denna skilja sig åt beroende på var företaget är beläget. Studier visar att banker som 

bedömer företag belägna i större städer förlitar sig på att marknaden där ska ge tillräcklig 

finansiering till företagen men i och med detta läggs inte fokus att den större marknaden även 

innebär hårdare konkurrens, något som kan göra det svårare för företaget att komma in på 

marknaden (NUTEK, 1993, s.25). Genom företagets affärsplan kan ledningen nå ut med 

information om företaget och dess strategi till externa investerare. En bra och tydlig 

information från ledningen ger kreditgivaren en bättre förståelse för företaget vilket i sin tur 

underlättar för företaget att erhålla en kredit. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 177)  
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Förmåga, potential, tillräcklighet och uthållighet är faktorer som beskiver ett företags 

kapacitet och dessa visar hur framgångsrikt låntagaren lyckas driva sin verksamhet och 

genom detta generera pengar för att kunna betala tillbaka sina skulder till banken (Strischek, 

2009, s.34). Att göra en bedömning av betalningsmoralen och även bedöma den verksamhet 

som den kreditsökande bedriver är därför viktigt (Funered, 2001, s.47). Ledningens förmåga 

att styra och leda företaget i rätt riktning är av central betydelse för banken att utvärdera och 

där ledningens utbildning, erfarenheter och rykte sätts i fokus (Bruns, 2001, s.31-33). Andra 

faktorer som också beskriver företagets kapacitet är tillgång till resurser, dess styrka och makt 

men även förutsättningar för att expandera under sin livscykel (Strischek, 2009, s.34).  

 

Faktorer i omvärlden som trender på marknaden, företagets kunder och företagets 

konkurrenter är även viktiga att analysera i den icke-finansiella informationen. Detta då bland 

annat konkurrens och dominans som existerar på marknaden kan påverka företagets 

tillväxtpotential och är en faktor som har inverkan på kreditbedömningen. (Svedin, 1992, s. 

29-31) 

 

Svensson och Ulvenblad (1994, s.55) beskiver i sin studie att bankmän som är lokaliserade på 

mindre orter samlar in den icke-finansiella informationen lättare i jämförelse med bankmän i 

större städer. Detta genom att använda sig av sina personliga kontakter med företagen och 

genom sina kontaktnät. Bankmän i små orter blir inte lika ofta kontaktade av okända företag 

vilket leder till att de kan bli mer avvaktande i kreditbedömningen i de fall då detta sker. Sett 

till de större orterna är detta något som förekommer mer frekvent vilket gör att bankmännen 

där inte är lika avvaktande. (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.55) 

 

Nackdelen med den icke-finansiella informationen som bankerna samlar in är att den inte går 

att analysera lika snabbt som den finansiella informationen. Detta är något Agarwal och 

Hauswald (2010, s. 2757) tar upp i sin artikel då de menar att ”soft information”, i detta fall 

den icke-finansiella informationen, inte går lika snabbt att kontrollera, tolka och överföra för 

att sedan använda i kreditbedömningen. Även Green (1997, s.2) tar upp nackdelen med icke-

finansiell information och i detta fall problemet med att mäta denna. Han menar att det är 

svårt att bedöma förmågan i ett företags ledning samt företagets affärsidé då det inte finns 

terminologi inom området som går att använda vid bedömningen. Även Berger et al (2005, s. 

241) samt Degryse och Ongenga (2004, s. 266) tar i sina studier upp nackdelen med att icke-

finansiell information är svår att överföra mellan olika banktjänstmän och mellan olika delar 

av banken. 

3.3.3 Informationsasymmetri 

En av de mest kända forskarna inom området informationsasymmetri är George Akerlof.  I 

sin artikel ”The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” från 

1970 beskriver Akerlof hur den person som har mer information i samband med en 

investering kan utnyttja detta till sin fördel. För sin forskning och analys gällande 

informationsasymmetri på marknaden tilldelades Akerlof Nobelpriset i ekonomi år 2001 

(Nobel Media AB, 2012). Akerlof (1970) gör i sin artikel liknelsen med bilindustrin där det 

finns både bra och dåliga bilar att köpa, där de dåliga bilarna är dem som i Amerika kallas 

lemons. När köpet av bilen ska genomföras existerar informationsasymmetri då säljaren 

innehar mer information än köparen. På så sätt är risken övervägande att köparen missgynnas 

av detta förhållande då priset på bilarna är detsamma men endast säljaren vet ifall bilen är en 

bra eller dålig bil, en så kallad lemon. Köparen riskerar därför att omedvetet köpa en lemon. 

(Akerlof, 1970, s. 489).  
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På liknande sätt råder informationsasymmetri mellan företaget och banken. Företaget har mer 

information och kännedom om den verksamhet de bedriver än vad bankerna har och därför 

råder det informationsasymmetri mellan dem. Kreditgivaren kan genom att ta reda på så 

mycket information som möjligt om den bransch företaget verkar inom, på vilken marknad de 

är verksamma på samt hur det ekonomiska klimatet ser ut på en nationell nivå minska 

informationsasymmetrin (Landström, 2003, s.119). Något som däremot kan förhindra detta är 

att information om företaget sällan är lättillgänglig och det kan vara väldigt kostsamt för 

banken att ta fram (Funered, 1994, s.22). Även den begränsade tid en kreditgivare har till sitt 

förfogande när det gäller insamling av information och hur mycket tid kreditgivaren kan lägga 

på ett företag och kundrelationen påverkar informationsinsamlingen. Hur mycket tid som 

läggs ner beror på vilken relation banken har till företaget sedan tidigare samt bankens 

intresse i affären (Landström, 2003, s.120). 

 

Det krävs att den information som samlas in har så hög kvalité som möjligt för att 

kreditbesluten ska tas på bästa sätt. Agarwal och Hauswald (2010, s.2759) menar att den 

information som samlas in från låntagare som är nära banken har bättre kvalité än den 

information som kan samlas in från låntagare som inte finns lika geografiskt nära banken. 

Cole et al (2004, s.228) menar att små banker som är nära företaget lättare kan lösa problemet 

med informationsasymmetri jämfört med större banker som är längre ifrån företaget och där 

besluten tas på en mer centraliserad nivå. Det finns två huvudanledningar till att bankerna vill 

vara nära sina kunder, den första är att bankerna vill vara nära företagen och deras verksamhet 

medan den andra är att bankerna genom närheten lättare kan skapa lokala nätverk och kan 

vara en del i samhället vilket leder till en lättare insamling av information (Silver, 2001, s.16). 

En lösning till problemet med informationsasymmetri och något som skulle underlätta för 

kreditgivaren att samla in så mycket information som möjligt är att införa regleringar som gör 

att bolagen är tvungna att lämna ut privat information till bankerna och externa parter (Healy 

& Palepu, 2001, s.408). Den underlättade insamlingen av information kan därmed leda till att 

bankerna inte behöver vara lika beroende av de lokala nätverken för att samla in information 

och minska den asymmetriska fördelningen av informationen. 

 

Bankers verksamhet är inriktad på lokal och regional utlåning där en jämt fördelad 

kreditmängd eftersträvas över landet. Utlåning på lokal nivå, det vill säga i nära anslutning till 

kunden, anses viktig då informationen oftast är mer lättillgänglig där. Denna närhet till 

kunden brukar kallas ”kyrktornsprincipen” vilket innebär att den utlåning som sker ska kunna 

ses från det lokala kyrktornet. (Landström, 2003, s. 151). Kyrktornsprincipen belyser 

därigenom de geografiska skillnaderna mellan bank och låntagare och är något som influerar 

kreditbedömningen. Den informationsasymmetri som existerar mellan bankerna och företagen 

påverkas av kyrktornsprincipen. Detta genom att den företagsspecifika informationen som 

endast företaget har kunskap om indirekt kan påverka kreditbeslutet (Agarwal & Hauswald, 

2010, s.2771). Det är därför viktigt att bankerna tar med det geografiska avståndet i sin 

bedömning då informationsasymmetrin ökar i och med att det geografiska avståndet mellan 

bank och företag blir längre (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2759; Degryse & Ongena, 2004, 

s.576). Även Alessandrini et al (2009, s.4) har i sin forskning kommit fram till att det 

geografiska avståndet mellan bank och företag påverkar vilken information som banken har 

tillgång till. Avståndet mellan banken och företaget är ofta längre då det är en stor bank som 

är kreditgivare (Berger et al, 2005, s.240) vilket stämmer överens med de slutsatser som 

dragits angående användningen av information i små och stora banker av Berger et al (2005) 

samt Cole et al (2004). Det vill säga att små banker använder sig av icke-finansiell 

information i större utsträckning än stora banker. De svårigheter som finns med att samla in 
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information enligt kyrktornsprincipen gör att banker enligt Carling och Lundberg (2002, s.1) 

borde vara hårdare i sin kreditbedömning då det geografiska avståndet är längre. Att 

informationsasymmetrin påverkas av kyrktornsprincipen är dock inte alltid fallet vilket 

framgår i en rapport av Carling och Lundberg (2002, s.15) där de tillämpat svensk data för att 

undersöka kyrktornsprincipen men kommit fram till att det inte finns något stöd för att 

kyrktornsprincipen existerar. Även Degryse och Ongena (2005, s.262) visar i sin forskning 

som genomförts i Belgien att avståndet mellan bank och företag inte påverkar 

informationsasymmetrin men att avståndet däremot påverkar vilken låneränta företaget får. 

Skillnaden i låneräntor beroende på geografisk placering är även något Alessandrini et al 

(2009) kommit fram till. 

Det slutgiltiga beslutet i kreditgivningsprocessen kan som tidigare nämnt tas på någon av 

bankens tre olika nivåer, den lokala, den regionala samt den centrala nivån (NUTEK, 1993, 

s.18). Var inom banken beslutet tas beror på kreditens risk och storlek (Bruns & Fletcher, 

2008, s. 174). Centralisering av beslut är negativt ur en informationsasymmetrisk synvinkel 

då kreditgivaren på lokal nivå kan utvärdera och prissätta krediterna mer precist. Detta då 

deras kunskap om lokala förhållanden och personliga relationer ökar förutsättningarna till att 

erhålla mer information. (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2784). I och med att tekniken 

utvecklas har dock den lokala finansieringen avtagit successivt och beslut om finansiering 

sker allt längre ifrån företaget. Den individuella informationen ersätts istället med mallsystem 

och datoriserade system som är under ständig utveckling. Den ökade centraliseringen har 

kommit att skapa en oro angående fördelningen av kreditmängden av rädslan att vissa 

regioner kommer att drabbas hårdare än andra. Vid centralisering tros storstäder gynnas 

medan de mindre städerna inte kommer att prioriteras i någon större utsträckning. 

(Landström, 2003, s 151-153). 

Det finns en risk för en ”följa John effekt” när det gäller bankers kreditbeslut. Denna effekt 

innebär att då ett företag visar på en positiv trend finns en tendens att kreditgivaren påverkas i 

sådan utstäckning att företaget uppfattas som bättre än det egentligen är. Istället för att se 

negativa signaler från företaget ser kreditgivaren endast den allmänt framställda positiva 

bilden av företaget och genomför således inte en lika noggrann granskning. Detta är en risk 

som uppstår då bankerna endast har tillgång till extern information om företagen. (Fundered, 

1994, s.47) 

3.3.3.1 Moral hazard 

“Till sist kom begreppet att syfta på alla situationer där en person fattar beslutet om hur stor 

risk man ska ta, medan någon annan bär kostnaderna om det skulle gå snett”  

(Krugman, 2009, s.65) 

 

Ovanstående citat av ekonomen och nobelpristagaren Paul Krugman är ett bra sätt att beskriva 

vad moral hazard är.  

Den informationsasymmetri som råder mellan bankerna och företagen kan leda till moral 

hazard och även adverse selection, negativt urval (Bruns & Fletcher, 2008, s.173). Problemet 

med moral hazard uppstår mellan banken och den de beviljar krediter till (Boyd, Chang & 

Smith, 1998, s. 427). Ledningen i ett företag kan välja att inte lämna ut all information till 

bankerna, som de egentligen bör, då de hellre vill skydda sina tillgångar än att betala tillbaka 

lånet till banken (Bruns & Fletcher, 2008, s. 176). Då ett företag till största delen finansierar 

sin verksamhet med externt kapital istället för internt genererade medel ökar risken för moral 

hazard (Bruns & Fletcher, 2008, s.175). 
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Ett exempel på då informationsasymmetrin kan leda till moral hazard är när en part är i en 

förmånligare position, i detta fall företaget. Med den ojämna informationsfördelningen kan 

företaget välja att utnyttja sin position och försöka dra så stor nytta som möjligt av den extra 

informationen de har. De kan även välja att manipulera sin bokföring på så vis att de kan öka 

sin egen tilldelning men minska företagets vinster (Funered, 1994, s.23). Moral hazard är 

även då företaget använder pengarna de lånat till andra syften än vad som de var ämnade till, 

vilket kan vara bland annat andra projekt eller privat konsumtion (Bruns & Fletcher, 2008, 

s.176).  

För att minimera risken för moral hazard kan banken begära garantier för att säkra att 

företaget har möjlighet att betala tillbaka lånet (Funered, 1994, s. 23; Bruns & Fletcher, 2008, 

s.176).  

3.4 Kreditrisk 

Banker är verksamma inom en riskfylld bransch och de måste ha en aktiv risk management 

för att hantera de risker de är utsatta för. De fyra största riskerna är kapitalrisk, ränterisk, 

likviditetsrisk och kreditrisk (Boffey & Robson, 2007, s.66). Den största av dessa risker som 

banker är utsatta för är kreditrisken, som står för 46 % av bankernas totala risk (Vyas & 

Singh, 2010, s. 21). Detta leder till att bedömningen av ett företags kreditrisk är en viktig del i 

kreditgivningsprocessen. Definitionen av en kreditrisk är risken att en motpart inte kan 

fullgöra sina förpliktelser till bankerna enligt överenskommelse och uppstår när en nuvarande 

skuld ska betalas med förväntade framtida kassaflöden (Vyas & Singh, 2010, s. 17).  

 

Kreditrisken är även den största enskilda faktorn bakom bankkonkurser (Greuning & Brajovic 

Bratanovic, 2003, s.135). Då banker generellt har svårt att hantera stora låneförluster är det av 

stor vikt att hanteringen av kreditrisken fungerar på ett tillfredsställande sätt. En stor del av 

bankernas inkomster kommer från andra lån och för att hantera en förlust tas kapital i första 

hand från dessa inkomster och i andra hand bankens eget kapital (Boffey & Robson, 2007, 

s.66). Bankerna i Sverige finansierar sig även genom att låna av varandra vilket kan medföra 

att om en bank drabbas av finansiellt trångmål finns risken att även andra banker drabbas. För 

att en bank ska kunna finansiera sig är det viktigt med en diversifierad portfölj. För att skapa 

en sådan krävs att tid läggs vid att omsorgsfullt välja ut långivare så att banken kan försäkra 

sig om att få pengarna tillbaka och genom detta minska kreditrisken. (Sveriges Riksbank, 

2011b, s.9) 

 

Bankerna hanterar kreditrisker genom att värdera riskerna i en investering och väga dessa mot 

en eventuell framtida vinning (Vyas & Singh, 2010, s. 22). Genom att ta objektiva 

kreditbeslut där risken är på en acceptabel nivå i förhållande till vinsten kan bankerna behålla 

sin trovärdighet i kreditprocessen (Greuning & Brajovic Bratanovic, 2003, s.141). När det 

gäller kreditriskbedömning analyseras bokslutet i företaget för att kreditgivaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning och kunna avgöra hur pålitliga siffrorna är men där också en 

bedömning görs av det verkliga värdet av företaget och dess inventarier samt hur det kan 

komma att se ut i framtiden. (Silver, 2001, s.32). Genom att genomföra en sådan analys kan 

bankerna lättare upptäcka svagheter eller svårigheter som företaget har. Bankerna föredrar att 

investera och låna pengar till företag med låg kreditrisk (Bruns & Fletcher, 2008, s. 179). 

Risken som banken tar i samband med beviljandet av en kredit är i mångt och mycket 

beroende på tillgången av den information de kan samla in. På grund av 

informationsasymmetrin kan det vara svårt för banken att uppskatta vilken risk ett företag 
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medför. Informationen bygger mycket på tillit och i de mindre orterna är kontaktnätet det som 

avgör om banken väljer att investera i bolaget (Silver, 2001, s.29).  

 

För att göra en riskbedömning av ett företag använder bankerna interna ratingsystem (Broomé 

et al, 1993, s.12), vilket innebär att de värderar företaget utifrån den risk företaget har. I en 

rapport från Sveriges Riksbank (2000, s. 12) framgår det att bankerna förutom det interna 

ratingsystemet även använder externa bedömningar som komplettering. UC AB och Dun & 

Bradstreet Sverige AB (D&B) är två externa ratingföretag, som tillsammans utgör 90 % av 

marknaden i Sverige, där de tillhandahåller bankerna med rating av företag. Hur ratingen 

fungerar skiljer sig mot de andra internationella ratingsystemen genom att UC AB och D&B 

tillhandahåller bankerna med rating på alla företag, inte bara de som efterfrågas vilket är 

standard internationellt. Detta innebär att det i Sverige görs mellan 500 000-750 000 ratingar 

varje år. (Sveriges Riksbank, 2000, s.12-15) 

 

Det finns i samband med riskbedömningen fem olika klassificeringar (1-5) där klass 1 innebär 

lägst klassificering medan företagen i klass 5 är de med bäst kreditvärdighet. För att värdera 

vilken klassificering företagen tillhör undersöker ratingföretagen företagsinformation samt 

personlig information om medlemmarna i företagets ledning. Det som beräknas i ratingen är 

sannolikheten att företaget går i konkurs inom de närmaste två åren. (Sveriges Riksbank, 

2000, s. 14-15). De företag som anses ha en låg risk, och därmed en hög rating, får låna till en 

lägre ränta inom banken medan motsatt förhållande råder för företag med högre risk där 

risken banken tar i samband med lånet kompenseras med en högre ränta för låntagaren 

(Broomé, 1993, s.12). Det som skiljer den interna ratingen från den externa är att bankerna 

även tar hänsyn till andra faktorer som storleken på företaget och företagets tidigare relation 

med banken (Sveriges Riksbank, 2011c, s.30). 

En av de viktigare delarna att bedöma i samband med kreditrisken är företagets ledning. 

Broomé et al (1993, s.59) menar att ledningens kompetens och erfarenhet är faktorer som 

minskar kreditrisken. Det intryck som kreditgivaren får av personen som ansöker om kredit 

gör att det kan uppstå svårigheter för kreditgivaren att göra en bra bedömning av 

företagsledningen då risken finns att för stor vikt läggs vid personliga intryck, fördomar och 

personliga reaktioner (Silver, 2001, s. 35). Detta gör att personer inom företagsledningen som 

är bra på att marknadsföra och sälja sitt företag och sin affärsidé till kreditgivaren kan påverka 

sin ansökan fördelaktigt. Nedan visas en bild över hur riskerna fördelas för en nyinvestering, 

ett nytt företag och en ny situation beroende på om företagsledningen är ny eller erfaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Risksituationen vid jämförelse mellan företagsledning och kreditförhållande. 

(Broomé et al, 1993, s.60) 
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När bankerna hanterar kreditrisker är det många delar att ta hänsyn till för att skapa en så bra 

risk management som möjligt. De tekniska framstegen som gjorts senare år är dock något som 

hjälpt bankerna i hanteringen av kreditriskerna och lett till en effektivisering av 

kreditbedömningen (Herring, 1999, s.64). De delar som banken måste ta hänsyn till är bland 

annat företagets prioriteringar, hur låneprocessen går till, bankens interna rating system, hur 

rapporteringssystemet fungerar samt vilken översyn som finns (Suresh et. al, 2009, s.72). En 

del av kreditriskerna kan elimineras genom att ha standardiserade processer och 

dokumentationskrav inom kreditgivningen (Vyas & Singh, 2010, s. 22). För att förhindra 

risken för kreditförluster menar Bruns och Fletcher (2008, s.174) att bankerna kan vidta tre 

åtgärder. Första åtgärden är att samla in så mycket information som möjligt om företaget, 

både finansiell information och annan information som är speciellt associerad med företaget, 

för att fastställa om det kommer ha möjlighet att betala tillbaka lånet. Det är viktigt att 

bankerna har en god insyn i låntagarens finansiella situation och att de undersöker och 

granskar de kunder som ansöker om kredit (Vyas & Singh, 2010, s.20). Den andra åtgärden är 

att banken kräver att företaget själv tar en del av investeringen medan den tredje åtgärden är 

att begränsa kreditrisken genom att begära säkerheter från företaget (Bruns & Fletcher, 2008, 

s.174). Att det är viktigt att företaget har stor andel eget kapital samt kan erbjuda banken 

säkerheter i samband med lånet är något som även NUTEK (1993, s.35) klargör i sin rapport 

om riskbedömning vid kreditgivning. Om låntagaren, i detta fall ett företag, inte kan betala 

sitt lån kan banken använda säkerheter som ett alternativt återbetalningsmedel. Blancokrediter 

till små företag är ovanliga medan däremot säkerheter som företagsinteckning, pantbrev i fast 

egendom samt borgen är vanliga säkerheter i samband med banklån (Svensson & Ulvenblad, 

1994, s.53). Då risken i ett projekt är högre ökar även sannolikheten att banken kräver en 

säkerhet. För att motivera företagets ledning att lösa eventuella finansiella problem kan 

bankerna förutom att begära säkerheter från själva företaget även kräva personliga säkerheter 

från de i ledningen (Bruns & Fletcher, 2008, s.179-180). Ett sätt att kräva personliga 

säkerheter är att begära personlig borgen (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.53). Små banker 

begär i större utsträckning säkerheter från låntagarna (Uchida, 2011, s. 46) 

 

Ytterligare ett sätt för bankerna att eliminera risken för kreditrisker är att i avtalen använda sig 

av så kallade restrictive covenants. Dessa restrictive covenants förbinder företagen att 

kontakta banken då till exempel företagets finansiella situation förändras genom att de ändrat 

sin strategi för att öka företagets värde. Restrictive covenants ger banken kontroll över 

företaget och långivningen och kan förhindra att företaget överför en för stor del av risken 

med lånet på banken. Den kontroll banken har över företaget är dock begränsad genom 

marknaden. Bankerna måste tänka på vilket rykte de har och företaget har möjligheten att, vid 

för hård kontroll, istället låna pengar av en konkurrerande bank och därigenom betala tillbaka 

lånet. (Berger & Udell, 1998, s.644) 

 

En viktig del av kreditrisken är koncentrationsrisken, vilken nämndes i 3.2.1 

Kreditbedömning, det vill säga den risk som finns att bankens portfölj till stor del består av 

lån från en låntagare, flera låntagare inom samma bransch eller flera låntagare inom samma 

geografiska område (Suresh et. al. 2009. S.72). Nackdelen med att ha geografiskt 

koncentrerade låntagare är den lokala marknadsrisken som uppstår. Den lokala 

marknadsrisken innebär att alla företag som banken lånar ut pengar till drabbas på samma sätt 

av lokala ekonomiska händelser. Genom att bankerna sprider sina kontor över stora 

geografiska områden och på så sätt diversifierar sig mot lokala ekonomiska förändringar 

minskar denna risk. (Emmons et al, 2004,s.260) 
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Det är dock inte möjligt att säkra hela kreditrisken som bankerna är utsatta för då kreditrisker 

består av både idiosynkratisk och systematisk risk (Loubergé & Schlesinger, 2005, s. 119). 

Den idiosynkratiska risken kallas även den diversifierbara risken eller den specifika risken. 

Denna risk är specifik för det enskilda företaget och påverkas inte av allmänna förändringar 

på marknaden och kan därför elimineras genom diversifiering (Bessis, 1998, s.219). Den 

systematiska risken kan däremot inte diversifieras bort (Vyas & Singh, 2010, s.20). Den 

systematiska risken kallas ofta marknadsrisk då denna risk påverkas av förändringar på hela 

marknaden (Bessis, 1998, s. 219). Svårigheterna med att hantera kreditriskerna kommer enligt 

Herring (1999, s. 64) inte att minska i framtiden då konkurrensen på kreditmarknaden blir 

större i och med att regleringen blivit mindre och bankerna nu får konkurrens från 

internationella banker och andra finansiella intermediärer som inte är banker. Ett resultat av 

den ökade konkurrensen är att kunder inser att de kan få bättre kreditvillkor från andra på 

kreditmarknaden och lämnar därför de traditionella bankerna, som har den största 

kreditvärdigheten. Den ökade konkurrensen leder till att bankerna i vissa fall är tvungna att 

minska sina marginaler till den grad att långivningen inte längre är en lönsam affär. (Herring, 

1999, s. 64) 

3.4.1 Basel II 

För att hantera kreditrisken i bankerna finns det förutom ovanstående åtgärder som bankerna 

kan vidta även lagar och regelverk som bankerna måste följa. En av dessa är Lag (2006:1371) 

om kapitaltäckning och stora exponeringar. Den 1 februari 2007 trädde den nya 

kapitaltäckningslagen i kraft i Sverige och detta gjorde att de så kallade Basel II-

överenskommelserna införlivades i svensk rätt (Finansinspektionen, 2012a). Då Basel II är 

EU-regler blir de bindande för Sverige genom EG-direktiv (Finansinspektionen, 2007, s.1).  

Baselkommittén är de som arbetar med att ta fram standarder, riktlinjer och 

rekommendationer, de så kallade Basel-överenskommelserna. Baselkommittén upprättar 

riktlinjer för banksystemet och är verksam världen över (BCBS, 2012). Målet som 

Baselkommittén har är att öka förståelsen och därmed även kvalitén för banktillsynen. Basel 

ses således mer som en norm och riktlinje istället för en uttalad regel. Övergripande är Basel 

mest känt för normerna kring kapitaltäckning, effektiv banktillsyn samt sin internationella 

utsträckning. (BCBS, 2012). Basel har utvecklats under åren och finns från Basel I till Basel 

III där de två senare har kompletterats med delvis nytt innehåll. Basel II är den senast 

implementerade och är den som används idag. Basel III är fortfarande under utveckling och 

kommer därför att implementeras först senare, med start 2013 (Sveriges Riksbank, 2011d). 

 

Året 2001 offentliggjordes det nya utkastet som kom att kallas Basel II (Ojo, 2010, s.307). 

Basel II är uppbyggd av tre pelare; de grundläggande kapitalkraven, riskbedömning och insyn 

samt informationskrav om företagens riskhantering (Finansinspektionen, 2012a). Syftet med 

Basel II är att stärka hållbarheten och stabiliteten av det internationella banksystemet och även 

att stärka hur bankindustrins risk management fungerar. Basel II innehåller minimumkrav 

som de internationellt verksamma bankerna bör följa när det gäller beräkning av de interna 

riskerna. (BCBS, 2006, s.2).  

 

Den första pelaren innehåller kapitalkrav för kreditrisk, marknadsrisk så väl som operationell 

risk och anger att bankerna måste ha ett kapital på minst 8 % (BCBS, 2006, s.12). Detta är 

även implementerat i den svenska kapitaltäckningslagen (SFS 2006:1371) där det i 1 kap 1§ 

framgår att kapitalet i banken måste vara ”[…] minst åtta procent av institutets riskvägda 

exponeringsbelopp beräknat enligt 4kap”. Kapitalet ska även till minst 50 % bestå av bankens 
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primära kapital, det vill säga eget kapital, periodiseringsfonder och skatteutjämningsreserver 

samt reserver till följd av avskrivningar (SFS 2006:1371 3 kap 2-3§§; BCBS, 2006, s. 14).  

 

Den andra pelaren innehåller riktlinjer för riskhantering och bedömningen av dessa. Det är 

viktigt att företagen försäkrar sig om att de har tillräckligt med kapital för att täcka de risker 

som de är utsatta för och som kan uppstå i framtiden. Detta görs genom att kontinuerligt 

värdera sitt kapital och försäkra sig om att det är på en acceptabel nivå. I Sverige är det 

Finansinspektionen som granskar företagen och ser till att riskhanteringskraven uppfylls. 

(Finansinspektionen, 2012b) 

 

Den tredje pelaren innefattar de informationskrav som finns på bankerna att lämna ut 

information angående hur de hanterar risker och kapitaltäckning (Finansinspektionen, 2012a). 

I den information som lämnas ut ska det framgå hur banken värderar och hanterar varje 

individuell risk som de är utsatta för (BCBS, 2006, s.226).  

 

Det har dock framkommit en del kritik mot Basel II och dess utformning. Sveriges Riksbank 

gav ut en rapport skriven av Göran Lind (2005) där han sammanfattat den mest frekvent 

förkommande kritiken mot detta regelverk. I rapporten tas bland annat upp kritik om att 

bankernas utlåning minskar under lågkonjunktur som en följd av ökade riskvikter och 

kapitalkrav medan det omvända förhållandet råder vid högkonjunktur då bankerna är mer 

generös i sin utlåning. Ytterligare kritik som lyfts fram är att de stora bankerna gynnas då de i 

många fall har mer avancerade riskhanteringsmetoder och i och med detta kan få ett lägre 

riskkapital jämfört med mindre banker. Kostnaden för att implementera Basel II är hög vilket 

även det är en kritik som riktas mot regelverket. Den höga kostnaden gör att vissa länder som 

ses som tillväxtmarknader kan ha svårt att införa Basel II.  (Lind, 2005, s. 15-17) 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Efter att ha presenterat den teoretiska referensramen kommer vi nu att redovisa en 

sammanfattning av denna. I sammanfattningen har vi för avsikt att utifrån den teoretiska 

referensramen skapa en övergång till empirin. För att undersöka vår problemformulering ” 

”Hur fungerar kreditgivningsprocessen praktiskt inom banken och hur genomför de 

kreditbedömningar av företag i mindre städer jämfört med i större städer?” tänker vi bygga 

upp vår sammanfattning enligt följande modell:  

 

 

Figur 9. Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen 

3.5.1 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen innefattar alla steg som genomförs från den initiala kontakten till 

dess att beslut tagits och uppföljning av denna sker. Syftet med kreditgivningsprocessen är att 

utreda och bedöma företagets återbetalningsförmåga (Funered, 1994, s.46). Det tar mellan 

fyra timmar och en dag för en kreditansökan att gå igenom hela kreditgivningsprocessen, från 

det att den initiala kontakten tagits (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2762). Varje företag och 

kreditansökan är unik (Svedin, 1992, s.24). Kreditgivningsprocessen genomförs och bedöms 

olika beroende på kreditbedömarens egenskaper, till exempel påverkas beslutet av erfarenhet, 

utbildning och andra personliga egenskaper.  

3.5.2 Finansiell och icke-finansiell information 

Informationsinsamlingen är av central betydelse i kreditgivningsprocessen och ger en bild av 

företagets återbetalningsförmåga. Den information som samlas in är både finansiell och icke-

finansiell. Tillgången på information påverkar var inom banken beslutet tas, där beslutet kan 

tas på lokal nivå eller central nivå (NUTEK, 1993, s.18). Då företaget har tillgång till mer 

information än banken råder det informationsasymmetri mellan dem och för att minska 

asymmetrin samlar bankerna in information om företaget i den utsträckning som anses 

nödvändig samt möjlig (Landström, 2003, s.119). Enligt kyrktornsprincipen ökar 

informationsasymmetrin mellan företaget och banken då det geografiska avståndet mellan 
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dem blir längre vilket gör att återbetalningsförmågan för ett företag kan bli svårare att bedöma 

(Agarwal & Hauswald, 2010, s.2759). 

Finansiell information fokuserar på den ekonomiska delen av kreditbedömningen och 

beräknas med kvantitativa mått. Årsredovisningar, budgetar och nyckeltal är viktiga 

finansiella mått vid kreditbedömningar. Finansiell information kan dock vara kostsam för 

bankerna att erhålla och bankmannens begränsade tid kan leda till en ökad 

informationsasymmetri (Funered, 1994, s.22).  

Den icke-finansiella informationen omfattar till stor del affärsidé, ledning och företagets 

omvärld. Insamlingen av icke-finansiell information görs till stor del genom intervjuer med 

företaget (Agarwal & Hauswald, 2010, s.2763). Bankmän på mindre orter har lättare att samla 

in icke-finansiell information genom sina personliga kontaktnät jämfört med bankmän i större 

städer (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.55). Forskning visar även att vilken vikt som läggs på 

analyser av företagets affärsidé skiljer sig åt mellan större och mindre städer, där bankerna i 

mindre städer lägger större vikt vid att analysera denna jämfört med bankmän i större städer 

(NUTEK, 1993, s.25). 

3.5.3 Kreditrisk 

Den största risken för bankerna är kreditrisken och bedömningen av ett företags kreditrisk är 

därmed en viktig del att ta hänsyn till vid kreditgivningsprocessen. Risken bedöms genom att 

analysera den information som bankerna har tillgång till och den asymmetriska fördelningen 

av informationen kan leda till svårigheter att uppskatta kreditrisken (Silver, 2001, s. 29). I små 

städer är kontaktnät och tillit viktiga delar i bedömningen av ett företags kreditrisk och är 

avgörande ifall banken väljer att bevilja krediten (Silver, 2001, s.29). Företagets ledning är 

även en viktig faktor vid bedömningen av kreditrisken där fokus läggs på kompetens och 

erfarenhet (Broomé et al, 1993, s.59). För att eliminera kreditrisken begär bankerna 

säkerheter.  

Vid riskbedömningen används ratingsystem för att värdera kreditrisken och företagen 

värderas på skalor beroende på vilken risk de medför. Vid ratingen bedöms finansiell 

information samt personlig information om de i företaget (Sveriges Riksbank, 2000, s.14-15).  
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de val vi gjort inom den praktiska metoden. Vi kommer 

redogöra för vårt urval av respondenter, hur intervjuerna genomfördes och bearbetades samt 

de problem vi stött på under genomförandet av datainsamlingen. 

4.1 Urval 

För att genomföra vår studie och samla in det empiriska materialet valde vi att genomföra 

intervjuer med personer på bankkontoren i Västerbottens län. Vår avgränsning till 

Västerbottens län beror på att en studie i hela Sverige skulle vara alltför omfattande, 

tidskrävande och kostsam. Anledningen till att vi valde Västerbottens län är att vi författare är 

bosatta inom regionen och hade därför lättare att genomföra de personliga intervjuerna med 

bankerna inom detta område.  

Vi valde att genomföra studien med flera banker och inte begränsa oss till en då vi ville se om 

det finns någon skillnad mellan de olika bankerna i hur kreditgivningsprocessen går till mot 

företag. I vår studie finns respondenter från tre av Sveriges fyra största banker; 

Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Att den fjärde storbanken, SEB, inte finns 

representerad beror på att de har kontor i Umeå men inte i Västerbottens läns inland. Då vi 

innan studien genomfördes inte visste ifall kreditgivningsprocessen skiljer sig mellan 

bankerna eller genomförs på samma sätt valde vi respondenter på banker där det var möjligt 

att jämföra svaren som ges på den specifika bankens kontor i Umeå med de svar som samma 

banks kontor i inlandet ger. Vi har därför aktivt valt bort SEB från studien då det var möjligt 

att få respondenter på SEBs kontor i Umeå men det inte var möjligt att jämföra med något 

kontor i inlandet. 

För att besvara vår frågeställning ” Hur fungerar kreditgivningsprocessen praktiskt inom 

banken och hur genomför de kreditbedömningar av företag i mindre städer jämfört med i 

större städer?”och för att se om det finns någon geografisk skillnad valde vi respondenter 

från Umeå och från Västerbottens läns inland. Vid valet av respondenter i inlandet kontaktade 

vi banker på olika orter för att inte begränsa oss till ett ställe och detta gjorde att vi hade 

möjlighet att få svar som representerar större delen av inlandet. Vilka orter som finns 

representerade i inlandet beror till stor del på accessen. Orterna i denna studie är Lycksele, 

Norsjö och Vilhelmina.  

Att komma i kontakt med lämpliga respondenter var inget problem i Umeå utan vi kunde 

boka intervjuer ganska omgående och respondenterna var villiga att ställa upp och svara på de 

frågor vi hade. I inlandet var det desto svårare att hitta respondenter till våra intervjuer och vi 

fick använda oss av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är enligt Bryman och Bell (2005, 

s.595) då forskaren får kontakt med ett antal personer att intervjua och sedan med deras hjälp 

kommer i kontakt med andra respondenter som är lämpliga för studien. I vår studie var det ett 

antal av de personer vi kontaktade som var osäkra på om de var rätt person att besvara 

frågorna, vilket ledde till att de hänvisade oss vidare till någon annan som de ansåg bättre 

lämpad eller valde att inte ställa upp. Detta har lett till att vi inte haft möjlighet att genomföra 

intervjuer på lika många orter som vi först planerat.  

Vid valet av respondenter på bankkontoren har det varit viktigt för oss att personen är insatt i 

företagsmarknaden och aktivt jobbar med kreditgivning till företag på den ort där de är 

verksamma. Detta är självklart viktigt för att få en så tydlig och bra bild som möjligt av hur 
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kreditgivningsprocessen fungerar och hanteras inom banken. Att få så bra information som 

möjligt var av stor vikt för oss för att uppfylla vårt syfte med studien.   

4.2 Utformning av intervjuguide 

Med vår frågeställning som utgångspunkt har vi med hjälp av den teoretiska referensramen 

gjort en intervjuguide. Intervjuguiden är uppbyggd utifrån större frågeområden, vilket enligt 

Trost (2010, s.74) är det bästa sättet att ställa upp en intervjuguide.  

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju är enligt 

Bryman och Bell (2005, s.363) när forskaren har en intervjuguide med specifika ämnen som 

ska beröras men där den intervjuade har möjlighet att själv välja hur den vill svara. I vilken 

ordning frågorna ställs beror till stor del på de svar den intervjuade ger och där följdfrågor är 

väldigt individuella (Bryman & Bell, 2005, s.363). Vi använde oss av öppna frågor i våra 

intervjuer. Detta gav respondenterna möjlighet att själva välja hur de ville besvara frågan och 

svara utifrån vad de ansåg vara viktigt att belysa. Det är däremot viktigt att det finns en viss 

struktur i intervjuguiden då det annars finns risk att den information respondenterna lämnar 

inte är nog specifik för det valda ämnesområdet (Bell, 2000, s.123). Genom att göra en semi-

strukturerad intervju fick vi mer ingående och utförligare svar på de frågor vi ställt än om vi 

valt att använda fasta svarsalternativ.  

I vilken ordning frågorna ställs och vilket innehåll som finns i intervjuguiden påverkas av 

syftet med arbetet (Trost, 2010, s.71). Enligt Bryman och Bell (2005, s.363) brukar 

ordningsföljden på frågorna, trots en semi-strukturerad intervju där det finns möjlighet att 

ändra ordningen på frågorna, ofta bli enligt den intervjuguide som finns. Vi delade upp 

frågorna i vår intervjuguide i de olika ämnen vi ville undersöka. Vi började med att ställa 

allmänna frågor om respondenten och dennes bakgrund inom banken. Därefter sammanställde 

vi frågorna utifrån de ämnen vi presenterat i kapitel 3.5 Sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. Dessa ämnen är således kreditgivningsprocessen, finansiell information och 

icke-finansiell information samt kreditrisker. Intervjuguiden finns i Appendix 1.  

4.3 Datainsamling 

Under intervjuerna användes intervjuguiden och för att kunna fokusera på respondenten och 

själva intervjun spelades den in med en diktafon istället för att vi antecknade svaren. Av de 

nio intervjuer vi genomförde var det åtta intervjuer som spelades in. Att en intervju inte 

spelades in var för att respondenten inte samtyckte till detta och kände sig obekväm med den 

situationen. I detta fall antecknades istället svaren på intervjufrågorna av båda författarna. 

Direkt efter intervjun satte vi oss även ner och skrev ner ytterligare anteckningar medan detta 

fortfarande var färskt i minnet och då vi inte hann anteckna allt under själva intervjun. 

En fördel med inspelningarna var att vi i efterhand hade möjlighet att analysera och lyssna på 

intervjuerna igen. Intervjuerna genomfördes i respondentens arbetsmiljö, det vill säga ute på 

bankkontoren, på respondentens kontor alternativt i ett konferensrum i banklokalen. Detta för 

att det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i den miljö där intervjun genomförs 

(Trost, 2010, s.65). Vi upplevde att respondenterna var avslappnade under intervjutillfällena 

och många av respondenterna hade lång erfarenhet av kreditgivning till företag.  

Intervjuerna genomfördes utan större störningsmoment och de störningsmoment som var har 

inte lett till några ljudbortfall vid inspelning av intervjuerna. Det största störningsmomentet 
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som uppstod var att respondentens telefon ringde under två av de genomförda intervjuerna. 

Ett annat störningsmoment som uppkom under en av intervjuerna var att vi blev avbrutna av 

att en medarbete på kontoret behövde prata med respondenten. Vid en annan intervju hördes 

en borr från en närliggande lokal där byggarbete genomfördes.  

Intervjuerna tog ca 30-50 minuter att genomföra och de genomfördes vid dessa tillfällen: 

 

4.4 Databearbetning 

Efter intervjutillfällena transkriberades intervjuerna, i de fall där diktafon användes, för att få 

en bättre överblick av de svar och den information vi erhållit. Med hjälp av transkriberingarna 

från intervjuerna som spelades in samt anteckningar från den intervju som inte spelades in 

skrev vi sedan ner och bearbetade det som sagts för att på ett tydligt och bra sätt redovisa 

detta i vårt empirikapitel. Vi valde att redovisa varje intervju för sig och delade upp 

intervjuerna i de huvudkategorier som vi hade i vår intervjuguide. Genom denna uppdelning 

kunde vi lättare se de skillnader och likheter som finns mellan inlandet och Umeå men även 

inom och mellan bankerna. Informationen från intervjuerna har sedan tolkats och analyserats 

och utifrån detta har vi dragit slutsatser och besvarat vår frågeställning.  

De nedskrivna intervjuerna, som presenteras i empirin, skickade vi till respondenterna för att 

kontrollera att det inte uppstått missförstånd eller tolkningsfel. Den respons vi fick från 

respondenterna angående sammanfattningen av intervjuerna var positiv och respondenterna 

hade inte några större anmärkningar på det som skrivits. Även vid intervjutillfällena fick vi 

bra respons från respondenterna då de tyckte att de frågor vi ställt var genomtänkta och täckte 

kreditgivningsprocessens olika delar. Att vi skickade tillbaka intervjuerna till respondenterna 

var både för att undvika missförstånd och tolkningsfel men även något som önskades av flera 

av respondenterna. 

Datum för intervju: Var intervjun genomfördes: 

13 april 2012, kl 10.00 Bank A, Umeå 

13 april 2012, kl 13.00 Bank B, Umeå 

16 april 2012, kl 10.45 Bank B, Inlandet 

16 april 2012, kl 13.00 Bank C, Umeå 

18 april 2012, kl 10.00 Bank C, Lycksele 

18 april 2012, kl 14.00 Bank A, Lycksele 

19 april 2012, kl 11.00 Bank A, Norsjö 

23 april 2012, kl 14.00 Bank C, Vilhelmina 

23 april 2012, kl 15.00 Bank A, Vilhelmina 



35 
 

En av respondenterna önskade att banken skulle hållas anonym, vilket vi naturligtvis 

respekterade. Vid bearbetningen och sammanfattningen av intervjuerna valde vi därför att 

koda alla banker vi intervjuade som Bank A, Bank B och Bank C. För att det skulle vara 

möjligt att visa på den geografiska skillnaden valde vi däremot att skriva ut vilken ort banken 

är verksam på. Att vi skrivit ut orten påverkar inte bankernas anonymitet då det är flera 

banker som är verksamma på de orter vi besökt. På Bank B har vi inte skrivit ut vilken ort 

banken är verksam på utan endast skrivit ”inlandet”, vilket förklaras nämnare i 4.5 Access.  

4.5 Access 

De problem och svårigheter som kan uppstå vid datainsamlingen är det som vanligen 

benämns access (Johansson-Lindfors, 1993, s.135). Det största problemet för oss vid accessen 

till information var att komma i kontakt med lämpliga respondenter, vilket diskuterats i 4.1 

Urval. Ett problem som uppstått vid accessen och spridningen av våra intervjuer var att det i 

många fall, i inlandet, är en person eller ett kontor som är ansvarig för kreditgivningen över 

stora geografiska områden. Detta har lett till en begränsning av antalet respondenter vi haft 

möjlighet att genomföra våra intervjuer med. Att en person eller ett kontor har hand om 

kreditgivningen till mer än en ort är dock inte endast att se som en nackdel då vi vid 

intervjuerna får svar som representerar mer än de orter där intervjun genomfördes. Många 

respondenter ville, för att de skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervjun, ha tillgång till 

vår intervjuguide i förväg. Vi har i de fall där det efterfrågats därför skickat vår intervjuguide 

till respondenterna.  

Vi har försökt att boka så många intervjuer som möjligt med varje bank, men vi har varit 

tvungna att begränsa oss till att endast genomföra två intervjuer med en av bankerna. En 

intervju baserades på kreditgivning till företag i Umeå, medan den andra var inriktad på 

kreditgivning till företag i inlandet. Detta då banken har all sin kreditgivning till företag på 

kontoret i Umeå, både vad gäller företag i Umeå och i inlandet. 

4.6 Källkritik 

Vi anser att intervjuerna som vi genomfört gick bra och de intervjuade kändes avslappnade 

vid intervjutillfällena. Vi är nöjda med de svar vi fått och respondenterna har i de flesta fall 

gett oss utförliga svar. Något som vi däremot är medvetna om är att de svar som 

respondenterna gett oss till viss del kan vara vinklade för att ge en så bra och positiv bild som 

möjligt av just deras bank. Patel och Davidson (2003, s.69-70) menar att de svar som 

respondenten ger beror på deras intuition med svaret samt deras villighet att besvara frågan. 

Då tanken är att kreditgivningen inom samma bank ska vara på samma sätt oavsett 

geografiskt område finns en risk att bankerna vinklar sina svar för att någon eventuell skillnad 

inte ska kunna påvisas, vilket leder till att det finns en risk att den bild vi får inte speglar 

verkligheten. Genom att genomföra våra intervjuer på flera platser samt med mer än en bank 

anser vi dock att vi har minskat risken för att de svar vi fått och de resultat vi kommit fram till 

är alltför vinklade. 

De respondenter som ställt upp i våra intervjuer har olika positioner inom banken, även om de 

alla jobbar med kreditgivning till företag. Några av respondenterna är kontorschefer, ibland på 

mer än ett kontor, medan andra är företagsrådgivare. De svar som gavs kan därför skilja 

beroende på deras position inom banken men vi anser att det är positivt med respondenter på 

olika nivåer i banken då detta ger en bredare bild av bankernas kreditverksamhet.  
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Några av respondenterna hade innan intervjutillfället tillgång till vår intervjuguide, vilket 

nämnts tidigare. Detta märktes vid intervjutillfället då några av de svar vi fick av dessa 

respondenter var mer genomtänkta och i många fall hade de även förberett svar på frågorna 

vilket ledde till att svaren inte blev lika spontana. Detta är dock inte något som vi anser 

påverkar studien och källornas trovärdighet negativt, vi anser däremot att det är positivt då 

svaren blev mer utförliga och gav mer information till studien. 

Då diktafon använts vid intervjutillfällena anser vi oss minskat risken för att vi tolkat 

respondenternas svar på ett felaktigt sätt. Något som däremot märktes i samband med 

intervjuerna var att när diktafonen stängts av efter intervjuerna var respondenterna i vissa fall 

ännu öppnare och gjorde tillägg till svar de gett oss under själva intervjun. Vi anser dock att 

de svar vi fått under intervjuerna och de tillägg som respondenterna gjort efter intervjuerna 

inte skiljer sig alltför mycket och därför inte påverkar studien i någon större utsträckning. 
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera de nio intervjuer som genomförts. Dessa presenteras 

var för sig och är anonyma. Intervjuerna redovisas med underrubrikerna; allmänt om 

respondenten, kreditgivningsprocessen, information som används vid kreditbedömning och 

kreditrisker.  

5.1 Bank A Umeå  

5.1.1 Allmänt om respondenten 

På Bank A i Umeå var det två personer som deltog i intervjun. Respondent A är företagschef 

på kontoret och har varit det i ett år. Respondenten har jobbat inom banken i 11 år men har 

tidigare arbetat på andra kontor. De främsta arbetsuppgifterna är att arbeta med affärer och 

krediter som rör företag samt privatpersonerna bakom företaget. Respondent B arbetar som 

företagsrådgivare på kontoret sedan ett år tillbaka men har tidigare arbetat på kontor i inlandet 

i fem år. Respondenterna har jobbat med kreditgivning och kreditbedömning av både små och 

stora företag i tio respektive tre år. 

5.1.2 Kreditgivningsprocessen 

Det finns på Bank A i Umeå ingen skriven mall på hur kreditgivningsprocessen går till utan 

det är en arbetsprocess. Först får banken in en ansökan från företaget, en propå, och efter det 

träffar kreditgivaren ägaren till företaget och bekantar sig med affärsidén samt gör en rating 

på bolaget. 

Vilken del i kreditgivningsprocessen som det läggs störst vikt vid är enligt respondent A svårt 

att säga då kreditgivning är en stor process som innefattar många olika delar, vilka alla är 

viktiga för att se helheten. En väldigt viktig del menar dock respondent B är 

kreditriskbedömningen, då det ofta är den som avgör om krediten beviljas eller avslås.  

Kreditgivningsprocessen inom banken sköts från början till slut av en handläggare. Det är 

samma person som träffar företaget och samlar in information som sedan tar beslut om 

krediten ska beviljas eller avslås. Däremot konsulteras ofta andra på kontoret under 

kreditgivningens gång. Alla kontor har samma mandat att teckna banken och alla kreditbeslut 

tas på lokal nivå men kreditgivaren kan ibland vara i behov av att få ett kreditbeslut tillstyrkt. 

Hur lång tid en kreditgivningsprocess tar på Bank A varierar väldigt mycket. För ett befintligt 

företag som banken har bra kännedom om kan ett kreditbeslut tas relativt omgående och då 

handlar det därefter till stor del om att lägga upp krediten och göra det kringliggande arbetet. I 

andra fall kan kreditgivningsprocessen vara en utdragen process som tar mycket längre tid. 

Den genomsnittliga uppskattningen är dock att det tar 3-5 dagar. Förhoppningen är enligt 

respondent B att kunna lämna ett beslut inom en vecka.  

5.1.3 Information som används vid kreditbedömning 

Den information som begärs av företaget i samband med en kreditansökan är olika beroende 

på om det är ett nytt eller ett redan etablerat företag. I de fall då det är ett redan etablerat 

företag vill banken gärna få in finansiell information som bokslut, preliminära bokslut och 
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prognoser men även annan information som kan vara av vikt, bland annat synen på 

konkurrenter, tillväxtplaner och framtidsplaner. På nya företag där det inte finns något 

historiskt material att tillgå tittar banken på affärsidé, finansiella prognoser, personen bakom 

företaget, branschrisker, geografiska risker och kundunderlaget. 

Vid insamling av icke-finansiell information läggs stor vikt vid affärsidé, ledning och 

omvärld. Det läggs väldigt stor vikt vid ledningen och ägarna och det är även enligt 

respondenterna ofta kundkännedomen som är den viktigaste informationen i samband med en 

kreditgivning. Det är viktigt att se om det finns mer kapital att tillgå hos ägare och om de har 

tidigare erfarenheter av att driva företag. Den interna historiken om ägaren är viktig och visar 

om det är en kund som skött sig och lyckats tidigare, något som enligt respondent B kan vara 

viktigare än enskilda bokslut. Om en kund eller ledning som lyckats driva ett lönsamt företag 

tidigare kommer in på banken med en ny idé har banken redan ett förtroende för dem jämfört 

med en kund eller ledning som misskött sig tidigare, i de fallen väljer banken ofta att avstå 

från att delta i en ny affärsidé. Även respondent A menar att ledningen i ett företag ibland kan 

vara viktigare än vissa finansiella parametrar då det är ledningen som driver företaget. 

När det gäller information om den bransch som företaget är verksamt inom menar båda 

respondenterna att de känner till vissa branscher bättre än andra. För att samla in ytterligare 

information om branscherna är ett sätt att titta på UC:s branschstatistik. Det personliga 

kontaktnätet är inget som används av respondenterna vid insamling av information.  

Vilken information som det läggs störst vikt vid i samband med en kreditgivning, av den 

finansiella och icke-finansiella, menar respondent A beror på ärendet och i vilket 

sammanhang det är. Vid befintliga företag läggs dock större vikt vid den finansiella 

informationen.  

Båda respondenterna har tidigare arbetat på mindre orter och anser att insamlingen av 

informationen på mindre orter skiljer sig från Umeå. På mindre orter känner kreditgivaren 

ofta till personen bakom företaget redan innan han eller hon kommer in på kontoret och 

därmed blir det lättare att samla in och hitta information. Men respondent A påpekar också att 

företag i Umeå i många fall är mer exponerade och att det därför kan finnas mer transparens i 

deras affärer. 

Den geografiska närheten till företaget anser båda respondenterna vara väldigt viktig för 

kreditgivningsprocessen då närheten gör att kreditgivaren har bättre förståelse för marknaden.  

Kreditgivaren har lättare att veta om det finns möjlighet för nya företag att etablera sig på 

marknaden men även hur marknaden ser ut för de företag som redan är etablerade. Banken 

försöker att ha kontor på de orter där det finns potential att göra affärer. Att ha kontakt med 

befolkningen är väldigt viktigt och närheten till banken tror respondent A även uppskattas av 

kunderna.  

5.1.4 Kreditrisker  

Det görs alltid en enskild bedömning av kreditrisken för varje kreditansökan som kommer in 

till banken och hur svår eller lätt den är att bedöma varierar från fall till fall. Respondent A 

menar att kreditrisken överlag är svår att bedöma men att kreditrisken på ett befintligt företag 

är lättare att bedöma än på ett nystartat företag. 

Att det kreditsökande företaget har säkerheter som de kan erbjuda banken i samband med en 

kreditansökan är viktigt och banken vill gärna ha säkerheter men det är inte det primära. På 

redan etablerade företag och befintliga kunder i banken är det återbetalningsförmågan och inte 
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säkerheterna som är det primära. På nya företag där bankens kreditrisk kan vara större vill 

dock banken att det ska finnas säkerheter kopplade till krediten. De säkerheter som banken 

oftast begär är företagsinteckning, borgen av ägare samt pant i fastigheter.  

Bank A:s rating av företagskunder består av två delar, risken för finansiella påfrestningar och 

den finansiella motståndskraften. Risken för finansiella påfrestningar baseras till stor del på 

företagets resultaträkning och nyckeltal medan den finansiella motståndskraften bedöms 

utifrån balasräkningen och vissa mjuka parametrar som ägarna, marknaden och 

konkurrenterna. På nystartade företag där det inte finns någon finansiell historik baseras 

ratingen på prognoser istället för historiska siffror. Då ratingen innehåller både mjuka faktorer 

och finansiella mått ger den en relativt komplett bild av företaget och ett företagets rating har 

därför stor påverkan på kreditbedömningen. Respondent B menar att ratingen i grund och 

botten är bankens kreditbedömning. Ett företag med bra rating har därmed goda 

förutsättningar att beviljas en kredit. Banken använder sig huvudsakligen av intern rating men 

på större börsnoterade företag tittar de även i vissa fall på extern rating som gjorts. Trots detta 

är det den interna ratingen som är av störst intresse då det är banken som är beslutsfattare och 

som lånar ut pengarna.  

Koncentrationsrisken är inte något som kreditgivaren arbetar aktivt med men den ingår i 

kreditgivningsprocessen. Om det kommer in en kund och vill låna pengar får kunden inte 

avslag på grund av att banken redan har stor belåning i den branschen.  

 

5.2 Bank A Lycksele 

5.2.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten på Bank A i Lycksele arbetar som kontorschef och har som främsta 

arbetsuppgifter att driva kontoret och arbeta med företagskunder. I detta arbete ingår 

kreditgivning till företag, något som respondenten arbetat med på heltid i närmare 20 år. 

5.2.2 Kreditgivningsprocessen 

På banken finns det en specifik mall eller checklista gällande kreditgivningsprocessen. Denna 

mall omfattar vilken typ av kredit det handlar om och syftet med krediten, det vill säga vad 

pengarna ska användas till då det är en grundförutsättning för att banken ska bevilja en kredit. 

Därefter gör banken en företagsbedömning där företagets bokslut och risker analyseras och 

där banken tittar övergripande på företagets framtidsutsikter. 

Banken gör även en kreditriskbedömning vilket handlar om företagets återbetalningsförmåga. 

Respondenten förtydligar detta och menar att de försöker bedöma hur stor risk det är att 

företaget drabbas av en finansiell påfrestning. Ifall detta skulle inträffa försöker banken 

bedöma hur väl företaget skulle klara av att hantera en sådan situation och vilken kapacitet 

som finns att möta en sådan påfrestning, det vill säga den finansiella motståndskraften. I dessa 

lägen är det resurser som företagets likvida medel, tillgångarna som företaget har men också 

ägarnas förmåga att stötta upp med eget kapital som är av intresse för banken. 

Den finansiella delen är dock inte allt. Inom banken görs även en kund- och 

lönsamhetsbedömning då intresse läggs vid vilka intäkter som kunden genererar, vilka 

kostnader som finns men också hur mycket kapital engagemanget kräver. Engagemanget 
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ställs sedan mot den risk och exponering banken får i samband med detta. När denna 

bedömning är gjord ska detta enligt respondenten utmynna i någon form av kreditstrategi och 

även en affärsutvecklingsstrategi. Affärsutvecklingsstrategin ska ge svar på vad banken vill 

med engagemanget och om det finns möjligheter att göra fler affärer med företaget i fråga. 

Därefter fattar banken ett beslut och beviljas krediten skrivs avtal under och banken betalar ut 

det överenskomna kapitalet och sedan handlar det främst om uppföljning för banken.  

Vilken del av denna kreditgivningsprocess som banken lägger störst vikt vid anser 

respondenten beror på hur väl banken känner företaget, om det är ett etablerat företag eller om 

det är ett främmande företag med främmande företagsledning. Generellt sett menar 

respondenten att ett företag som har fungerat bra över en längre tid ofta går snabbt att 

analysera medan ett nytt företag, eller ett företag med dålig utveckling kräver längre tid.  

Tiden det tar för banken att genomföra en kreditgivningsprocess varierar där en omfattande 

process med kreditberedning och ett större engagemang kan ta flera dagar eller i vissa fall 

veckor.  I detta fall är det ofta att sammanställa data och bearbeta fakta som är tidskrävande. 

Dock menar respondenten att det går väldigt snabbt att skapa sig en uppfattning om företaget 

genom att se bokslutet. Redan då kan banken göra en bedömning om de vill gå vidare med 

kreditärendet eller inte, så den första ”gallringen” som respondenten uttrycker det, går väldigt 

snabbt. Finns material och tillgång till den data banken behöver går det relativt snabbt för 

banken att fatta ett beslut. I regel tar det endast ett par timmar. 

De flesta besluten gällande kreditbedömning tas lokalt men där vissa kreditbeslut tas på 

regional nivå. Den totala lånesumman är det som då är avgörande för om ärendet skickas 

vidare och tas på en högre instans eller om det tas på lokal nivå. I de fall ärenden skickas 

vidare tror respondenten att det generellt sett läggs mer fokus på den finansiella informationen 

i fråga om ett större företag även fast företagsledningen också är väsentlig. För ett mindre 

företag tror dock respondenten informationen är helt kopplat till företagaren.  

5.2.3 Information som används vid kreditbedömning 

Respondenten anser både den finansiella och icke-finansiella informationen vara av betydelse 

vid en kreditbedömning. Av den information banken begär in utgörs basen av den finansiella 

informationen. Den finansiella informationen som banken begär är bokslut, affärsplan, 

resultatbudget, proforma balansräkning och budgeterade balansräkningar ifall det är fråga om 

större investeringar. Vilken typ av bolag det är gör att banken frågar efter olika 

informationsuppgifter och nyckeltal men soliditetsnivån och räntetäckningsgraden ses som 

väsentliga.  

Den icke-finansiella informationen, vilka personer som driver företaget och deras kapacitet 

anser respondenten också vara en väsentlig faktor då resultatet i stort är kopplat till personen 

som driver företaget. Vad ledningen i företaget har för erfarenhet, kunskap och handlingskraft 

och deras förmåga att bemöta motgångar är således viktiga. Utöver detta finns enligt 

respondenten andra icke-finansiella faktorer som är av betydelse, där en företagsbedömning 

görs och där banken ser till bolags- och konkurrenssituationen för företaget. Banken vill veta 

hur företagets kundstock ser ut, vilka leverantörer företaget har och om företaget följer de 

miljöregler som finns. Hur marknaden på orten ser ut vet ofta kreditgivaren på förhand, men 

respondenten menar att det ibland krävs en del research för att få en ännu bättre bild. Denna 

information samlas in med hjälp av kunder och internt inom banken men även med hjälp av 

datorn och sökmotorer som Google. Det personliga kontaktnätet är också något som enligt 
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respondenten kan komma till användning vid insamlandet av icke-finansiell information, dock 

inte på ett sådant sätt att det bryter mot banksekretessen. 

Annan information banken intresserar sig för är företagsinteckning, värdet av kundfordringar 

och anläggningsregistret så att avskrivningsnivåer kan kontrolleras genom att det bokförda 

värdet jämförs med marknadsvärdet för att se om det finns under- eller övervärden i företaget. 

För att kontrollera att den information företaget lämnar är sann brukar banken alltid begära in 

reviderat material, vilket enligt respondenten gör att informationen har en kvalitetsstämpel.  

Företagen är oftast villiga att lämna ut den information banken begär men generellt sett anser 

respondenten att banken får in bättre, snabbare och mer relevant information från de större 

företagen jämfört med de mindre. Genom detta menar respondenten att informationen är 

bättre från de större företagen. Tillgängligheten på information anser inte respondenten vara 

något som skiljer sig beroende på om företaget är lokaliserat i inlandet eller vid kusten.  

Den geografiska närheten till företaget anser respondenten har betydelse för 

kreditbedömningen. Ligger företaget nära har banken ofta bättre kännedom om företaget då 

det blir en närmare relation. Banken kan få bättre kännedom om verksamheten och på en liten 

ort går rykten ofta fort vilket respondenten menar kan vara en fördel. Den geografiska 

placeringen av företaget menar respondenten inte har betydelse då deras kontor verkar inom 

ett bestämt affärsområde. Därför behöver inte hänsyn tas till om företaget ligger längre bort då 

det blir ett annat kontor som hanterar ärendet i det fallet. Banken där har bättre information 

om marknaden på orten och kundnätverket och det interna nätverket kan vara till hjälp.   

5.2.4 Kreditrisker 

Kreditrisker, risken som finns att banken ska förlora pengar, är enligt respondenten främst 

kopplat till företagets återbetalningsförmåga. I kreditgivningsprocessen tas denna risk upp där 

banken försöker bedöma risken för att finansiella påfrestningar kan uppstå och vilken förmåga 

företaget har att hantera en sådan situation. Finns historik hos företaget anser respondenten att 

denna risk är lättare att bedöma i jämförelse med om företaget är nytt och saknar historik.  

Verksamheten som företaget bedriver, om den är säsongsberoende eller väderberoende kan 

också betraktas som en hög risk då den enligt respondenten kan vara svår att bedöma.  

Banken använder ett internt ratingsystem. Utifrån företagets kapacitet att möta de finansiella 

påfrestningarna och de resurser som finns att tillgå samt analys av faktorer som branschen, 

produktstruktur, konjunkturkänslighet, marknadsposition och kundstrukturen sätter banken 

sedan en rating som mäter företagets betalningsförmåga. Hänsyn tas även till ledningen i 

företaget och olika typer av risker, bland annat marknadsrisken. Därefter ser banken på vilka 

säkerheter företaget har att erbjuda för att kunna skapa en kreditlimit. Beroende på 

kreditbilden, säkerhetsmassan och eventuell blanco ställs detta mot återbetalningsförmågan.  

Respondenten anser att det är viktigt och ofta avgörande att företaget har säkerheter att 

erbjuda banken. De säkerheter banken främst brukar begära är företagsinteckning, borgen, 

fastighetspanter och objektsäkerhet. Ibland händer det även att banken begär värdepapper i 

form av aktier.  

Respondenten har aldrig reflekterat över bankens koncentrationsrisk utan menar att det är 

något bankerna på central nivå kontrollerar. Däremot menar respondenten att om ett nytt 

företag etablerar sig på orten där det redan finns ett företag inom den verksamheten kan 

banken välja att stå utanför ett engagemang i den verksamheten. 
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5.3 Bank A Norsjö  

5.3.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten har arbetat inom banken i 12 år och har under dessa år arbetat som kontorschef. 

De främsta arbetsuppgifterna är att ansvara för verksamheten på kontoret och att arbeta mot 

företagskunder. Respondenten har arbetat med kreditgivning och kreditbedömning av företag 

i 12 år.  

5.3.2 Kreditgivningsprocessen 

Vid kreditgivningsprocessen följs ingen mall men det finns ett kreditgivningssystem som 

används för att bedöma den kreditsökandes återbetalningsförmåga. Att utreda 

återbetalningsförmågan är enligt respondenten kreditgivningsprocessen. Processen börjar med 

att kreditgivaren träffar kunden och samlar in så mycket information som möjligt, både 

finansiell och icke-finansiell. Informationen läggs sedan in i kreditsystemet, i ett kreditärende, 

och utifrån detta görs en bedömning och ett beslut att bevilja eller avslå ansökan tas.  

Kreditbeslutet tas nästan alltid på lokal nivå, men kreditgivare och kontorschefer har endast 

beviljanderätt upp till bestämda nivåer. I de fall då kreditens storlek överstiger 

beviljanderättens gräns skickas beslutet vidare till kreditavdelningen i Umeå. 

Det som tar längst tid i samband med kreditgivningsprocessen är enligt respondenten att 

samla in all information som behövs för att ta ett beslut. Hur lång tid en kreditgivningsprocess 

tar i genomsnitt är dock inget respondenten kan svara på. Processen kan ta allt från fem 

minuter till en månad. Om det är ett befintligt bolag som ansöker om en kredit går processen 

ofta snabbare då banken har historik om företaget.  

5.3.3 Information som används vid kreditbedömning 

Ett företags siffror, den finansiella informationen, anser respondenten ha stor betydelse men i 

samband med en kreditgivningsprocess och en kreditbedömning är det affärsidén och ägarna i 

företaget som är det viktigaste. Respondenten uppskattar att det till 70 % är en ägarfråga om 

ett företag lyckas eller inte och ger som exempel att det kan finnas två likadana bolag som 

erbjuder samma tjänster men där det endast är ett företag som lyckas och att denna skillnad 

beror på ledningen i bolaget.  

Vid en kreditansökan begär banken att befintliga företag lämnar bokslut och preliminära 

resultatrapporter men även annan information som banken behöver för att bedöma 

återbetalningsförmågan. Detta kan vara till exempel dolda värden på redan avbetalda 

maskiner som företaget äger. Om det är ett nystartat företag som saknar historiskt material 

läggs istället vikt vid att företaget har en affärsplan med bland annat affärsidé, vilka kunder de 

vill arbeta med samt en budget. Banken lägger sedan stor vikt vid den information som kan 

samlas in genom att prata med personen som startar företaget och kan då avgöra om det är en 

idé som är genomtänkt.  

Den icke-finansiella informationen som samlas in är information om ägaren, marknaden och 

branschen. Information om ägaren är viktig för banken att samla in då det är ägaren som ska 

driva företaget och ha viljan att vara framgångsrik. Det finns branscher som är mer lönsamma 

än andra och det är viktigt att se om det finns en marknad på orten för företaget. Banken 
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måste bland annat ta ställning till om det finns plats på marknaden för ytterligare ett företag i 

de fall där det redan finns ett bolag som erbjuder den tjänsten. För att samla in information 

använder respondenten sig av sitt personliga kontaktnät genom att till exempel ringa folk 

inom en bransch för att undersöka hur möjligheterna ser ut för att driva ett bolag inom den 

branschen. 

Den information som respondenten anser viktigast vid en kreditgivning är ägaren och 

företagets affärsidé. Det är när dessa delar stämmer och då kreditgivaren anser att dessa ser 

bra ut som kreditgivaren och företaget kan börja diskutera finansieringen och den finansiella 

informationen. 

Att få tillgång till den information som behövs för att bedöma återbetalningsförmågan anser 

respondenten vara väldigt lätt då företagen, både nystartade och befintliga, är villiga att lämna 

ut den information som banken efterfrågar. Tillgängligheten underlättas även av att 

kreditgivaren har ägaren och företaget samt revisionsbolagen nära. Att veta om den 

information som företagen lämnar till banken är sann anser respondenten inte vara något 

problem då majoriteten av företagen på orten använder sig av revisionsbyråer för att få hjälp 

med bokföringen.  

Respondenten anser att det är väldigt viktigt att banken har lokala kontor med lokalt 

bestämmande och ansvar då det gör att de kan vara mer flexibla och kan styra verksamheten 

på ett bra sätt. Den geografiska närheten till företaget är även viktig då detta leder till att 

kreditgivaren har kännedom om marknaden på orten men även vem ägaren är. Detta leder till 

att det kan vara lättare för kreditgivaren att ta ett beslut i ett kreditärende.  

5.3.4 Kreditrisker 

Att bedöma kreditrisken är detsamma som att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. När 

ett företag inte längre har någon återbetalningsförmåga uppstår kreditrisken och den är därför 

svår att bedöma. Det kan gå snabbt för en kreditrisk att uppstå och det är därför viktigt att det 

finns säkerheter till de krediter som banken beviljar. Banken strävar efter att alltid ha goda 

säkerheter på de krediter de beviljar, men det finns undantag där de beviljar krediter utan 

säkerhet, blancokrediter. Dessa beviljas endast till de kunder som har en väldigt bra 

återbetalningsförmåga. I de flesta fall, speciellt för nystartade företag, är det avgörande för 

själva kreditansökan att det finns säkerheter. De säkerheter som banken oftast kräver är 

företagsinteckningar, pant i fastigheter, avbetalning, borgen av ägarna samt säkerheter i 

maskiner via leasing. Säkerheter i maskiner anses viktigt då respondenten menar att det är 

mycket åkare och entreprenörer i inlandet.  

Värdet på de säkerheter som banken har är dock enligt respondenten svåra att bedöma. Om 

säkerheten utgörs av en fastighet kan det vara ännu svårare att värdera dess värde. 

Respondenten menar att värdet på en fastighet i inlandet är svårt att värdera då inlandet 

avvecklas och det är osäkert om det är någon som vill köpa fastigheten ifall företaget går i 

konkurs jämfört med exempelvis i Umeå där fastighetsvärdena är bra och det oftast finns 

köpare av fastigheterna.  

Inom Bank A används ett ratingsystem som består av två delar. Den första är 

återbetalningsförmågan där bolagets intäkter bedöms genom att kontrollera bolagets intjäning, 

vilka kunder företaget har och bedöma risken för att bolagets intäkter minskar. Den andra är 

motståndskraften, hur länge företaget skulle klara en omställning på grund av en större 

intäktsminskning. Några av de delar som bedöms i motståndskraften är om det finns 
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övervärden i maskiner och andra tillgångar, hur mycket pengar som bolaget har på kontot 

samt om ägaren kan satsa mer kapital i bolaget. 

Koncentrationsrisken var inte något som respondenten tänkt på innan intervjun och menade 

först att det inte var något som det togs hänsyn till eller som upplevts på den orten. Efter lite 

eftertanke ändrade dock respondenten åsikt och menade att även om det inte inträffade allt för 

ofta så togs det ibland hänsyn till koncentrationsrisken vid kreditgivning till en bransch. Om 

banken redan lånar ut mycket pengar till en eller flera kunder inom en bransch och det är en 

ny konkurrent som vill slå sin in i branschen kan detta leda till att banken ibland är tveksam 

till att bevilja krediten. 

 

5.4 Bank A Vilhelmina 

5.4.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten har befattningen kontorschef och har arbetat med kreditgivning till företag i 

närmare 15 år. Respondenten arbetar med samtliga arbetsuppgifter på kontoret. Då det är ett 

litet kontor innebär detta att respondenten arbetar med såväl privata kunder som 

företagskunder. 

5.4.2 Kreditgivningsprocessen 

Affärsbedömningen är ett led i bankens kreditgivningsprocess där processen inleds med att 

banken stämmer av förutsättningar för den eventuella kreditgivningen.   

När det gäller kreditgivningsprocessen är det enligt respondenten viktigt att kunden har 

anknytning till kontorets verksamhetsområde. Befinner sig kunden utanför detta 

verksamhetsområde blir kreditärendet ett annat kontors ansvar då banken har som målsättning 

att arbeta så nära kunden som möjligt. En annan viktig faktor som respondenten tar hänsyn till 

är vem kunden är och om det är rätt person för att driva ett företag. Ytterligare en faktor som 

är av stor betydelse är ändamålet med krediten och om detta stämmer överens med bankens 

uppfattning om vad som är en sund affär. Om kreditens ändamål är rimligt och banken anser 

att personen bakom företaget känns rätt börjar insamlingen av den information som banken är 

i behov av. 

När banken fått tillgång till allt material bedöms kreditrisken genom att banken gör en 

bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Dessa delar ligger sedan till grund för 

kreditbeslutet. Alla beslut inom banken tas på lokal nivå men ibland kan kontoret ta hjälp från 

huvudkontoret för att diskutera igenom olika ärenden, som ofta är större och mer omfattande. 

Den del av kreditgivningsprocessen som respondenten anser banken lägger störst vikt vid 

gällande kreditgivningsprocessen är kunden och den övergripande företagsbedömningen som 

banken gör. Enligt respondenten är det viktigt att kunden är rätt person att driva ett företag 

samtidigt som det är viktigt att affären är genomtänkt för att banken ska bevilja krediten. Efter 

detta läggs fokus på företagets återbetalningsförmåga och vilka säkerheter företaget har att 

erbjuda banken.  

Den genomsnittliga tid det tar för banken att genomföra kreditgivningsprocessen varierar 

enligt respondenten beroende på vilken erfarenhet kreditgivaren har men också vilken 
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information kreditgivaren fått från kunden. Är det ett redan etablerat företag finns en historik 

som gör att det blir lättare att göra en kreditbedömning till skillnad från om det är ett nystartat 

företag enligt respondenten. Är det ett nystartat företag måste banken börja med att samla in 

information om kunden och göra en företagsbedömning vilket enligt respondenten är väldigt 

tidskrävande. Med anledning av detta får processen ett brett tidsspann och kan ta allt från en 

dag och framåt.   

5.4.3 Information som används vid kreditbedömning 

Den information som respondenten anser vara viktigast vid en kreditbedömning är affärsidén 

och att företagets finansiella situation är bra. Detta innefattar kalkyler men främst företagets 

återbetalningsförmåga. Att företaget har bra säkerheter att erbjuda banken är även av vikt vid 

en kreditbedömning.  

Den information som banken begär från företaget vid en kreditgivningsprocess är främst 

finansiell information som bokslut, alternativt resultat- och balansrapport.  Denna information 

är av betydelse för att banken ska kunna göra en bedömning av företagets 

återbetalningsförmåga. Genom att titta i bland annat bokslut kan banken få en uppfattning om 

hur affärerna gått och företagets finansiella ställning. Banken tar även hänsyn till den interna 

skötseln och historiken om kunden och företaget. 

 

Den icke-finansiella informationen omfattar faktorer som ledning, affärsidé, bransch och 

marknad. När det gäller ledningen i företaget är det enligt respondenten viktigt att kund och 

bank har förtroende för varandra. Hänsyn tas även till vilken erfarenhet ledningen har inom 

branschen och hur bra kontroll denna har på företaget och den finansiella delen. Vilken 

bransch företaget verkar inom och hur marknaden på orten ser ut är också av intresse då detta 

ger företaget olika förutsättningar. Vid insamling av denna information använder sig inte 

respondenten av sitt personliga kontaktnät men det händer att respondenten rådfrågar andra 

kontor. 

 

Vilken information det läggs störst vikt vid av den finansiella och den icke-finansiella beror 

enligt respondenten på om det är ett nytt eller redan etablerat företag. Vid ett befintligt företag 

då banken har historiskt material om kunden sedan tidigare läggs störst vikt vid den 

finansiella informationen när företaget lämnar in en kreditansökan. Då det är ett nytt företag 

krävs det dock mer information, både finansiell och icke-finansiell. Banken lägger vid ett nytt 

företag stor vikt på affärsidén och personen eller personerna bakom företaget. Känns detta 

trovärdigt och banken anser att det kommer att hålla går de vidare och tittar på den finansiella 

informationen.  

 

Vid genomförandet av kreditgivningsprocessen är den geografiska närheten till företaget 

också av väldigt stor betydelse enligt respondenten. Den främsta anledningen till detta är att 

banken har bättre kännedom om marknaden på orten och därmed lättare kan bedöma 

förutsättningarna för företaget.  

5.4.4 Kreditrisker 

Inom banken bedöms kreditrisken utifrån företagets återbetalningsförmåga. Vilka säkerheter 

företaget kan erbjuda i samband med krediten är också något som tas med i beräkningen. 

Säkerheterna är av stor betydelse då banken alltid vill säkerställa att de kan få tillbaka sitt 
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utlånade kapital. De säkerheter banken främst brukar begära är företagsinteckning, pantbrev i 

fastighet, objektsäkerheter och borgen av ägarna.  

Vid bedömning av kreditrisker används ett internt ratingsystem. Detta system består av två 

delar, risken för finansiella påfrestningar samt den finansiella motståndskraft som företaget 

har. Med finansiella påfrestningar avses att bolagets löpande kassaflöde och resultat inte är 

tillräckligt för att företaget ska kunna fullgöra sina finansiella åtaganden. Den finansiella 

motståndskraften avser bolagets möjligheter att få fram likvida medel som kompenserar för 

det löpande kassaflödet ifall bolaget hamnar i en sådan situation som innebär finansiella 

påfrestningar. Vilken rating företaget har är enligt respondenten något som påverkar 

kreditbedömningen i stor utstäckning. Detta då banken ofta är mer positiv till företag med en 

bra rating.  

Banken lägger inte så stor vikt vid koncentrationsrisken även om hänsyn tas till hur 

marknaden och branschen ser ut på orten. 

 

5.5. Bank B Umeå 

5.5.1 Allmänt om respondenten  

På Bank B i Umeå genomfördes intervjun med en kreditanalytiker. Respondenten har arbetat 

som kreditanalytiker på bankkontoret i Umeå sedan fyra år tillbaka och utöver detta har 

respondenten även erfarenhet som analytiker vid andra företag. 

5.5.2 Kreditgivningsprocessen 

Bank B använder sig av en kreditpolicy vilket är ett omfattande dokument innehållande hur 

banken ska bedriva sin kreditgivning. När arbetet kring en kreditansökan påbörjas måste 

banken först samla in information om företaget för att kunna skriva ett PM som används som 

beslutsunderlag. Det dokument som beskriver vilken information som ska ingå i detta PM 

kallar banken för ”sopar”, det vill säga Standard Operating Procedurs. Tiden det tar att samla 

in informationen beror enligt respondenten på hur komplext ärendet är. Är det ett företagsköp 

eller företagsförvärv kan det ta längre tid. Den information som ska vara med omfattar bland 

annat information om anledningen till att kunden vill låna pengar, hur mycket pengar som ska 

lånas och vad detta kapital ska användas till. Denna information är viktig för att banken ska få 

en bättre förståelse för affären. Därefter skrivs information om vilka risker som kan uppstå, 

såsom marknadsrisker, specifika företagsrisker och ägarrisken. Av dessa risker anser 

respondenten att den sistnämnda, ägarrisken, är den största risken för banken.  

Banken gör även en finansiell analys med olika beräkningar för att få en bättre uppfattning 

om affären i fråga som förhoppningsvis ska utmynna i ett beviljande. Arbetet med 

beslutsunderlaget är således den del som är mest tidskrävande då banken kan få in bristande 

material där kompletteringar kan behöva göras, dock är företagen ofta villiga att lämna ut den 

informationen banken kräver även fast den inte alltid är komplett.  

Hur lång tid en kreditgivningsprocess tar varierar där den i bästa fall tar två dagar.  Är det en 

befintlig kund går det oftast snabbare än om det är en ny kund.  Vid en ny kund krävs ofta 

mer information då företaget saknar historik. Även om kreditgivningen bygger på framåtriktat 

kassaflöde är det enligt respondenten en fördel om kunden har tänkt till hur det kommer att se 
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ut nu, nästa år men även åren framöver. Historiken berättar mycket om företaget, till exempel 

om företaget varit med om någon nedgång och hur de hanterat en sådan situation.  

När underlaget är färdigställt tas besluten oftast på lokalkontoret, alternativt på regionkontoret 

i Umeå. Det är sällan banken behöver skicka vidare ärenden till Stockholm, det är endast i de 

fall då det handlar om mångmiljonbelopp. Kreditbeslut tas av minst två personer på kontoret, 

antingen kreditgivaren och kontorschefen eller två kreditgivare. Vid större krediter skickas de 

vidare till en regional kreditkommitté för beslut. 

5.5.3 Information som används vid kreditbedömning 

Vid frågan om det är någon speciell typ av information som begäras av företaget vid 

kreditbedömning säger respondenten att det är den finansiella informationen. Den finansiella 

informationen de vanligen begär är bokslut, preliminära resultat och balansräkningar så långt 

det är möjligt samt en budget. Även den icke-finansiella informationen, den mjuka 

informationen anser respondenten vara viktig, framförallt gällande en ny kund. Detta kan vara 

information om kunden är avtalsbunden, det vill säga om kunden kräver avtal för sina jobb 

men också vad kunden anser vara de största riskerna. Respondenten har inget direkt svar på 

vilken information av finansiell respektive icke-finansiell som det läggs störst vikt vid. 

När ett kreditbeslut ska tas görs det på Bank B en bedömning utifrån de tre största riskerna 

företaget kan utsättas för. I samtliga av dessa fall menar respondenten att det uppkommer 

någon form av ägarrisk. Ett exempel på en ägarrisk är enligt respondenten om ägaren är själv i 

ett företag och ingen kan ersätta honom ifall han skadar sig.  

Den finansiella informationen är dock fortfarande av stor betydelse då ägarrisken hör ihop 

med soliditeten. Även fast banken främst ska se till kundens återbetalningsförmåga, det vill 

säga kassaflödet har det dock visat sig att det är företagen med bäst soliditet som inte går i 

konkurs. Att det är soliditeten som gjort att företag klarat sig bättre tror respondenten enbart 

beror på ägaren.  

Att bedöma ett nystartat företag anser respondenten kan vara väldigt svårt. Respondenten 

menar att det finns väldigt många duktiga människor som är bra på att jobba och som kan ha 

erfarenhet av yrket sedan tidigare men att driva ett företag är däremot något helt annat. Det 

banken tar hänsyn till vad gäller nystartade företag är om det är genomtänkt och om det finns 

en plan för hur de ska utveckla firman. Har de gjort detta skapas ett förtroende för kunden.  

På frågan om det personliga kontaktnätet används vid insamlandet av information svarade 

respondenten att de på grund av banksekretess inte får använda sig av detta. 

Den geografiska närheten till företaget är också något som är av betydelse när det gäller 

kreditbedömningen, där tanken är att bedriva verksamheten enligt kyrktornsprincipen, det vill 

säga att besluten tas lokalt. Bank B har sitt företagskontor stationerat i Umeå, vilket innebär 

att alla kreditbeslut fattas i Umeå. Respondenten menar däremot att de i Umeå inte har samma 

möjlighet att komma i kontakt med kunden för att diskutera och resonera som de i inlandet då 

möjligheten att träffa kunden i Umeå är begränsad. Respondenten anser att det många gånger 

är lättare att fatta ett kreditbeslut vid större kännedom om kunden då respondenten menar att 

ledning är av stor betydelse vid en kreditbedömning. 
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5.5.4 Kreditrisker 

Bedömningen av företagets kreditrisk, det vill säga risken att banken kan förlora kapital, kan 

vara både lätt- och svårbedömd enligt respondenten. För att undersöka kreditrisken närmare 

använder sig banken av en intern rating vilket ger en fingervisning om hur det går för 

företaget.  

För att en kreditansökan ska beviljas är det viktigt att företaget har säkerheter att erbjuda 

banken där säkerheter som banken främst kräver är borgen och företagsinteckning. Däremot 

är säkerheter inte något som är helt avgörande för kreditbeslutet, enligt respondenten. Det 

första banken ser till är om de har förtroende för kunden eller företagsledningen.  Kreditens 

storlek är också av betydelse för beviljandet av en kredit, särskilt gällande nya kunder. 

Kreditrisken är således något som respondenten menar skiljer sig mellan nya och etablerade 

företag. Ett etablerat och stabilt företag med en bra rating brukar inte ha några problem att 

beviljas en kredit. Är företaget relativt nytt och investeringar ska göras i exempelvis något 

nytt projekt eller specialupplägg blir det svårare för banken att göra en kreditbedömning. Det 

handlar då om att förstå affären, för utan förståelse för affären avslås kreditansökan. Ett nytt 

företag beviljas ytterst sällan kredit utan säkerheter, blancolån. Dessutom menar respondenten 

att ett blancolån även blir dyrare för kunden i och med att banken behöver ta en större risk och 

därmed kräver en högre ränta av kunden.  

Respondenten berättar att regelverket Basel II gör att banken måste använda rating för sin 

portfölj för att på så sätt mäta den risk som finns. Ratingen styrs av finansiella nyckeltal där 

soliditeten väger väldigt tungt i det flesta ratingmodeller. Vidare säger respondenten att när de 

har kommit så långt att det är ett bolag som uppvisar bra finansiella nyckeltal och kassaflöde 

är ägarrisken också något som väger tungt när de gör en kreditbedömning. För att illustrera 

ägarriskens betydelse berättade respondenten att om det finns två stycken identiska 

klädaffärer där en går bra och en går dåligt beror detta enbart på ägarrisken. En bra rating i 

Bank B innebär inte att det automatiskt blir ett ja, medan en dålig rating ofta innebär att det 

blir ett nej. 

På frågan om banken brukar ta hänsyn till koncentrationsrisken menar respondenten att det 

inte läggs så stor vikt vid just denna även om hänsyn kan tas till de geografiska områdena. 

Branschen är av betydelse då vissa branscher har en högre risk jämfört med andra, enligt 

respondenten. Banken skulle troligtvis tacka nej till att finansiera ett helt fastighetsbestånd på 

en mindre ort i inlandet då en stor koncentration leder till en ökad risk. Efter att branschrisken 

analyserats tas hänsyn till företagsrisken, säkerhetsrisken samt informationsrisken.  

 

5.6. Bank B inlandet  

5.6.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten på Bank B i inlandet arbetar som chef på företagskontoret med ansvar för 

inlandet. Respondenten har 25 års erfarenhet av kreditbedömning av företag där arbetet 

innefattar kreditgivning till små och mellanstora företag. Med mellanstora företag menas 

företag som har upp till 100 miljoner i omsättning. 
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5.6.2 Kreditgivningsprocessen 

Den kreditinstruktion och kreditgivningspolicy som finns inom banken är fastställd på central 

nivå. Detta är något respondenten säger gäller för samtliga kontor i banken, även sett ur ett 

nordiskt perspektiv där alla arbetar utifrån en liknande mall.  

Störst arbete i kreditgivningsprocessen läggs på att analysera boksluten där de skriver ett 

omfattande PM innehållande historik om vad kunden arbetar med, hur verksamheten gått men 

även tron om framtiden för företaget. Detta innebär att det läggs mycket vikt kring 

analysdelen när det gäller kreditgivningsprocessen.  

En annan viktig del av kreditgivningsprocessen anser respondenten vara det första mötet med 

kunden, den initiala kontakten. Vid kundmötet får banken en uppfattning och information om 

vem kunden är och vilken erfarenhet kunden har inom området, något respondenten säger är 

väldigt viktigt för att kunna gå vidare i processen.  

Hur lång tid kreditgivningsprocessen tar i genomsnitt för banken beror till stor del på hur 

komplext ärendet är.  För enklare ärenden finns vissa standardmallar vilket gör att det kan gå 

relativt snabbt. På en medelkund läggs det däremot ner mer tid, uppskattningsvis några dagar. 

Enligt respondenten är det dock ingen skillnad på hur lång tid kreditgivningsprocessen tar sett 

till den geografiska placeringen av företaget, om företaget är beläget i inlandet eller Umeå då 

det är samma process som ska genomföras. 

Beslutet om ett företag ska beviljas en kredit eller inte tas, med få undantag, på bankkontoret i 

Umeå. Det är först om ärendet kommer upp i en viss storlek som beslutet måste fattas på 

regionkontoret, vilket också är stationerat i Umeå.  

5.6.3 Information som används vid kreditbedömning 

Banken använder sig främst av finansiell information vid kreditbedömning. Den information 

banken begär av företaget vid en kreditansökan är främst årsredovisning, budget för 

verksamheten och även delårssiffror under det löpande året. Denna information är ofta 

lättillgänglig enligt respondenten då företagen är medvetna om att banken behöver ett 

underlag för att konkret kunna se hur verksamheten ser ut.  

Utöver boksluten använder sig banken av olika nyckeltal som är grunden till ratingen. Andra 

finansiella mått som är av betydelse enligt respondenten är soliditeten, avkastningen på eget 

kapital och kassalikviditeten. Kassaflödet anser respondenten är viktigast då det måste 

genereras för att kunden ska kunna återbetala lånet.  

Ett nystartat företag som saknar historik anser respondenten är svårare att bedöma. I dessa fall 

vill banken ha en budget och det görs även en branschanalys där banken ser till den 

geografiska hemorten och om det finns en marknad för den produkten. Sedan läggs mycket 

fokus kring den person som startar upp företaget där det är viktigt att veta vem kunden är och 

vad han eller hon har för bakgrund och kunskap. Banken brukar rekommendera nystartade 

företag att ta hjälp av revisionsbyråer för att upprätta budgetar men de siffrorna menar 

respondenten görs utifrån den information som företagaren eller kunden lämnar. Vid ett 

nystartat företag gör banken även en upplysning av företagsledaren där den privata situationen 

kontrolleras. Ser banken att det finns betalningsanmärkningar är detta något som gör att 

banken blir mer restriktiv. 
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Icke-finansiell information som företaget använder sig av är bland annat branschkännedom 

men respondenten menar att detta indirekt blir finansiell information. Ledningen i företaget 

påverkar även beviljandet av en kredit beroende på vilka de är och vad de har för kunskaper 

och erfarenheter. Vid insamlandet av information om företagen menar respondenten att det 

personliga kontaktnätet ibland används. Detta för att ta reda på mer information om kunden 

eller branschen. Det kan också vara så att någon lämnar en referens, dock är detta något som 

inte är så vanligt förekommande. 

Marknaden på en mindre ort kan göra att det blir svårare att bedöma om det finns underlag för 

en viss typ av verksamhet. Vad gäller byggnader och verkstäder är det enligt respondenten 

exempelvis större chanser att sälja en fastighet i Umeå kontra en fastighet i Storuman. I 

inlandet är även befolkningsutvecklingen negativ vilket gör framtiden oviss. I inlandet kan 

företag även ansöka om bidrag till sin verksamhet. Även i övrigt påverkas kreditbeslutet 

mycket av den utveckling som är på orten.  

Respondenten menar att banken arbetar enligt kyrktornsprincipen, vilket innebär att banken 

verkar i de kommuner som ligger i närheten. Banken har till exempel inte kunder i Malmö, 

utan kunderna befinner sig i den geografiska närheten. Kännedomen om marknaden och 

företaget är, enligt respondenten bättre om företaget ligger nära vilket gör att det kan vara 

lättare att bevilja en kredit.  

5.6.4 Kreditrisker 

PM:et  som skrivs handlar mycket om olika risker, bland annat ägarrisken, kreditrisken och 

branschrisken där det görs en gedigen analys kring dessa. Det görs sedan en bedömning 

utifrån detta PM där respondenten ser på vilka säkerheter som finns. De säkerheter som 

banken vanligtvis begär av företaget är företagsinteckning, fastighetsinteckning och borgen av 

ägarna. Att bevilja ett blancolån brukar enbart ske vid något enstaka tillfälle om banken har 

bra kännedom och information om företaget. Tilltron till företaget menar respondenten 

således är den viktigaste faktorn vid en kreditriskbedömning.  

Ratingen, som är intern, genomförs på varje kund och innebär att respondenten gör en 

bokslutsanalys och utifrån denna får fram olika nyckeltal som blir en rating. I ratingen ingår 

även mjuka parametrar som analyseras och tillsammans med bokslutsanalysen ligger det till 

grund för kreditgivningen. Ratingen som banken använder sig av anser respondenten är av 

stor betydelse, framförallt när det gäller nystartade företag. Har företaget en dålig rating och 

är nystartat avstår banken ofta ett engagemang.  

Sett till koncentrationsrisken tror respondenten att detta är något som läggs vikt vid sett till 

banken i stort, om det till exempel har en stor andel krediter i bilindustrin som är 

konjunkturkänslig. I dessa fall kan banken vara mer avvaktande men respondenten tror detta 

främst är av betydelse på central nivå.  

 

5.7. Bank C Umeå 

5.7.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten på Bank C arbetar som företagsrådgivare och har arbetat med rådgivning till 

företag i närmare 11 år. Arbetet som företagsrådgivare innefattar kreditgivning till företag 
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men detta är inte det huvudsakliga ändamålet utan de arbetar även med att hitta andra 

lösningar till kunderna. Respondenten påpekar även att arbetet som företagsrådgivare främst 

innebär ett affärsansvar, det vill säga att de arbetar med att få in kunder till banken.  

5.7.2 Kreditgivningsprocessen 

Kreditgivningsprocessen på Banken C i Umeå följer ingen specifik mall, men det finns en 

instruktion och ett beslutsunderlag som kreditgivaren följer och fyller i. Processen börjar med 

att kreditgivaren träffar kunden och det läggs i denna del av processen stor vikt vid att samla 

in information och att dokumentera kundens återbetalningsförmåga. Det är viktigt att 

kreditgivaren får svar på alla de frågor som han eller hon har till företaget. Efter att 

kreditgivaren träffat kunden sammanställs den information som lämnats i ett internt 

dokument, ett PM, som beslutet senare baseras på. Vid sammanställningen kontaktas kunden 

för eventuella kompletteringar om det saknas information om någonting eller om det uppstår 

nya frågor.  

Kreditgivaren kan sedan på eget initiativ ge avslag på en kreditansökan om ansökan och den 

information som lämnats inte anses hålla måttet. I de fall där kreditgivaren tror på 

kreditansökan och anser att den bör beviljas skickas den vidare till en kreditkommitté. 

Beslutet om att bevilja en kredit tas av minst två personer, vilka vid mindre krediter kan vara 

företagsrådgivaren och en kollega eller företagsrådgivaren och hans eller hennes chef medan 

beslut om större krediter tas av kreditkommittéen. Kreditkommittén består av kreditchefen, 

kontorschefen, företagsrådgivaren och ytterligare några personer.  

I enstaka fall skickas krediten vidare ner till huvudkontoret i Stockholm för beslut, men i de 

flesta fallen tas besluten på lokal nivå. Något som dock kan tilläggas är att även om besluten 

tas på kontoren har de olika kontoren olika beslutsnivåer. Kontoren i inlandet har lägre 

beslutsnivåer än kontoret i Umeå, vilket till stor del handlar om kompetens. Kontoren i 

inlandet är mer inriktade på marknaden för privatpersoner och företagsrådgivarna är ofta 

omskolade privatrådgivare.  

Det är svårt att säga hur lång tid en genomsnittlig kreditgivningsprocess tar på banken. Vid 

enklare kreditansökningar kan materialet sammanställas på en timme medan det i andra fall 

kan ta upp till två månader från att processen startar till det att ett beslut tas.  

Hur kreditbedömningen görs skiljer sig om det är ett redan etablerat företag eller om det är ett 

nystartat företag som ansöker om kredit. Kreditgivningen till nystartade företag blir mer 

restriktiv då banken inte har något historiskt material att utgå från, något som gör att de redan 

etablerade företagen, som har historiskt material, har ett försprång i samband med 

kreditgivning.  

För mindre företag anser respondenten att den geografiska närheten mellan bank och företag 

har stor betydelse, men att det för större företag inte har så stor betydelse ifall företaget är 

nära banken. Dessutom kan det vara en fördel om beslut angående krediter till stora företag 

inte tas på lokal nivå då kunden kan vara en av bankkontorets största kunder och det då är bra 

att beslutets tas av någon som är mer neutral. Att både bevilja en kredit och att ge avslag på en 

kredit till ett mindre företag är enligt respondenten lättare då det inte påverkar bankens 

lönsamhet i samma omfattning. 
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5.7.3 Information som används vid kreditbedömning 

Banken använder sig av både finansiell och icke-finansiell information vid kreditbedömning. 

Den finansiella information som främst används vid kreditbedömning är bokslut från tidigare 

år i de fall där detta finns, resultatbudget, likviditetsbudget och gärna även budgeterande 

balansräkningar. Kassaflödesanalyser är något som kreditgivaren kan göra internt utifrån det 

material som kunderna lämnar och via detta jobba med olika simuleringar. På mindre företag 

används inte nyckeltal i någon större utsträckning men på större företag är de desto viktigare. 

De större företagen kan ha separata avtal som anger vilka nyckeltal de bör ha för att inte 

kreditvillkoren ska förändras. 

Ägaren och dennes bakgrund är en stor del av den icke-finansiella informationen som Bank C 

i Umeå samlar in. Vilken yrkeslivserfarenhet och utbildning ägaren har, om det finns någon 

tidigare erfarenhet av att leda ett företag, om ägaren har kunskaper om bokslut och 

redovisning eller någon som kan hjälpa dem med detta är viktig information som banken 

samlar in. Ägaren eller ledningen i ett företag är enligt respondenten ofta skillnaden på om det 

går bra eller dåligt för företaget. När det gäller icke-finansiell information som bransch och 

marknad är detta faktorer som banken tittar på till viss del. Respondenten menar att 

branschanalyser och analyser av marknaden inte är något som görs lokalt, men att det i många 

fall är ganska tydligt om det är en bra eller mindre bra bransch. Det personliga kontaktnätet 

som respondenten har är inget som används vid insamlingen av den icke-finansiella 

informationen om företag.  

Den information som banken begär av företagen brukar företagen vara villiga att lämna ut. 

Däremot menar respondenten att företagen själva inte alltid är kapabla att ta fram den 

information banken begär och att kvaliteten på informationen kan variera. Företagen blir i de 

fallen ombedda att vända sig till sin revisionsbyrå eller redovisningsbyrå för att få hjälp att 

sammanställa materialet. Respondenten har inte själv arbetat i inlandet, men tror att 

insamlingen av information i inlandet generellt kan skilja sig mot insamlingen i Umeå. Detta 

då insamlingen i Umeå kan vara mer formell jämfört med i inlandet där bankmannen är 

närmare kunderna och känner kunderna på ett annat sätt.  

När det gäller den finansiella och icke-finansiella informationen och vilken av dessa som det 

läggs störst vikt vid menar respondenten att det läggs stor vikt vid den finansiella 

informationen. Den måste vara bra och ”hänga ihop” och ifall den gör detta går de vidare och 

tittar på den personliga delen, det vill säga ägaren. Då företagen styrs av ägaren är detta en 

väldigt viktig faktor att ta med i bedömningen men för att låna ut pengar kräver de att 

företaget har en bra ”hårdvara” som sedan i sin tur hänger ihop med en bra person. Då det är 

ett nystartat företag och det saknas historiskt material att gå på läggs större vikt på ägaren. Det 

är i det fallet viktigt att se hur ägarens privatekonomi ser ut och bedöma ifall ägaren har råd 

att driva företaget och om det finns en buffert för en eventuell motgång, detta då det är en 

ekonomisk risk att starta ett företag. På nystartade företag är det ofta personlig borgen som är 

säkerhet på krediten. 

Den information som företagen lämnar till kreditgivaren går inte att kontrollera utan 

kreditgivaren måste lita på att det som sägs är sant. Ett sätt att hantera problemet med att inte 

ha möjlighet att kontrollera att informationen är sann är att begära en skötselborgen av ägaren.  

Att Bank C har lokala kontor och finns nära kunderna anser respondenten är något som är bra 

ur konkurrenshänsyn eftersom kunder ofta väljer den bank som finns representerad på orten. 
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Däremot anser respondenten inte att detta är avgörande då de flesta tjänster banken erbjuder 

skulle nå ut lika bra till kunderna även om det inte fanns ett fysiskt kontor på den orten. 

5.7.4 Kreditrisker 

Kreditrisken på Bank C bedöms efter en mall. Med hjälp av olika fasta procenttal och 

schablonprocent kan banken beräkna hur stor kreditrisk de har i kronor på olika krediter. 

Bostadsfastigheter belånas till exempel till 75 % av det beräknade värdet. Skulle en kund låna 

1 miljon kronor är säkerheten värd 750 000kr medan banken har en kreditrisk på resterande 

250 000kr. 

Även om det är kundens återbetalningsförmåga som är det viktigaste kan det ibland vara 

avgörande om det kreditsökande företaget har säkerheter att erbjuda banken. De säkerheter 

som banken brukar begära är företagsinteckning, personlig borgen och pant i fastigheter. 

Ratingsystemet på Bank C kallas riskklassificering och är något som görs internt. I 

riskklassificeringen bedöms bokslutet och mjuka faktorer som ägare, ledning och bransch. 

Även kreditrisken, eller den så kallade blancoexponeringen, tas med i bedömningen. Ett 

företags riskklassificering har stor påverkan på kreditbedömningen av företaget men den är 

inte avgörande för kreditbeslutet. Det finns möjlighet att argumentera för undantag ifall det 

finns en godtagbar anledning till att riskklassificeringen ser ut som den gör.  

Koncentrationsrisken som kan uppstå i samband med kreditgivning är något som Bank C tar 

hänsyn till i samband med bedömningen av kreditrisker. De vill gärna sprida sina 

engagemang i olika branscher för att minska risken. Om de har en stor del, eller 100 % av ett 

marknadssegment i sin kreditportfölj, är detta något som de är medvetna om och inte alltid 

anser vara bra, men de nekar inte en kund kredit enbart på grund av koncentrationsrisken.  

 

5.8 Bank C Lycksele  

5.8.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten har arbetat inom banken i 25 år och fram till 2009 har arbetet nästan enbart 

varit mot privatkunder. Sedan 2009 har respondenten även arbetat mot företag och sedan 2012 

arbetar respondenten enbart som företagsrådgivare.                                          

5.8.2. Kreditgivningsprocessen 

På banken finns det ingen specifik mall som följs vid en kreditgivningsprocess men det finns 

vissa krav från bankens sida på vad kunden behöver lämna för information för att en 

kreditprövning ska genomföras. Dessa krav innefattar bland annat en affärsidé, där kunden 

tänkt igenom vad det är som ska göras, varför kunden vill låna pengar och vad pengarna ska 

användas till. Det finns inom banken en färdig process för hur kreditgivningen ska gå till i en 

kreditgivningsprocess men respondenten menar att denna inte följs lika strikt och formellt i 

inlandet som i större städer som Umeå. I inlandet blir processen på en lite mjukare nivå 

genom att kreditgivaren ofta vet mycket om kunden sedan tidigare. Kreditgivaren vet ofta var 

kunden arbetar, var denne arbetat förr, om de haft bolag sedan tidigare och hur länge de haft 

det. Vid en kreditgivningsprocess skriver kreditgivaren ett PM som sedan används som 
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underlag vid ett kreditbeslut. På kontoret tas kreditbeslut av minst två personer. Majoriteten 

av kreditbesluten tas på lokal nivå inom banken men i de fall då det är större krediter tas 

besluten i Stockholm. 

Den del av processen som respondenten anser att det läggs störst vikt vid är den första 

kontakten och mötet med företaget. Det är då kreditgivaren får en första känsla om det är 

något som är konkret och som banken tror på eller om det, som respondenten uttrycker det 

”bara är svammel”. Om det är en ny kund som kreditgivaren träffar är den första kontakten 

ännu viktigare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Respondenten uppskattar att en kreditgivningsprocess i genomsnitt tar två veckor att 

genomföra. Ibland går det snabbare än så, medan det andra gånger tar betydligt längre tid 

vilket kan bero på att banken inte får in de uppgifter de begär. 

Kreditbedömningen skiljer sig mellan ett nystartat företag och ett företag som redan är 

etablerat. Respondenten menar att det vid ett etablerat företag är lättare att göra en bedömning 

då det finns historiskt material att basera bedömningen på medan det för nystartade företag är 

betydligt svårare. Respondenten tar upp som exempel att det skulle vara svårt att bedöma hur 

det skulle gå för ett företag som vill öppna en ny klädaffär i Lycksele då detta redan finns på 

marknaden. Om det nystartade företaget ansöker om en kredit under 100 000 kr brukar 

banken ofta lägga upp krediten som ett privatlån för att sedan, om företaget går bra, flytta 

över lånet till företaget efter ett par år. 

5.8.3 Information som används vid kreditbedömning 

Vid en kreditgivning använder banken främst den icke-finansiella informationen. Även om 

siffrorna är viktiga anser respondenten att personen bakom företaget och affärsidén är 

viktigare. Detta gäller speciellt vid nystartade företag då den finansiella informationen endast 

är beräkningar och det inte går att veta om det kommer att gå bra eller dåligt. Det viktiga är då 

att företaget har en bra affärsidé och att personen bakom företaget är någon som respondenten 

kan lita på. När detta stämmer är nästa steg att titta på och bedöma företagets siffror.  

Att samla in information från företagen anser respondenten vara lätt och etablerade företag vet 

ofta vilken information banken begär och har därför med sig den till banken. Respondenten 

menar däremot att det ibland kan vara svårt att läsa den information som företagen lämnar och 

att förstå den rätt. Att den information som lämnas är sann är enligt respondenten inte alltid 

lätt att avgöra men den finansiella informationen är i de flesta fallen granskad av en revisor 

och respondenten menar därför att den därmed borde vara korrekt. Om det är ett etablerat 

företag går det även att jämföra de aktuella siffrorna med föregående års siffror och därmed se 

ifall de ser trovärdiga ut. 

Den information som banken begär av företaget vid en kreditansökan är, om företaget redan 

är etablerat, aktuell finansiell information. En del av denna information kan banken själv få 

från bolagsverket men sedan kompletteras den med information från företagets revisionsbyrå. 

Den finansiella information som banken använder är företagets resultat- och balansräkning 

samt nyckeltal. Det finns inom banken givna nyckeltal som företagen bör befinna sig vid och 

som banken kan jämföra företaget mot. 

Den icke-finansiella informationen som används vid en kreditgivningsprocess och en 

kreditbedömning av företaget är först och främst ägaren och ledningen i företaget då detta är 

drivkraften i företaget men där även företagets affärsidé är en viktig del. Hur marknaden ser 

ut på orten är något som kreditgivaren ofta vet sedan tidigare. Företagets hemsida används i 
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många fall då respondenten menar att det ofta finns mycket information att hämta från dessa. 

Respondenten använder sig inte av sitt privata kontaktnät för att inhämta information.  

Den geografiska närheten mellan banken och företaget anser respondenten är viktig då detta 

gör att kreditgivaren vet hur marknaden ser ut.  

5.8.4 Kreditrisker 

Kreditrisken bedöms med hjälp av ett program som heter RFF där företagen klassas på en 

skala 0-10. Företag som är klassade som 10 är bra företag medan företag med klass 0 är 

företag som banken inte vill låna ut pengar till.  

I denna klassificering ingår bankens ratingsystem. Ratingsystemet i banken bedömer risken 

att företaget ska gå i konkurs inom 12 månader. Ratingsystemet är en del av den totala bilden 

men den påverkar inte kreditbedömningen i större omfattning än andra delar. Vilka delar som 

ratingen bedömer är dock inget som respondenten kan gå djupare in på. 

En förutsättning för kreditgivningen är att företaget som ansöker om en kredit kan erbjuda 

banken säkerheter. Då det är ett nytt företag som ansöker om kredit måste banken alltid ha 

säkerheter medan det i vissa fall tillåts blancoutlåning till befintliga och redan etablerade 

företag om det är en välkänd kund som banken har förtroende för. De säkerheter Bank C 

begär är främst skötselborgen av ägaren och företagsinteckning.  

Bank C tar hänsyn till koncentrationsrisken då de gör en kreditbedömning. Genom att sprida 

utlåningen till olika branscher minskar de den koncentrationsrisk som de kan vara utsatta för.  

 

5.9. Bank C Vilhelmina  

5.9.1 Allmänt om respondenten 

Respondenten arbetar som kontorschef med ansvar över ett flertal kontor i inlandet. De 

arbetsuppgifter som respondenten har omfattar allt från privataffärer och vaktmästeri till 

företagsaffärer. Respondenten har arbetat inom banken i närmare 30 år och har arbetat med 

kreditgivning till företag i åtminstone tre år, där han också fattar beslut i ärenden.  

5.9.2 Kreditgivningsprocessen 

Respondenten menar att den kreditgivningsprocess de har på kontoret inte skiljer sig 

någonting från den kreditgivningsprocess kusten har när det gäller intag av uppgifter och 

beredning. Något som däremot respondenten tror skiljer sig är mötet med kunden i kundens 

vardag. Detta innefattar enligt respondenten ”Allt ifrån att kunden kommer in på kontoret till 

att vi åker ut och besöker kunden”. Banken anser att företagsbesök är väldigt viktigt och det 

är därför något de ofta genomför och lägger mycket tid på. På dagtid är ofta företagaren 

sysselsatt med arbete inom företaget vilket gör att företagsbesöken kan komma att ske under 

kvällar, då företagaren har mer tid. Respondenten menar att medan de större företagen ofta 

har en egen ekonomiavdelning och VD, är personerna i mindre företag ofta involverad i 

verksamheten på ett annat sätt. 
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I kreditgivningsprocessen lägger banken störst vikt vid beredningen, det material som behövs 

innan ärendet når fram till ett beslut. Enligt respondenten ska ärendet vara så väl förberett att 

banken kan ta ett beslut i frågan eller föra ärendet vidare. Om beredningen inte är fullständig 

och ett beslut inte kan tas i ärendet så fördröjs kundtiden, det vill säga kundens väntan.   

Tiden det tar för banken att genomföra en kreditgivningsprocess varierar. Respondenten säger 

att det kan skilja i komplexitet för de företag som ansöker om kredit, från enkla till de mer 

omfattande som tar längre tid att bedöma. Om det är kunder som är kända av banken sedan 

tidigare och som vill göra någon form av enklare förändringen kan ärendet gå väldigt fort. 

Respondenten tillägger att vissa företag är väldigt bra på att kontinuerligt skicka in 

bokslutsrapporter till banken medan vissa företag inte har den rutinen och på så vis tar det 

längre tid för banken att fatta beslut gällande en kreditförfrågan. I de fall då banken inte får in 

allt material eller att materialet inte är komplett måste banken hämta in fler uppgifter. 

Respondenten menar att banken även försöker göra en uppföljning av företaget åtminstone en 

gång per år så banken kan se att inga stora förändringar skett. Tiden det tar att genomföra en 

kreditgivningsprocess beror därför mycket på den information kunden lämnat in till banken. 

En annan faktor som är av betydelse för kreditgivningsprocessen är hur bra kännedom banken 

har om branschen och hur branschens utveckling ser ut. Banken vill även ha kännedom om 

kunden och därför tar kreditgivningsprocessen ofta längre tid när det gäller nystartade företag, 

då banken har mindre information. Uppskattningsvis säger respondenten att 

kreditgivningsprocessen kan ta allt från en timme och mer. 

Närmare 95 % av kreditbesluten tas enligt respondenten på lokal nivå, det vill säga på 

bankens kontor. Dessa kreditbeslut kan tas mellan två tjänstemän eller en tjänsteman 

tillsammans med kontorschefen beroende på kreditärendets storlek. Banken har även 

kreditkommittéer dit ärendet skickas för beslut i de fall då beslut inte kan tas på kontoret.  

5.9.3 Information som används vid kreditbedömning 

Banken använder sig av både finansiell och icke-finansiell information vid kreditbedömning. 

Respondenten säger att resultaträkning och bokslut är viktiga delar men även vem ägaren är 

och hur marknaden ser ut. Boksluten berättar historiken om företaget och visar inte hur det 

kommer att se ut i framtiden medan företagaren är mer framåtriktad, vilket gör att det är 

väldigt viktigt att det är rätt person som styr företaget. Vad gäller marknadens utveckling är 

det viktigt vad företaget har för produkter att erbjuda jämfört med konkurrenterna och vilken 

prisnivå de har. För att samla in information, exempelvis referenser, om företagen använder 

respondenten ibland sitt personliga nätverk. 

Den finansiella information som banken vanligen begär av företaget vid en kreditansökan är 

en investeringsbeskrivning, kassaflödesanalys, avskrivningsplan och en budget. De flesta 

företagen är villiga att lämna ut den information som banken efterfrågar då det är ett måste för 

att företaget ska beviljas en kredit. Detta för att banken inte vill ta någon kreditrisk på grund 

av ett bristande beslutsunderlag. I de fall det är möjligt vill banken även se de olika flödena 

inom företaget, bland annat betalningsflödet. Respondenten menar att det syns tydligt om ett 

företag har likviditetsproblem och om företaget har betalningsanmärkningar. I de fall ett 

företag har betalningsanmärkningar går banken sällan med på att bevilja en kredit. 

Respondenten tror inte att den information som finns tillgänglig skiljer beroende på den 

geografiska placeringen av företaget då mycket information går att inhämta via internet.  

Tillgängligheten på den mjuka informationen, det vill säga den icke-finansiella informationen, 

som att träffa kunden, se kundens vardag och att skaffa referenser om det krävs kan dock 
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skilja beroende på den geografiska placeringen av företaget. Respondenten tror att bankerna i 

inlandet kan få tag på bättre information om kunden jämfört med i Umeå då det handlar om 

en mindre ort och kunderna ofta är anonyma för kreditgivaren i större städer. Att kunderna är 

mer anonyma i större städer menar respondenten har både för- och nackdelar. Ryktet är något 

som kan spridas snabbt och i vissa fall kan det ha gått före kunden vilken gör att banken kan 

ta en felaktig ingång vid första kundmötet.   

Vid ett nystartat företag läggs mycket fokus på företagaren och vad denna person har för 

förutsättningar att lyckas. Respondenten menar att det finns alldeles för många företagare som 

har för dålig grund för att bli en företagare och företaget blir då enbart ett ”levebrödsföretag”, 

ett företag där all inkomst går till lön och ingen vinst blir över till investeringar för att 

utveckla företaget vidare. Det är därför viktigt att företaget har en stark affärsidé samtidigt 

som företagaren måste vara en lämpad person att driva ett företag. Respondenten menar 

därför att ledningen i ett företag är en väldigt central del och att ”fel människor i rodret kan 

förstöra världens bästa affärsidé”. Vidare säger respondenten att det är många som har väldigt 

bra idéer men inte är företagare och att vara uppfinnare och entreprenör är enligt respondenten 

två väldigt skilda saker. Vid bedömning av den icke-finansiella informationen görs därför 

oftast en helhetsbedömning då det inte har någon betydelse hur bra en affärsidé är om det är 

fel person som driver företaget.  

Vid ett nystartat företag måste banken även göra en branschbedömning. Detta görs bland 

annat genom att kreditgivaren söker branschindex för att se hur företaget ligger till jämfört 

med övriga företag inom samma bransch. Inom banken görs även en personlighetsbedömning 

av kunden för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det kommer att gå för företaget. Går 

det bra för kunden så leder det även till att det går bra för banken och därför menar 

respondenten att banken kan spara mycket pengar på att fatta rätt kreditbeslut och där fel 

kreditbeslut både är kostsamt och tidskrävande.   

Den geografiska närheten till företaget är inom Bank C viktig då kunskapen om kunderna 

enligt respondenten är större där kunderna befinner sig nära banken. Detta brukar inom 

banken kallas kyrktornsprincipen, att banken ska kunna se sitt område och inte hamnar 

utanför detta, då kännedomen om kunden där är mindre. 

5.9.4 Kreditrisker 

Kreditrisker är inte någonting som respondenten anser vara lätt att bedöma då det alltid finns 

en risk när banken lånat ut pengar. Mycket av den kreditrisk som finns hos banken i 

Vilhelmina kretsar kring småföretag och ägaren i detta företag. Blir företagaren sjuk och det 

inte finns någon ersättare innebär detta en kreditrisk för banken då företaget tappar intäkter, 

vilket är anledningen till att banken varje år kräver ett bokslut. För de företag som går sämre 

görs en mer intensiv och noggrann uppföljning vid mer än ett tillfälle varje år. 

Att företagen har säkerheter att erbjuda banken är väldigt viktigt då det är en fråga om 

bankens upplåningskostnad. De säkerheter banken främst brukar begära av företagen är 

företagsinteckning, borgen av ägaren samt pant i fastigheter. Ibland går banken med på att till 

viss del låna ut utan säkerheter, blancolån, beroende på tilltron till företaget och den 

återbetalningsförmåga som finns. Finns ingen tilltro till företaget lånar banken aldrig ut 

kapital utan att ha full säkerhetstäckning.  

Banken använder sig av ett internt ratingsystem där respondenten anser att det viktigaste med 

ratingen är att kunna jämföra olika bolag utifrån de många faktorer och riskklasser som 



58 
 

ratingen bygger på. Respondenten anser att ratingen är ett bra stöd i kreditgivningen men ser 

det inte som en beslutande faktor då det ska vara möjligt att fatta ett beslut även om ratingen 

är avvikande.  

Banken tar även hänsyn till koncentrationsrisken vid kreditbedömningen för, som 

respondenten uttryckte det, ”det finns ingen anledning att lägga alla ägg i samma korg”. 

Banken har ibland tvingats tacka nej till företag för att undvika en allt för stor koncentration 

inom ett visst område. 
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6. Analys 

I detta kapitel har vi för avsikt att analysera och koppla samman våra intervjuer med vårt teorikapitel. 

Vi har för avsikt att jämföra om det förekommer skillnader och likheter beroende på den geografiska 
placeringen av banken. Vi har valt att dela upp vår analys i kategorierna kreditgivningsprocessen, 

information och kreditrisk. 

6.1 Kreditgivningsprocessen 

Banker ska endast bevilja krediter till kunder som har vilja och möjlighet att betala tillbaka 

lånet (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). Syftet med kreditgivningsprocessen är därför att 

undersöka kundernas återbetalningsförmåga och att utreda ifall företaget har några tillgångar 

som kan erbjudas som säkerhet (Funered, 1994, s.46). Att detta är syftet med 

kreditgivningsprocessen är något alla respondenter varit tydliga med. 

Kreditgivningsprocessen börjar med en initial kontakt mellan bank och företag och avslutas 

med att ett avtal skrivs under (Bruns, 2001, s.16). Processen följer enligt teorin en kronologisk 

ordning, enligt Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Kreditgivningsprocessen. Egen bearbetning utifrån NUTEK, 1993, s. 21 

 

Vid intervjuerna av bankerna har det framgått att kreditgivningsprocessen följer de steg som 

visas ovan men att processen inte följs lika stegvis som teorin beskriver. Inom alla banker har 

det framgått att den initiala kontakten och beredningen ofta genomförs vid samma tillfälle, 

även om det är olika steg. Vid den initiala kontakten bildar banken sin första uppfattning och 

känsla om företaget och dess ledning (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.54) men i praktiken 

samlas även en stor del av informationen in vid detta tillfälle, det vill säga beredningen. Dock 

samlas inte alltid all information in vid detta tillfälle utan bankerna kan behöva samla in 

ytterligare information senare. Att det är en skillnad mellan teorin och praktiken i hur 

processen genomförs tror vi kan bero på att bankerna vill genomföra processen mer effektivt 

och att det därför är tidbesparande att genomföra flera steg samtidigt. Vi tror även att den 
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initiala kontakten och beredningen i stor grad genomförs i samma steg då företagen ofta vet 

på förhand att information ska lämnas till banken. Empirin visar att företagen ofta förberett 

den information som banken brukar efterfråga. 

Respondenterna inom samma bank har beskrivit processen på liknande sätt men hur 

kreditgivningsprocessen genomförs skiljer sig till viss del mellan Bank A jämfört med Bank 

B och Bank C där processen i stort sett är densamma. Det steg inom bankerna som visar störst 

skillnad är bedömningen och beslutsfattandet. Bedömningen i Bank A beskrivs av 

respondenterna som en del i den initiala kontakten och insamlingen av information, det vill 

säga att de tre första stegen ofta genomförs som en helhet. I Bank B och Bank C genomförs 

däremot bedömningen med hjälp av ett PM där informationen som samlats in om företaget 

skrivs ner och analyseras för att sedan användas som beslutsunderlag. Vem inom banken som 

tar ett beslut vid en kreditgivning är även något som skiljer mellan bankerna där det i Bank A 

är den enskilda kreditgivaren som tar ett beslut medan det i Bank B och Bank C är antingen 

två personer eller en kreditkommitté som fattar beslutet. Enligt Bruns och Fletcher (2008, 

s.174) tas beslut inte alltid av kreditgivaren utan beroende på kreditens risk och storlek måste 

ärendet ibland skickas vidare till en högre instans för beslut. 

Vilken del av kreditgivningsprocessen som bankerna lägger störst vikt vid är enligt de flesta 

av respondenterna insamlandet av information. I Umeå är alla tre respondenter överens om att 

den del av processen som de lägger störst vikt vid är att samla in information. Sett till 

bankerna i inlandet skiljer däremot svaret. En respondent kunde inte besvara frågan och en 

ansåg att första mötet med kunden och insamlandet av information var lika viktigt. Tre av 

respondenterna i inlandet ansåg att de la störst vikt vid insamlandet av information medan 

respondenten på Bank C i Lycksele menade att det var den initiala kontakten som var 

viktigast. Vi tror att den initiala kontakten är det viktigaste för bankerna i inlandet för att 

banken redan efter första kontakten får en känsla för om företaget är något att satsa på och om 

banken behöver samla in information. Ytterligaren en aspekt i denna skillnad tror vi kan bero 

på vilken information som bankerna lägger störst vikt vid, vilket diskuteras mer ingående 

nedan. I Umeå läggs störst vikt vid den finansiella informationen vilken kan leda till att de 

lägger större vikt vid insamlingen av denna jämfört med i inlandet där större vikt läggs på den 

icke-finansiella informationen, det vill säga bland annat företagsledningen, och då är den 

initiala kontakten av stor vikt.  

Enligt NUTEK (1993, s.18) tas det slutgiltiga kreditbeslutet på lokal, regional eller central 

nivå. Alla respondenter i vår studie menar på att majoriteten av besluten inom deras bank tas 

på lokal nivå, det vill säga på bankkontoret. Även respondenten på Bank B i inlandet menade 

att besluten tas på lokal nivå, detta är dock något vi författare anser kan diskuteras då alla 

kreditbeslut tas i Umeå och inte på den ort där företaget är verksamt eller på något av bankens 

kontor i inlandet. Detta skulle därför kunna ses som att beslutet tas på regional nivå. 

Enligt Agarwal och Hauswald (2010, s.2762) tar en kreditgivningsprocess fyra timmar till en 

dag att genomföra. Detta är dock något som respondenterna inte är eniga om. Hur lång tid en 

kreditgivningsprocess tar enligt respondenternas uppskattning skiljer sig stort från teorin. 

Respondenternas svar är allt från en timme till flera månader och respondenterna är eniga om 

att hur lång tid en kreditgivningsprocess i genomsnitt tar beror till stor del på vilket företag 

det är fråga om, främst om det är ett nytt eller ett redan etablerat företag. Vi författare anser 

att ytterligare faktorer som kan påverka hur lång tid en kreditgivningsprocess i genomsnitt tar 

skulle kunna bero på ifall företaget är en ny kund i banken eller en gammal kund samt hur 

tillgången på information ser ut, det vill säga om informationen är lätt att samla in eller om 

det tar lång tid innan all information nått banken. Som exempel kan det ta längre tid ifall 
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företaget måste ta hjälp att sammanställa den finansiella informationen jämfört med om denna 

redan är sammanställd.  

Respondenten på Bank A i Vilhelmina menade även att hur lång tid en kreditgivningsprocess 

tar beror på kreditgivarens erfarenhet. Kreditbedömares erfarenheter av kreditbedömning är 

en av de centrala faktorerna i kreditgivningen (Bruns, 2001, s.40; Svensson & Ulvenblad, 

1994, s.4). Bruns (2001, s.40) menar att kreditgivare som har erfarenhet av 

kreditbedömningar lättare kan skilja de säkra låntagarna från de osäkra jämfört med en 

kreditgivare som har mindre erfarenhet. Detta förhållande var något som framgick under 

intervjuerna då respondenten på Bank C i Lycksele, som endast jobbat med kreditbedömning 

av företag under en kort period, menade att det fanns en osäkerhet kring det information som 

företagen lämnade och att den ibland kunde vara svårtolkad. De övriga respondenterna, vilka 

alla har längre erfarenhet av kreditbedömningar, har inte nämnt denna osäkerhet.  

6.2 Information 

Information är en grundläggande del i kreditgivningen till företag och är viktig för att 

bankerna ska kunna göra en korrekt kreditbedömning av ett företag. Den information som 

bankerna baserar sin kreditbedömning på är ofta uppdelad i finansiell och icke-finansiell 

information.  

Enligt Svedin (1992, s.24) och Green (1997, s.2) är företagets affärsidé, ledning, ekonomi 

samt omvärld de faktorer som banken lägger störst vikt vid i samband med en 

kreditbedömning.  

 

Figur 11. Faktorer som påverkar kreditbedömningen (egen bild) 

Bankerna kan med hjälp av företagets årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse samt nyckeltal skapa sig en bild av företagets finansiella situation (Svedin, 

1992, s. 32-39). Den finansiella information som banken använder är ofta företagets 

resultaträkning samt balans- och likviditetsbudget (Bruns, 2001, s.31; Svensson & Ulvenblad, 

1994, s. 51). I vår undersökning visade det sig att alla banker, oavsett geografiskt läge, 

använder sig av bokslut och preliminära resultat- och balansräkningar. Även annan finansiell 

information som delårssiffror, kassaflödesanalys, avskrivningsplaner och investeringsplaner 

används av bankerna. I det fall där det finns historiskt material i form av tidigare 
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årsredovisningar tas även detta med i bedömningen. Bruns och Fletcher (2008, s.178) menar 

att historiska årsredovisningar med positiva resultat kan ge en indikation på att företaget även 

kommer lyckas med nya projekt, medan negativa siffror kan ha en motsatt effekt. Det är dock 

ingen av de respondenter vi intervjuat som nämnt att förvaltningsberättelser eller 

revisionsberättelsen tas med i bedömningen av företaget, vilket teorin antyder. Att 

respondenterna inte nämnde förvaltningsberättelse eller revisionsberättelsen som finansiell 

information tror vi författare kan bero på olika anledningar. Det skulle kunna bero på att detta 

helt enkelt inte används i någon större utsträckning inom banken. Det kan även bero på att 

respondenterna vid intervjutillfället inte associerade dessa informationskällor som finansiella 

information och därmed inte nämndes trots att de används inom banken. Dock tolkar vi 

respondenternas svar på denna fråga som att fokus ligger på årsbokslut och preliminära 

resultat- och balansräkningar och därmed påverkas inte resultatet av det faktum att annan 

finansiell information inte nämns alls eller endast nämns kortfattat. 

Om det är ett nytt företag som ansöker om en kredit begär bankerna i vår undersökning 

prognoser och budgetar från företaget. Detta stämmer överens med den teori som finns på 

området. Den finansiella information som ett nystartat företag kan lämna till banken är enligt 

Svensson och Ulvenblad (1994, s.52) olika budgetar; en nollbudget, en positiv budget samt en 

negativ budget för att visa banken olika möjligheter och framtidsutsikter.  

Enligt teorin är nyckeltal en viktig del av kreditbedömningen när det gäller den finansiella 

informationen. Att beräkna och utvärdera nyckeltal är en viktig del för att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga (Svedin, 1992, s.40). Av respondenterna i vår studie var det inte alla 

som nämnde nyckeltalen men utifrån de svar vi fått kan vi se att vilka nyckeltal som används 

skiljer sig mellan bankerna och även nyckeltalens betydelse. De nyckeltal som nämns är 

främst soliditet, men även räntetäckningsgraden, avkastning på eget kapital och 

kassalikviditet. På Bank B nämner respondenten i Umeå och även respondenten i inlandet att 

nyckeltalen är en viktig del av bankens bedömning av företagets rating. På Bank C i Umeå 

menar respondenten däremot att nyckeltal endast används på större företag och att de då 

används som riktlinjer för att jämföra företaget med andra företag inom samma bransch. Då 

alla respondenter inte svarade på om nyckeltal används och vilka nyckeltal de i så fall 

använder kan vi dock inte undersöka om några geografiska skillnader existerar i detta fall.  

Den icke-finansiella informationen omfattas av företagets affärsidé, ledning och omvärld och 

genom att studera den icke-finansiella informationen kan banken få en större förståelse för 

företaget och dess återbetalningsförmåga. Informationen samlas ofta in genom intervjuer med 

företagsledningen (Agarwal & Hauswald, 2010, s. 2763) men den samlas också in genom 

kontakt med tredje parter (Uchida, 2011, s. 31). Något som alla respondenter menat är att 

ledningen i företaget är den icke-finansiella information som är viktigast. Grunert och Norden 

(2010, s. 401) menar att ledningens erfarenhet och personlighet är viktiga faktorer och ofta 

väger tyngre än ett företags finansiella mått. Vi författare ifrågasätter dock att allt för stor vikt 

läggs vid ledningens personlighet då vi, som våra respondenter, anser att det är kunskap och 

erfarenhet som visar på ledarens möjlighet att driva företaget och inte dennes personlighet. 

Respondenten på Bank A i Norsjö, men även andra respondenter, påpekar att det är ägaren i 

företaget som ska ha viljan och kunskapen att driva företaget framåt. Även företagets 

affärsidé är information som de flesta av respondenterna tar upp som en viktig del i 

bedömningen, helst i de fall där det är ett nytt företag som ansöker om kredit. Genom 

affärsidén kan banken få en bild av företagets verksamhet, vilka kunder de riktar sig till, 

vilken kompetens som finns inom företaget samt de tillväxtmöjligheter som finns (Svedin, 

1992, s.25-26).  
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Författarna Degryse och Ongena (2004, s.578-579) samt Berger et al (2005, s.239) 

förespråkar att beslut där mycket icke-finansiell information används, ska tas på lokal nivå 

inom banken. Respondenterna i vår studie menade att detta också var fallet, att besluten tas på 

lokal nivå av den orsaken att det ofta inte anses nödvändigt att skicka vidare beslutet till högre 

instanser inom banken. Att detta skulle bero på det skulle vara svårt att förmedla främst den 

icke-finansiella informationen vidare mellan olika nivåer inom banken framgick däremot inte. 

Vi författare till denna studie ser dock problematiken med icke-finansiell information då 

denna information kan vara svår att uttrycka konkret och inte är mätbar och därmed svår att 

förmedla mellan instanserna. Däremot ser vi den icke-finansiella informationen som en viktig 

del i den helhetsbedömning som banken gör för att få en mer övergripande bild av företaget 

och företagsledningen.  

Den del av informationen som skiljer mellan bankerna i Umeå och i inlandet är information 

om omvärlden. Respondenterna på bankerna i inlandet har samtliga tagit upp marknaden och 

branschen som viktiga faktorer att analysera i samband med en kredit, medan respondenterna 

i Umeå inte tar upp detta. Respondenten på Bank C i Umeå menar att de inte gör analyser av 

marknaden och branschen på lokal nivå. Att marknaden och branschen är viktig att analysera i 

inlandet beror enligt respondenterna på att det inte alltid finns en marknad för företaget på en 

mindre ort och kunskap om marknaden är därför väldigt viktig för banken. Denna uppfattning 

om marknaden är även något som vi författare fått under studien då det framgått tydligt att 

marknaden på mindre orter är mer begränsad och det inte alltid finns plats för mer än ett 

företag inom en bransch. Även kundunderlaget är mindre i inlandet och det påverkar också 

företagets marknad då de inte har samma förutsättningar som företagen i Umeå i vissa fall kan 

ha. I Umeå finns det generellt sett mer utrymme på markanden och vi tror därför att företagen 

i Umeå inte påverkas i samma omfattning ifall det redan finns ett företag inom samma 

bransch. Detta tror vi är anledningen till att bankerna i inlandet lägger större vikt vid 

omvärlden i sin bedömning av icke-finansiell information jämfört med bankerna i Umeå. 

Vid frågan om vilken information bankerna lägger störst vikt vid, den finansiella eller den 

icke-finansiella var alla respondenter noga med att påpeka att båda delarna togs med i 

bedömningen och att de var viktiga för att skapa en helhetssyn av företaget. Däremot svarade 

alla respondenter i Umeå att den finansiella informationen var av störst betydelse vid en 

kreditbedömning hos dem. Bland respondenterna i inlandet var svaren mer blandade, men fem 

av de sex respondenterna lutade mot att den icke-finansiella informationen var det som de la 

störst vikt vid. En möjlig förklaring till denna skillnad i vilken information som används kan 

fås genom att titta på tidigare studier. Studier visar att bankmän i större städer inte lägger lika 

stort fokus på att analysera företagets affärsidé utan de förlitar sig på att marknaden ska ge 

tillräcklig finansiering till företagen. Studier visar även att bankmännen inte tar hänsyn till att 

större marknader kan leda till större konkurrens vilket kan få till följd att företaget inte tar sig 

in på marknaden. (NUTEK, 1993, s.25). Att hänsyn inte tas till konkurrensen på marknaden 

kan även vara en av förklaringarna till att bankerna i inlandet lägger större vikt vid att 

analysera marknaden än bankerna i Umeå, vilket beskrevs ovan. Tidigare studier visar även 

att det finns en skillnad mellan vilken information som används i större och mindre banker 

där de mindre bankerna tenderar att använda mer icke-finansiell information jämfört med de 

större bankerna som använder finansiell information i större utsträckning (Cole et al, 2004; 

Berger et al, 2005; Uchida, 2011). Denna skillnad mellan banker anser vi författare kan 

återkopplas med det resultat vår studie visar då vi anser att det kan dras paralleller mellan små 

banker och små städer samt stora banker och stora städer. Skillnaden mellan vilken 

information som används tror vi författare kan grunda sig i att i mindre städer är bankerna 

nära sina kunder och ”alla känner alla”. Vi tror att bankerna i inlandet därmed lättare kan 

samla in den icke-finansiella informationen om till exempel företagets ledning. I Umeå är det 
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däremot en mer formell atmosfär och bankmannen har därför inte samma personliga kontakt 

med företaget som bankmannen i inlandet kan ha. Ytterligare en aspekt till att den icke-

finansiella informationen är av vikt i inlandet tror vi författare kan vara skillnaden i hur 

marknaden i städerna ser ut, vilket diskuterats tidigare.  

Svensson och Ulvenblad (1994, s.55) menar att bankmän på mindre orter använder sitt 

personliga kontaktnät för att samla in information i större utsträckning än sina kollegor i 

större städer. Detta är något som styrks av vår studie där samtliga respondenter i Umeå 

nekade till att de använde sitt personliga kontaktnät vid insamling av information om 

företagen. Av respondenterna i inlandet var det däremot fyra av de sex tillfrågade som 

menade att de använde sitt personliga kontaktnät för att samla in information. Respondenterna 

var dock tydliga med att då de använde sitt personliga kontaktnät gjorde de detta på ett sådant 

sätt att det inte bröt mot banksekretessen. Respondenten på Bank C i Umeå menar att 

insamling av information generellt kan skilja där insamlingen är mer formell i Umeå jämfört 

med inlandet där bankmannen är närmare kunderna och känner dem på ett annat sätt. 

Respondenten på Bank C:s resonemang kring varför insamlandet av information kan skilja är 

något vi författare håller med om. Att det är respondenterna i inlandet som använder det 

personliga kontaktnätet tror vi beror att bankmännen där är närmare sina kunder, som 

diskuterats i föregående stycke. 

Tillgängligheten på information menar Funered (1994, s.22) ofta är svårtillgänglig och i 

många fall kostsam att ta fram. Detta talar emot det respondenterna i vår studie angivit där 

samtliga respondenter menar att informationen om företagen är lättillgänglig. Företagen är 

villiga att lämna ut den information som banken begär och många av företagen är medvetna 

om vilken information som krävs och förbereder denna i förväg. Bankerna menar även att i de 

fall där företagen inte själva kan ta fram den information som krävs hänvisas de till 

revisionsbyråer för hjälp. Att företagen, men även bankerna, får hjälp med att ta fram 

information från revisionsbyråer är något som Svensson och Ulvenblad (1994, s.51) nämner. 

Den skillnad mellan empiri och teori som framkommer i detta fall tror vi kan bero på 

tidsaspekten, då exempelvis internet är något som utvecklats i stor utsträckning sedan 1994. 

Ytterligare en orsak till att denna skillnad kan uppstå tror vi kan vara att vilken information 

som banken efterfrågar har blivit mer allmänt känt bland företagen genom åren och därmed är 

informationen numer lättare att få tag på.  

På grund av informationsasymmetri kan det vara svårt för bankerna att veta ifall den 

information de får av företagen är korrekt. Den information som lämnas byggs till stor del på 

tillit och det personliga kontaktnätet kan på mindre orter vara avgörande om banken väljer att 

investera i bolaget eller inte (Silver, 2001, s.29). Ett sätt för att den finansiella informationen 

ska anses mer trovärdig är att den är granskad av utomstående revisorer (Bruns & Fletcher, 

2008, s.178). Informationsasymmetrin som kan råda mellan banken och företaget kan även 

leda till moral hazard (Bruns & Fletcher, 2008, s.173) och ledningen i ett företag kan 

medvetet välja att utesluta viss information som kan vara av värde för banken (Bruns & 

Fletcher, 2008, s.176). I samband med våra intervjuer var det fyra av respondenterna som 

nämnde problematiken med att den information som lämnas inte kan verifieras. För att 

hantera osäkerheten begär dessa banker att det finansiella material som lämnas ska vara 

reviderat. Bank C i Umeå begär även skötselborgen av ägaren för att på så sätt hantera 

osäkerheten kring krediten och den information som lämnats. Respondenterna menar 

emellertid att det även handlar om tillit, att de måste lita på att den information som kunden 

lämnar är korrekt. Enligt Funered (1994, s.23) men även Bruns och Fletcher (2008, s.176) är 

ett sätt för bankerna att minska risken för moral hazard att begära garantier för att säkra att 

företaget har möjlighet att betala tillbaka krediten. 
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Den geografiska närheten till företaget anser majoriteten, åtta av nio, av de tillfrågade 

respondenterna vara en viktig faktor vid kreditgivningen. Enligt kyrktornsprincipen ska 

utlåning ske till företag som ligger inom ett begränsat område kring banken. Utlåning till 

kunderna på en lokal nivå anses viktig då informationen är mer lättillgänglig när kunden är i 

nära anslutning till banken (Landström, 2003, s.151;Alessandrini, 2009, s.4). 

Kyrktornsprincipen minskar den informationsasymmetri som råder mellan bankerna och 

företagen. Cole et al (2004, s. 228) menar även att informationsasymmetrin mellan banken 

och företaget är lättare för små banker som är nära företaget att minska jämfört med större 

banker som är längre ifrån företaget. Det finns dock forskning som visar att 

kyrktornsprincipen och närheten till företaget inte påverkar informationsasymmetrin (Carling 

& Lundberg, 2002, s.15; Degryse & Ongena, 2005, s. 262). De åtta respondenter som ansåg 

att den geografiska skillnaden var viktig motiverade detta med att det berodde på 

tillgänglighet på information. Genom att vara nära företaget menade respondenterna att 

banken har bättre kännedom om både kunden och om marknaden på orten. Respondenten på 

Bank B i Umeå menade att även om kyrktornsprincipen är viktig för banken har den större 

inverkan i inlandet genom att bankmännen i inlandet har större möjlighet att komma nära 

kunderna och träffa dem personligen jämfört med bankmännen i Umeå. Den respondent som 

menade att kyrktornsprincipen inte var viktig ur kreditgivningssynpunkt var respondenten på 

Bank C i Umeå. Respondenten menade att de tjänster banken erbjuder kunderna, däribland 

kreditgivning, skulle nå ut till kunderna lika bra även om banken inte har ett fysiskt kontor på 

orten. Däremot kan närvaron på orten vara en fördel ur konkurrenshänsyn. Då två av tre 

respondenter i Umeå menade på att kyrktornsprincipen för deras del inte är avgörande eller 

har den inverkan som önskas medan respondenterna i inlandet är väldigt positiva, kan detta 

ses som en indikation på att en geografisk skillnad mellan kusten och inlandet existerar. 

Denna geografiska skillnad tror vi kan bero på storleken på städerna och att bankmännen i 

Umeå har längre distans till sina kunder vilken kan leda till att kyrktornsprincipen därmed inte 

utnyttjas till fullo. I inlandet är städerna mindre och därmed även avståndet mellan bank och 

företag och fördelarna med kyrktornsprincipen tror vi därför blir tydligare för bankmännen i 

dessa städer. Den skillnad i respondenternas svar om betydelsen av bankens närhet till 

företaget och kyrktornsprincipen speglar även den tvetydighet som tidigare forskning visat 

finns angående informationsasymmetri och geografisk placering.  

6.3 Kreditrisk 

Att bedöma ett företags kreditrisk är en viktig del i kreditgivningsprocessen. Kreditrisk 

definieras som risken att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden och betala skulden inom 

överrenskommen tid (Vyas & Singh, 2010, s. 17). Enligt Broomé et al (1993, s.59) är 

företagsledningen en av de viktigaste faktorerna i samband med att en bedömning av 

kreditrisken görs. I vår studie ansåg Bank B att företagsledningen och förtroende för denna 

var den mest centrala delen, däremot var ledningen inte en framträdande faktor i Bank A och 

Bank C där istället återbetalningsförmågan lyftes fram som det mest centrala. Att företaget 

har en god återbetalningsförmåga menade Bank A och Bank C var viktigt för att företaget 

skulle klara av att hantera finansiella påfrestningar. 

Vid bedömningen av kreditrisken ansåg samtliga respondenter att säkerheter är viktiga. 

Blancolån till små företag är enligt Svensson och Ulvenblad (1994, s.53) ovanligt, men 

respondenterna i vår studie menade att i de fall där företagen beviljas en blancokredit handlar 

det om företagets återbetalningsförmåga och inte storlek. Befintliga företag som har en god 

återbetalningsförmåga kan i vissa fall beviljas en kredit utan säkerheter medan ett nytt företag 

i stort sett alltid måste ha säkerheter kopplade till krediten.  
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De vanligaste säkerheterna som bankerna efterfrågar är företagsinteckning och personlig 

borgen av ägaren. I de fall där företaget äger fastigheter är även pant i fastigheter en vanlig 

säkerhet som banken begär. Detta är även de tre väsentligaste säkerheterna som banker brukar 

begära enligt teorin (Svensson & Ulvenblad, 1994, s.53). En geografisk skillnad som däremot 

syns inom Bank A är att bankerna i inlandet utöver de ovan nämnda säkerheterna även begär 

säkerheter i objekt, till exempel i företagets maskiner medan banken i Umeå inte begär detta. 

Denna skillnad tror vi författare beror på vilken typ av företag som finns representerade på 

orterna. I inlandet finns det fler skogsföretag, åkerier och entreprenörer vilket till viss del även 

nämndes av respondenten på Bank A i Norsjö. 

Vilket värde säkerheten har är något banken bör ta hänsyn till då marknadsvärdet på 

säkerheten kan förändras och därmed säkerhetens värde (Svedin, 1992, s. 10). Detta är således 

den systematiska risken i en kreditrisk, det vill säga marknadsrisken, och påverkas av 

förändringar på hela marknaden (Bessis, 1998, s. 219). Osäkerheten kring värdet på 

säkerheterna är något respondenten på Bank A i Norsjö nämnde. Säkerheter kan vara svåra att 

bedöma, främst vad gäller fastigheter i inlandet då värdet av dessa är mer osäkra i jämförelse 

med i Umeå. Detta menade respondenten berodde på avvecklingen i inlandet och att det inte 

med säkerhet går att säga om någon vill ta över finansieringen av fastighetsbeståndet. Även 

respondenten på Bank B i Umeå menade att finansiering av fastigheter i inlandet inte är att 

föredra. Den nedåtgående trenden vad gäller fastighetspriser är något som tidigare nämnts i 

avsnittet 1.1.1 Regionala skillnader. Utifrån detta kan vi författare se en tendens till att 

osäkerheten kring främst säkerheter i fastigheter är större i inlandet än i Umeå. 

Alla respondenter svarade att den rating som de genomför i samband med en 

kreditgivningsprocess är intern vilket Broomé et al (1993, s.12) nämner då de beskriver hur 

företag värderar risker. Enligt Sveriges Riksbank (2000, s.12) använder bankerna extern 

rating som komplettering till sin egen rating. Detta är dock inte något som respondenterna 

tagit upp och de menar att de i majoriteten av fallen endast använder den interna rating som 

genererats. Av studien har det framkommit att det inte finns någon geografisk skillnad när det 

gäller ratingen. Den rating som bankerna använder är densamma inom samma bank. Däremot 

har det framkommit att ratingen kan skilja mellan de olika bankerna och att hur stor vikt 

ratingen tillskrivs är olika. Inom Bank A och Bank B är ratingen en stor del av den 

kreditriskbedömning som genomförs inom banken, respondent B på Bank A i Umeå menade 

att det i grund och botten är ratingen som är kreditriskbedömningen. På Bank C ses å andra 

sidan ratingen endast som en del i kreditriskbedömningen, enligt respondenten på banken i 

Vilhelmina är ratingen ett bra stöd men inte en beslutande faktor.  

Enligt Sverige Riksbank (2000, s.14-15) klassificeras företag i en skala 1-5 och de delar som 

tas med i ratingen är företagsinformation och information om personerna i företaget. 

Respondenterna i undersökningen var återhållsamma angående hur ratingen i just deras bank 

ser ut och bedöms. De lämnade ut övergripande information om vilka delar som de bedömer 

men på grund av sekretess och även bristande kunskap angående systemets uppbyggnad 

kunde de inte gå djupare in på enskilda faktorer. Anledningen till den bristande kunskapen om 

ratingens beståndsdelar tror vi författarna kan vara att ratingen sker via datorn och 

bankmännen endast knappar in informationen och sedan räknas ratingen ut med hjälp av 

programvara, vilket gör att bankmannen inte vet exakt hur ratingen beräknas. Ytterligare en 

anledning kan vara att ratingen till stor del byggs på Basel II och då denna är relativt ny har 

bankmännen inte satt sig in i detta grundligt. Det är endast en av respondenterna som tagit 

upp lagstiftningen som en del av kreditriskbedömningen. Respondenten på Bank B Umeå 

menade att ratingen på företag genomförs till stor del på grund av Basel II. Sedan 1 februari 
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2007 är Basel II införlivad i svensk rätt genom den nya kapitaltäckningslagen 

(Finansinspektionen, 2012a).  

Koncentrationsrisken är risken att banken lånar ut en för stor del av sin portfölj till en 

låntagare, flera låntagare inom samma bransch eller inom samma geografiska område (Suresh 

et al. 2009, s.72). Risken med detta är att om det händer något på den lokala marknaden eller 

inom en bransch drabbas bankens samtliga låntagare och därmed drabbas banken stort 

(Emmons et al, 2004, s.260). På frågan om bankerna tog hänsyn till koncentrationsrisken då 

de gjorde en kreditbedömning var samtliga respondenter osäkra då de inte tänkt på detta sedan 

tidigare. Vi tror även att osäkerheten kan bero på att uttrycket ”koncentrationsrisk” inte var 

något som respondenterna var bekanta med sedan tidigare. Efter en stunds eftertanke visade 

det sig att någon geografisk skillnad inte existerade men att respondenterna på Bank A och 

Bank B inte tog hänsyn till koncentrationsrisken på lokal nivå. I de fall där detta togs hänsyn 

till gjordes det på central nivå och över hela bankens verksamhet. Däremot på Bank C menar 

samtliga respondenter att de tog hänsyn till koncentrationsrisken vid en kreditbedömning och 

försökte sprida sitt engagemang inom olika branscher för att på så sätt diversifiera sig mot 

risken.  
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7. Slutsatser 

Nedan kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Vidare kommer 

vi att diskutera de praktiska och teoretiska implikationer detta medför samt ge förslag till 

vidare forskning inom området.   

7.1 Studiens syfte och problemformulering 

I denna studie hade vi för avsikt att undersöka kreditgivning till företag. Vår avsikt med 

studien var att påvisa den geografiska aspektens betydelse vid kreditgivning till företag och 

bedömningen av dessa. Genom detta arbete ville vi belysa var i kreditgivningsprocessen en 

eventuell skillnad finns vid en bedömning av företag i Umeå jämfört med i Västerbottens läns 

inland. Syftet var att, i de fall en skillnad existerar, ge rekommendationer och föreslå åtgärder 

för att minska skillnaden. Syftet var även att tillföra ny kunskap och förståelse inom området.  

Utifrån detta var vår problemformulering följande;  

Hur fungerar kreditgivningsprocessen praktiskt inom banken och hur genomför de 

kreditbedömningar av företag i mindre städer jämfört med i större städer? 

7.2 Slutsatser 

Tanken med bankers kreditgivning till företag är att denna process ska se likadan ut 

oberoende av var i Sverige banken är verksam. Genom denna studie har vi kommit fram till 

att denna process genomförs på samma sätt oavsett var bankerna är belägna. Bankerna i 

Västerbottens läns inland och i Umeå går igenom samma steg i kreditgivningsprocessen när 

ett företag ansöker om en kredit.  

En geografisk skillnad som vi däremot ser indikationer till är vilket steg i processen som 

bankerna anser att de lägger störst vikt vid. I Umeå är alla bankerna överens om att störst vikt 

läggs på att samla in information om företaget medan bankerna i inlandet har en delad åsikt 

angående detta. I inlandet anser bankerna att stor vikt även läggs på den initiala kontakten. Vi 

författare anser oss dock inte bekväma med att dra en slutsats angående detta då det inte är en 

majoritet av respondenterna i inlandet som nämnt att störst vikt läggs på den initiala 

kontakten. 

Kreditbedömning av företag handlar till stor del om information och alla banker använder 

både finansiell och icke-finansiell information vid en kreditgivningsprocess och 

kreditbedömning av företag. En geografisk skillnad som studien visar angående information 

är att bankerna i Umeå lägger störst vikt vid den finansiella informationen vid bedömning av 

företaget medan bankerna i inlandet lägger större vikt vid den icke-finansiella informationen.  

Studien visar att den finansiella information som bankerna använder är densamma oavsett om 

banken är belägen i Umeå eller i inlandet, däremot finns det en skillnad i vilken icke-

finansiell information som används. Den icke-finansiella information som används både i 

Umeå och Västerbottens läns inland är information om ägaren och affärsidén. Informationen 

angående omvärlden är däremot något som skiljer bankerna åt, där inlandet lägger större 

fokus på att analysera marknaden och branschen där företaget är verksamt eller vill etablera 
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sig.  I Umeå visar studien att bankerna inte lägger lika stort fokus på analyser av marknad och 

bransch då dessa inte alltid görs lokalt.  

Ytterligare en geografisk skillnad studien visar på vid insamlandet av information är att det 

personliga kontaktnätet används mer frekvent av bankmännen i inlandet jämfört med i Umeå. 

I Umeå menade bankmännen att de aldrig använder sig av det personliga kontaktnätet. 

När det gäller kreditriskbedömningen och hur bankerna hanterar denna visar studien att några 

större geografiska skillnader inte existerar. Studien visar att hur bankerna genomför sin 

kreditriskbedömning och rating av företag går till på samma sätt i Umeå som i inlandet. Den 

geografiska skillnad studien visar handlar om de säkerheter som bankerna begär. Den skillnad 

som studien visar, det vill säga att bankerna i inlandet begär säkerheter i objekt, beror på vilka 

företag som är verksamma på orten och vilka tillgångar som banken kan begära som 

säkerheter. Vilka företag som är verksamma på en ort anser vi kan ses som en geografisk 

aspekt vilket gör att detta är en geografisk skillnad mellan bankerna.  

Sammanfattningsvis kan vi därmed säga att vår slutsats av studien är att det inte finns någon 

skillnad i hur kreditgivningsprocessen genomförs mellan bankerna i Umeå och Västerbottens 

läns inland. När det gäller kreditbedömningen av företaget finns det däremot en geografisk 

skillnad där bankerna lägger olika vikt vid den finansiella och icke-finansiella informationen 

samt att vilken icke-finansiell information som används är olika mellan bankerna i Umeå och 

i Västerbottens läns inland.  

7.3 Praktiska implikationer 

Då vår studie visade att det inte existerade några skillnader i hur kreditgivningsprocessen 

genomförs kan vi inte ge några rekommendationer för att åtgärda dessa.  

Slutsatsen av vår studie visade emellertid att det finns en skillnad mellan vilken information 

som bankerna anser att de lägger störst vikt vid när det gäller kreditgivning till företag. Denna 

skillnad är något som vi anser att bankerna bör beakta och försöka minska. Sett ur företagens 

perspektiv, kan denna skillnad ha inverkan på var företaget väljer att ansöka om kredit. Ett 

företag med bra finansiell information men mindre fördelaktig icke-finansiell information 

skulle kunna söka sig till Umeå medan motsatt förhållande i företaget skulle innebära att 

krediten söks med fördel på en bank i inlandet. Ett förslag från oss författare för att minska 

skillnaden i vilken information som används är att bankerna använder standardiserade mallar. 

Genom att använda mer standardiserade mallar kan bankerna fördela vikten mellan finansiell 

och icke-finanseilla information på samma sätt inom hela banken. Det geografiska läget 

skulle då inte ha samma inverkan på kreditgivningen. 

7.4 Teoretiska implikationer 

Syftet med studien var att kunna bidra till förståelse och om möjligt tillföra ny kunskap inom 

det område vi undersökt. Vi har i vår studie inte utvecklat någon ny teori inom området, men i 

många fall stärker vår studie tidigare forskning som gjorts inom området. Däremot visar vår 

studie även att befintlig teori i vissa fall inte är helt korrekt och anledningen till detta har vi 

försökt tolka i vår analys. De teorier vi främst syftar på i detta fall är nedanstående. 

Något som vår studie visat är att den befintliga teorin som beskriver hur 

kreditgivningsprocessen genomförs är väldigt strikt och stegvis. Enligt den befintliga teorin 

genomför bankerna processen steg för steg. Vår studie visar dock att detta inte är en korrekt 
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bild av verkligheten. I praktiken genomför bankerna dessa beskrivna steg men de är inte alltid 

stegvis utan i många fall genomförs de olika stegen samtidigt eller i en annan ordning.  

Funered beskriver att den information som bankerna samlar in i samband med en 

kreditgivningsprocess och en kreditbedömning av företaget är svårtillgänglig och att det är en 

tidskrävande och dyr process. Vår studie visar att detta inte är korrekt då samtliga 

respondenter i vår studie menade att information är lätt att samla in och att företagen är villiga 

att lämna ut den information som efterfrågas. 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar en indikation på att synen på kyrktornsprincipens betydelse skiljer sig mellan 

bankmän i Umeå och i inlandet. Dock är detta inte en så stark indikation att vi känner oss 

bekväma med att dra en slutsats utifrån detta. Vi föreslår därför att ytterligare forskning 

genomförs inom detta ämne för att undersöka om det finns en skillnad i kyrktornsprincipens 

betydelse mellan banker i större och mindre städer.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är forskning kring informationen. Som beskrivits 

ovan visar vår studie att information från företagen är lätt att samla in medan det finns andra 

källor som visar på att informationen är svårtillgänglig. Vi föreslår därför att det genomförs 

mer djupgående studier kring insamlandet av information om företag för att undersöka denna 

skillnad och fastslå hur tillgängligheten på information ser ut.  
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8. Studiens kvalitet 

I detta kapitel kommer vi utifrån sanningskriterierna att diskutera studiens kvalitet. Detta för 

att visa på studiens trovärdighet och äkthet. De sanningskriterier som presenteras är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet. 

8.1 Sanningskriterier 

Nedan presenteras sanningskriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet för 

att visa på kvaliteten i studien. Anledningen till att vi valt dessa kriterier är att vanligt 

förekommande sanningskriterier som validitet och reliabilitet enligt Bryman och Bell (2005, 

s. 304) främst används till kvantitativa studier. Vidare menar Bryman och Bell (2005, s.306) 

att de sanningskriterier vi valt att ta upp är bättre lämpade för kvalitativa studier. 

8.2 Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet beskriver hur väl forskningen speglar verkligheten (Bryman & Bell, 

2005, s. 307). Alla respondenter i vår studie arbetar för närvarande med kreditgivning till 

företag och de har alla lång erfarenhet av att arbeta inom bankbranschen. Många av 

respondenterna har även lång erfarenhet av just kreditgivning till företag. Detta anser vi ger 

tillförlitlighet till vår studie då respondenterna är kunniga inom området och kan ge en korrekt 

bild av hur kreditgivningen går till i verkligheten.  

Genom att använda semi-strukturerade intervjuer kunde respondenterna ge öppna och 

utförliga svar på de frågor vi hade vilket ledde till att vi fick en utförlig bild av 

kreditgivningsprocessen till företag. De fick även möjlighet att tillägga ytterligare 

kommenterar om sådant de ansåg vara av betydelse för att förstå kreditgivningsprocessen. 

Detta för att intervjuerna skulle täcka en så stor del som möjligt av kreditgivningsprocessen 

och hur kreditbedömningar genomförs. 

Vi har även styrkt vår tillförlitlighet genom respondentvalidering. Respondentvalidering är 

enligt Bryman och Bell (2005, s.307) att forskaren låter de som deltagit i undersökningen ta 

del av resultatet och bekräfta att verkligheten uppfattats på rätt sätt. Vi har, som även nämnts i 

4.4 Databearbetning, valt att skicka vår sammanfattande text om intervjuerna som presenteras 

i empirin till respondenterna för att de skulle ha möjlighet att bekräfta att det som stod var 

korrekt och att inga missförstånd eller tolkningsfel uppstått. Vi fick tyvärr inte svar från alla 

nio respondenter, men de sju som svarade bekräftade att det som stod i texten var korrekt efter 

mindre korrigeringar.  

8.3 Överförbarhet 

Överförbarheten beskriver hur överförbara resultaten i en studie är till en annan miljö 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Att generalisera i en kvalitativ studie är närmast omöjligt 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.169) och det begränsade antalet respondenter i studien kan 

påverka överförbarheten. Om det varit fler respondenter, till exempel i Umeå, som deltagit i 

studien hade överförbarheten förmodligen varit högre. Trots detta anser vi att överförbarheten 

i denna studie är god. Strävan i denna studie har varit att beskriva skillnaden i 

kreditgivningsprocessen, kreditbedömning, informationsinsamling och 
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kreditriskbedömningen i en stor stad jämfört med mindre städer och orter. Resultatet bör 

därför vara möjligt att överföra till andra delar av Sverige där det är liknande förutsättningar. 

8.4 Pålitlighet 

Pålitlighet är i en kvalitativ studie motsvarigheten till reliabilitet och innebär att 

forskningsprocessen är fullständig, det vill säga att alla delar och faser finns med (Bryman & 

Bell, 2005, s.307). För att granska pålitligheten i en studie menar Bryman och Bell (2005, 

s.307) att forskaren bör låta kollegor granska arbetet och avgöra om kvaliteten i de olika 

delarna är på en acceptabel nivå. I denna studie anser vi att alla faser i en forskningsprocess 

finns med. Vi har även arbetat aktivt för att arbetet ska följa en röd tråd. Att arbetet dessutom 

genomgående granskats av vår handledare som kommit med konstruktiv kritik till de olika 

delarna i arbetet anser vi höjer pålitligheten. 

8.5 Äkthet 

Utöver de ovanstående sanningskriterierna finns även kriteriet om äktheten i studien. 

Äktheten består av flera delkriterier där rättvisande bild är det kriterium som vi har valt att 

fokusera på. Med en rättvisande bild menas ifall en studie ger en rättvis bild av 

respondenternas åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s.309). Genom att vi i 

studien har intervjuat personer med olika ansvarsområden inom banken, några är 

kontorschefer medan andra arbetar som företagsrådgivare, har vi fått åsikter och uppfattningar 

om kreditgivning från olika perspektiv inom bankerna. Vår studie visar inte enbart 

kontorschefernas uppfattning eller rådgivarnas åsikt om kreditgivningsprocessen. I och med 

detta anser vi att studien ger en rättvisande bild. Vi anser även att vi fått en korrekt och 

rättvisande bild av respondenternas åsikter genom att vi använt oss av en diktafon i samband 

med intervjuerna och därmed haft möjlighet att lyssna på intervjuerna upprepade gånger. 

Detta för att undvika misstolkningar. 
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Appendix 1 

Intervjuguide 
Allmänt 

1. Berätta lite om dig själv, namn, position inom banken, främsta arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med kreditbedömning av företag? 

Kreditgivningsprocessen  

3. Hur ser er kreditgivningsprocess ut? 

4. Vilken del av processen anser du att ni lägger störst vikt vid? 

5. Hur lång tid uppskattar du att kreditgivningsprocessen tar i genomsnitt? 

6. Är det någon skillnad i kreditbedömningen ifall det är ett nytt eller redan etablerat 

företag? 

7. Tas besluten på lokal nivå eller tas besluten på central nivå?  

Finansiell och icke-finansiell information 

8. Vilken information om företaget anser du viktigast när det gäller kreditbedömningen?  

9. Vilken information begär ni av företaget vid kreditansökan och hur ser tillgången till 

denna information ut? 

10. Anser du att tillgången på information är mera lättillgänglig i inlandet än i Umeå? 

11. Vilken finansiell information använder ni er av vid kreditbedömningen? 

12.  Vilken typ av icke-finansiell information använder ni er av vid kreditbedömningen?  

13. Använder ni ert personliga kontaktnät för att samla in icke-finansiell information om 

företaget? 

14. Använder ni er främst av icke-finansiell eller finansiell information vid 

kreditbedömningen? 

15. Anser du att företagsledningen har en stor roll vid beviljandet av en kredit? 

16. Hur stor betydelse anser du att den geografiska närheten till företaget har i 

kreditgivningsprocessen? 

Kreditrisker  

17. Hur bedömer ni kreditrisken och anser ni att den är lätt att bedöma? 

18. Hur viktigt är det för er att det kreditsökande företaget har säkerheter att erbjuda 

banken?  

19. Vilka typer av säkerheter brukar ni oftast begära? 

20. Hur fungerar ratingsystemet inom banken och vilka faktorer är det som bedöms? 

21. Hur påverkar ratingen kreditbedömningen? 

22. Vid bedömningen av kreditrisken, tar ni hänsyn till koncentrationsrisken? 


