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Sammanfattning 
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Kurs: Kandidatuppsats 15 hp 

Termin: Vårterminen 2013 

När en bank gör en kreditbedömning av ett företag så krävs det en stor del av 

riskmedvetenhet från bankens sida när det gäller att använda och undersöka företagens 

årsredovisningar, men även andra faktorer. Anledningen till att banker idag fokuserar på 

ett brett spektrum av faktorer har med 1990-talets generösa utlåningsstruktur att göra, 

och att banken efter negativa känningar av krisen ökat riskmedvetenheten. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om det är ett företags årsredovisning eller alternativt 

andra faktorer som kreditchefer på ett flertal fristående Sparbanker undersöker vid en 

kreditbedömning, samt vilken av dessa två delar som väger tyngst vid bedömningen. 

Uppsatsen har utförts på fristående Sparbanker från i huvudsak två landskap, det vill 

säga Bohuslän och Dalsland, samt en tredjedel av Västergötland. Vi har med en 

kvalitativ metod i form av intervjuer sammanlagt intervjuat sju kreditchefer från olika 

fristående Sparbanker. Den frågeställning som vi ville ha svar på från våra 

intervjupersoner var: Vilken betydelse har årsredovisningar i jämförelse med andra 

faktorer vid en kreditbedömning av ett företag? Med utgångspunkt från denna 

forskningsfråga formade vi våra intervjufrågor. Det huvudsakliga resultatet och den 

slutsats som vi kunde dra efter att vi undersökt området både teoretiskt och empiriskt 

var, att banker använder sig ungefär till lika stora delar av årsredovisningar kontra 

övriga faktorer. Övriga faktorer är exempelvis företagets styrelse, dess ledning, 

revisorsutlåtande och säkerheter. Båda dessa delar behövs enligt banken för att 

möjliggöra en så rättvis, säker och riskfri kreditbedömning som möjligt av ett företag. 

Detta betyder i sin tur att det system som banker förr i tiden använde, dvs. att till allra 

störst del undersöka de hårda värdena vilka är siffrorna i ett företags årsredovisning, inte 

är tillämpbar i vår nutid. En riskbedömning ska istället ske med fokus på även övriga 

faktorer, detta är ett måste. Den avgränsning som vi gjort är att inte undersöka 

lagstiftningen bakom en kreditbedömning, utan den benämns i princip endast. Vi har 

inte heller lagt fokus på att undersöka exakt vilka siffror kreditchefer på banker ser på 

vid en kreditbedömning i ett företags årsredovisningar, utan endast på om de undersöker 

vissa faktorer i årsredovisningarna.  

 
 

 



 

Abstract 
 

When a bank makes a credit assessment of a company, it takes a great deal of awareness 

of risks from the bank when it comes to use and examine the company's financial 

statements, but also other factors. The reason that banks today are focusing on a wide 

range of factors, has to do with 1990's generous lending structure, and that after the 

negative stresses of the crisis banks increased the risk awareness. The purpose of this 

paper is to examine whether it is a company's financial statements or, alternatively, 

other factors that credit managers at several savings banks examines at a credit 

assessment and which of these two components that weigh heavily in the assessment. 

The thesis has been done in independent savings banks from two main landscapes, that 

is, Bohuslän and Dalsland, and a third of Västergötland. We have a qualitative approach 

in the form of interviews with total interviews with about seven credit managers from 

various independent savings banks. The question we wanted an answer to from our 

interviewees was: How important are financial statements in comparison with other 

factors in a credit assessment of a company? Based on this research question we formed 

our interview questions. The main result and the conclusion we could draw after we 

explored the area both theoretically and empirically was that banks use equal shares of 

annual versus other factors. Other factors being, e.g., the company's Board of Directors, 

its management, auditor's report and collateral. Both of these elements are needed by the 

bank to allow such a fair, safe and secure credit assessment as possible of a company. 

This in turn means that the system that banks in the old days used, which to the greatest 

extent examined the hard values, the numbers in a company's annual report, is not 

applicable in the present. A risk assessment should instead be focused on other factors 

as well. This is absolutely necessary. The distinction we made is not to examine the 

legislation behind a credit, it is only referred to in principle. We have not put the focus 

on investigating the exact numbers credit managers at banks look on at a credit 

assessment of a company's financial statements, but only if they examine some factors 

in the financial statements. 

 

 

 

 

 



 

Definitioner och förkortningar 
 

UC Enligt UC själva så är de Sveriges ledande affärs- och 

kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest 

kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva 

lösningar kan deras kunder fatta säkra affärsbeslut. 

Dessutom erbjuder de stöd till sälj- och marknadsfunktioner 

som vill utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl 

konsument- som företagsmarknaden. UC:s företagstjänster 

hittar du på UC.se (se UC, 2013; Urkund 2013).  

UC-SPEKTRA Enligt UC så har du med UC Spektra alltid tillgång till all 

offentlig information som finns på dina bevakade 

affärskontakter, samt deras aktuella Riskklass och 

Riskprognos. Du får ett meddelande via e-post så snart ny 

information tillkommer, och kan med UC Spektras effektiva 

sökfunktioner exempelvis sortera fram vilka företag och 

personer som har dragit på sig betalningsanmärkningar, 

ändrat adress eller förvärvat fastigheter. Du kan sortera din 

kundstock på bland annat Riskklass, egen referens eller 

datum och därmed prioritera din arbetstid och åtgärder på 

bästa sätt. På så sätt kan du agera i tid på allvarliga händelser 

och slipper obehagliga överraskningar (se UC, 2013; Urkund 

2013).  

ALMI Enligt Almi själva så är deras vision att skapa möjligheter för 

alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med 

rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter de 

kunderna i företagandets alla faser – från idéer till 

framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med 

tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som 

satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av staten 

tillsammans med regionala offentliga ägare och finns nära 

kunderna på 40 orter över hela landet (se ALMI, 2013; 

Urkund 2013).  
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1 Inledning 
 

1.1  Inledning 

Om ett företag kontaktar en bank för att få banken att bevilja kredit åt företaget, så är 

det vissa procedurer som banken måste genomföra för att en rättvis kreditbedömning av 

företaget ska kunna göras. Om företaget bedöms kunna betala tillbaka krediten i 

framtiden samt i tid är frågor som banken bör ställa sig. För att bankerna ska kunna 

svara på dessa frågor vid en kreditbedömning så finns det ett antal olika faktorer som 

banken bör se till. En av dessa faktorer är företagens årsredovisning. 

Redovisningsinformationen syftar till att tillgodose företagsintressenters behov av 

information för ekonomiskt beslutsfattande (Svensson 2003). Men det finns också andra 

faktorer som är minst lika viktiga för banken att fokusera på och därför ställer vi oss 

frågan vilken betydelse har årsredovisningar i jämförelse med andra faktorer vid en 

kreditbedömning av ett företag? 

1.2 Bakgrund 

För att företag ska kunna låna pengar från banker krävs en kreditkontroll som bland 

annat grundar sig på årsredovisningar, men också på andra faktorer i ett företag. Det är 

av central betydelse att det görs en god värdering av kreditvärdigheten så att 

förutsättningarna för återbetalning av ränta och amortering är så förutsägbar som 

möjligt. Det vi ser idag är till viss del resultatet av 1990-talets alltför generösa utlåning. 

Lindgren, Wallander och Sjöberg (1994, s.170) hävdar att det under åren 1990-1993 rör 

sig om 175 miljarder kronor i förlust för moderbankerna, där en moderbank är en 

Sparbank som är ett moderföretag i en koncern, och att ungefär 70 procent av dessa 

avser krediter till företag. Detta har i sin tur lett till att kreditgivarna har ökat sin 

riskmedvetenhet. Nu (Colquitt 2007), till skillnad från för 30 år sedan, så har man inom 

banksektorn tagit till sig kunskap av den kreditförlust som banker och andra 

kreditinstitut kan ådra sig när företag inte betalar tillbaka en kredit. Denna kunskap har 

lett till en revolutionerande förlängning av hur man ska hantera krediter och den 

kreditrisk som nämnts innan (Colquitt 2007).  

1.3 Problembeskrivning 

För att banker ska undvika att ådra sig för stora kreditförluster så vill vi undersöka vilka 

faktorer som påverkar hur företag kreditvärderas, samt om kreditvärderingen kan sägas 

vara rättvis och oberoende av vilken företagskategori det handlar om. Men likaså om det 

är samma poster som undersöks i årsredovisningar eller om man använder sig av andra 

parametrar i olika värderingsprinciper/metoder. Detta mynnar då ut i vår 

forskningsfråga och det problem som vi gjort vår uppsats kring som är följande:  
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Vilken betydelse har årsredovisningar i jämförelse med andra faktorer vid en 

kreditbedömning av ett företag? 

Det är vår huvudfråga och den forskningsfrågan som formar uppsatsarbetet. Det är 

viktigt för låntagare att kreditgivning görs på rättvisa grunder för att förtroendet ska 

finnas för banksystemet (Bryman & Bell 2005). I Sverige finns Lagen om bank och 

finansieringsrörelse (SFS 2006: 1387) att ta hänsyn till och enligt 6 kap. 2 § ska den 

delvis reglera att kreditinstitut ”särskilt skall se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, 

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga att 

fullgöra sina förpliktelser äventyras”. Just av den anledningen, att det är viktigt att 

kreditbedömningen görs så rättvist som möjligt, så vill vi undersöka hur 

bedömningsprocessen går till och vilka faktorer som kan påverka kreditbedömningen.  

1.4 Forskningsfråga 

Vilken betydelse har årsredovisningar i jämförelse med andra faktorer vid en 

kreditbedömning av ett företag?  

1.5 Syfte 

Syftet med detta arbete och den undersökning som görs var att få en djupare förståelse 

för kreditprocessen som banker använder sig av vid en kreditbedömning av ett företag.  

Vi ville att vår uppsats skulle ge oss mer kunskap om fristående Sparbankers 

kreditvärdering, och att vi skulle kunna förstå och analysera de skillnaderna och de 

observationerna som vi gjorde under undersökningens gång. Genom att teoretiskt läsa in 

oss på området med bland annat aktuell forskning, samt att utföra intervjuer, så trodde 

vi att kunskapen om detta ska bli ökad. Vi kommer att få nytta av denna kunskap i 

framtiden och vår förhoppning är att även andra kommer använda sig av och intressera 

sig för vår uppsats. Vårt mål var att under arbetets gång lära oss mer om detta område 

och sen använda oss av den funna kunskapen vi får i framtida arbete på 

arbetsmarknaden. 

Vi ämnade att få besvarat vår forskningsfråga men vi hade även delfrågor som vi 

ämnade få svar på, ett urval av dessa var om det finns skillnader beroende på om 

analyserna genomförs på mindre, medelstora eller stora företag samt om det är tjänst 

eller producerande företag. Om det skiljer sig i vilken bolagsform företaget är registrerat 

som. Samt om det är tydligt från kreditgivaren vad det är som värderas för att godkänna 

eller neka en låntagares ansökan. 
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2 Metod 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vår undersöknings syfte var att fånga den process och det beslutsfattande som pågår i 

huvudet på kreditchefer på sju fristående Sparbanker, den process som benämns 

kreditprocess. Det gällde då för oss att komma underfund med den bästa metoden för att 

kunna få ta del av denna kreditprocess och det ledde oss i på ett hermeneutiskt synsätt, 

genom att vi utför en studie av verkligheten och drar slutsatser kring den informationen, 

och undersöker skillnader och likheter mellan intervjupersoners verkligheter med 

betoning på tolkning och förståelse (Dalen 2008). Detta synsätt ledde oss sedan in i ett 

val av en kvalitativ metodundersökning. Vi hade som utgångspunkt att observera 

praktiken, att ta del av erfarna individers kompetens i ämnet och att utifrån den 

informationen forma en slutsats och en analys. En kvalitativ metodundersökning är 

också att vi som uppsatsskrivare får ta del av en persons livsvärld, hur det ser ut i just 

den individens sociala livssituation (Dalen 2008).  

2.2 Undersökningsansats 

Vår studie var en fallstudie med ett begränsat antal intervjupersoner just för att det både 

skulle bli alltför tidskrävande att ha för stor mängd intervjupersoner, men det är också 

viktigt att tänka på att vi måste ha tillräckligt många intervjupersoner för att nå en bra 

kvalité med vår undersökning (Dalen 2008). Vår fallstudie genomfördes på banker, 

genom intervjuer med kreditchefer runt om i vårt närområde. Vi utgick ifrån en teoretisk 

referensram, i vårt fall, vetenskapliga artiklar och formulera ett empiriskt resultat utifrån 

den referensramen och det är så vi påbörjar vår datainsamling. Utifrån denna teoretiska 

referensram bildade vi oss en uppfattning och en grundläggande tanke kring området, 

för att kunna formulera frågor till våra intervjuer. Anledningen till det val av ansats som 

vi gjort är att vi ville genom att först läsa oss in på teorin, testa teorin i verkligheten och 

se om det som vi läst om i teorin motsvarar hur det fungerar i verkligheten. Vi anser 

också att detta sätt är det mest effektiva sättet för att få ut så mycket, och 

informationsrik information som möjligt av våra intervjupersoner.  

2.2.1 Val av intervjupersoner 
 

De banker som vi undersökt är fristående Sparbanker och fokus ligger på hela 

upptagningsområden. Vi har intervjuat två landskap, det vill säga Bohuslän och 

Dalsland, samt en tredjedel av Västergötland. Den person på dessa banker som vi finner 

mest lämpad är kreditchefen på vartdera kontor, och totalt blir det sju kreditchefer. I 

Bohuslän ligger kontoret på Tjörn, Orust samt Tanum. För Dalsland ligger det i 

Mellerud och Västergötland som har kontor i Lidköping, Grästorp och Alingsås. 

Anledningen till att vi valde just dessa sju kreditchefer och orter, har att göra med att vi 

bestämde oss att vi ville täcka så många hela upptagningsområden av län som möjligt. 
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Anledningen till att vi valde just kreditchefen och ingen annan inom banksektorn är för 

att vi är intresserade av att fokusera på större krediter, därmed krediter mellan tio-tjugo 

miljoner kronor samt att vi anser att kreditchefen är den person som är bäst lämpad att 

hjälpa oss besvara vår forskningsfråga. En kreditchef är placerad direkt under styrelsen 

och har därmed den kunskap och kompetens som vi anser passa oss bäst för att 

underlätta att få svar på vår forskningsfråga. Anledningen till att vi valde att fokusera 

endast på stora krediter är för att den kredithandläggningsprocessen ofta är mer komplex 

då det i huvudsak handlar om större företag. Därför är det den typ av kredit som vi anser 

är bäst lämpad samt mest intressant för att besvara vår forskningsfråga. Vi valde även 

fristående Sparbanker eftersom det är en fristående bank och fördelen för oss ligger i att 

varje bankkontor helt handlägger sina krediter själva. Vi har därmed gjort ett urval av 

intervjupersoner som en observatör – och – deltagare (Bryman & Bell 2005), som 

innebär att vi lagt vår fokus på att använda oss av intervjupersoner som kan ha 

information som kan hjälpa och underlätta för oss att kunna besvara vår 

forskningsfråga.  

2.3 Datainsamling 

Vi har valt en datainsamlingsmetod som motsvaras av både sekundär och primärdata 

och anledningen till att vi valde just denna metod till vår undersökning är för att vi först 

och främst vill läsa in oss på området. Därmed passade det att fokusera på teorin till att 

börja med för att få in en fot på området och lägga en god grund av kunskap. Under 

tiden som man då läser teorin så fastställer vi frågor som uppkommer. Frågetecken som 

uppkommer under teoriarbetet som vi därmed kan använda som intervjufrågor i våra 

intervjuer med kreditchefen på de valda fristående Sparbankerna i en kvalitativ 

metodundersökning.  

Det finns flera olika sorters kvalitativa undersökningar, två av dessa är ostrukturerade 

och semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Vad som kännetecknar den ostrukturerade 

intervjun är att forskaren anger ett tema eller endast ett ytterst fåtal frågor till 

intervjupersonen att svara på. Medan en semi-strukturerad intervju kännetecknas av att 

forskaren innan intervjun satt upp en form av intervjuguide eller ett gäng intervjufrågor 

(Bryman & Bell 2005) med en ordning på frågorna att ställa till intervjupersonen och 

alla frågor ställs till alla intervjupersoner. Det är den semi-strukturerade 

intervjumetoden som vi valt till vår undersökning men även en strukturerad 

intervjumetod, i och med att vissa intervjufrågor var formulerade mer för ett öppet svar 

och vissa andra frågor för ett slutet eller begränsat svar. Anledningen till att vi valde just 

en kvalitativ metod är utöver de självklara fördelar med metoden också för att vi anser 

att vi då får ta del av en mer rättvisande helhetsbild. Så om vi hade genomfört samma 

undersökning igen så hade vi kunnat dra samma slutsats. Man får vid en intervju ta del 

av vad som sägs men även hur det sägs, kroppsspråk och omkringliggande miljö som 

perspektiv. Detta anser vi också ökar tillförlitligheten. 
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2.3.1 Primär datainsamling 

De intervjufrågor som vi formulerade med hjälp av en sekundär datainsamling skulle vi 

ställa till olika banker och deras kunniga personal, en primärdatainsamling. Vi hade valt 

att ställa samtliga intervjufrågor som vi formulerat till samtliga intervjupersoner, för att 

det fanns likaså det alternativet att intervjua några intervjupersoner och sedan fortsätta 

intervjua fler och bara fokusera på skillnaderna mellan informationen av 

intervjupersonerna. Vi anser dock att mellan dessa möten så kan minnet svikta, det är 

lätt att glömma eller missa saker som vi uppfattar senare när vi arbetar med materialet. 

Därför har vi valt att efter varje intervju transkribera intervjuerna (Dalen 2008) från alla 

intervjupersoner, och vi genomför transkriberingen själva, då det ger oss en chans att 

själva känna på datan som vi fått ut av våra intervjupersoner. Sedan efter 

transkriberingen så genomförde vi en kontroll mot de ljudupptagningar som vi tog vid 

intervjutillfället för att vara helt säkra på att informationen överensstämmer och därmed 

göra undersökningen tillförlitlig (Dalen 2008). Vi gjorde intervjun i intervjupersonernas 

kontor för att känna in mer information samt för att den information vi får känns 

lämpligast att förmedla mellan två ögon, och inte genom en telefonlinje. Dessa 

intervjuer spelar vi in med våra telefoner eller Ipods för att kunna bearbeta allt material 

vid ett senare tillfälle, samt att vi anser att det är just våra intervjupersoners egna ord vi 

vill ta del av och inte våra egna uppfattningar (Dalen 2008). Några fördelar med 

inspelning av materialet enligt teorin (Bryman & Bell 2005), och som vi också ansåg 

vara fördelar, är som följer: Förbättrat minne (då minnet har begränsningar), inspelat 

material underlättar en noggrann analys efter insamlingen, intervjun kan upprepas utan 

problem samt att informationen kan användas flera gånger vid behov (Bryman & Bell 

2005). När vi genomförde intervjuerna med våra utvalda intervjupersoner så var 

intervjupersonerna fokuserade, eftertänksamma och vänligt bemötande. Vi blev inte 

störda på något vis under intervjun, som kanske hade kunnat störa besvarandet av våra 

intervjufrågor. Vi intervjuade varje intervjuperson i 1,5 timma ungefär och den tiden 

avvarade våra intervjupersoner gärna för att hjälp oss med vår uppsats. Så vi började 

med att leta upp kontor och dess kreditchefer i vårt närområde för att se hur omfattande 

informationen är som vi får av dessa intervjupersoner och det visade sig att information 

ifrån de olika kreditcheferna var snarlik varandra. Därmed ansåg vi oss ha tillräckligt 

med underlag för att dra en tillförlitlig slutsats. Hade det visat sig att svaren från våra 

intervjupersoner hade skiljt sig åt så hade vi valt att expandera vårt sökfält till andra 

orter likaså. Tanken var också gällande dessa fristående Sparbanker, att vi skulle kunna 

få information om vad det är de strävar efter att deras fokus ska ligga på vid en 

kreditbedömning. Detta för att sedan göra en jämförelse med den kvalitativa 

information som vi får ta del av i intervjuform. Vi började utifrån vår forskningsfråga 

och i slutet formar vi en slutsats och analyserar om vi fått svar på den forskningsfrågan 

som vi ställt. 
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2.3.2 Sekundär datainsamling 

Vi valde att först och främst fokusera på att samla teori ifrån olika teoretiska 

referensramar, en sekundärdatainsamling (Bryman & Bell 2005), i form av 

vetenskapliga artiklar från olika tidsskrifter ifrån olika delar av världen. Det vi startade 

med var att leta fram sökord som vi trodde att vi kunde hitta relevanta artiklar och 

böcker på, sökord som: 

- Credit ratings. 

- Credit ratings & Ratios. 

- Ratios. 

- Lending. 

- CRA (Kreditvärderingsinstitut) 

- Credit granting. 

- Bank loans & Financial statements. 

- Financial statements & Credit granting. 

- Lending & Banks. 

Dessa nyckelord har genom databaser som vi hittat via Biblioteket på Högskolan Väst, 

lett oss till dessa relevanta artiklar. Vi valde att använda oss av nyckelord då vi fått 

information om att det är det absolut effektivaste sättet att hitta en teoretisk referensram 

med kvalité, och efter att ha fått information om sökning av teori av bibliotekets 

personal så ansåg vi att det var det bästa sättet för oss likaså. 

Utifrån denna teoretiska referensram och de relevanta artiklar som vi valde har vi bildat 

oss en uppfattning och en grundläggande tanke kring området för att kunna formulera 

intervjufrågor.  

Vi har valt att också inkludera ett extra kapitel med sekundär datainsamling med 

empirisk litteratur i form av böcker. Anledningen till att vi valt att ha med detta kapitel i 

vår uppsats är för att vi ville avgränsa denna litteratur från våra vetenskapliga artiklar 

och även från vårt empiriska resultat.  

2.3.3 Problem under undersökningens gång 
 

I en kvalitativ undersökning, som vi valt att genomföra så kan det uppstå flera olika 

typer av problem under undersökningens gång. I och med att Sverige är ett begränsat, 

relativt litet land (Dalen 2008) så är det lätt hänt att intervjupersonen kan bli 

identifierad. Det är inte svårt i ett mindre land att lista ut eller ta reda på vem 

intervjupersonen är, så det gällde för oss som författare att på bästa möjliga sätt undvika 

att lämna ut onödiga uppgifter om intervjupersonen. Att endast lämna ut uppgifter som 

är en absolut nödvändighet för att undersökningen ska anses tillförlitlig.  

I vår undersökning var det några intervjufrågor som besatt vissa tolkningssvårigheter. 

När vi som författare skrev frågorna så hade vi som avsikt att få fram viss information, 

medan intervjupersonen antingen tvekade och inte riktigt förstod innebörden i frågan 

eller tolkade den felaktigt. Det vi gjorde vid dessa tillfällen var att vara noga med att 
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förklara innebörden i samband med att vi ställde frågan, så att intervjupersonen direkt 

fick ta del av vår korrekta tolkning och avsikt med frågan.  

2.4 Analysmetoder 

I vår kvalitativa undersökning i form av en fallstudie så har vi kopplat ihop vår 

sekundära datainsamling med vår primära datainsamling. Mellan dessa har vi gjort en 

jämförelse med den information som vi får fram, en induktiv undersökningsansats 

(Bryman & Bell 2005), vilket betyder att vi beskrivit vårt empiriska resultat utefter den 

teoretiska referensramen som styrde resultatet och sedan görs en sammankoppling 

mellan dessa två faktorer. Utifrån de skillnader som vi såg, både mellan teorin och 

empirin, men också mellan de olika empiriska resultat vi får ut i form av information 

från respondenter, så påbörjade vi vårt analysarbete. Vi fokuserade inte endast på 

skillnader mellan det empiriska och teoretiska resultatet, utan såg även förbi detta 

genom att analysera, förstå och betänka vad informationen som vi fått av våra 

intervjupersoner egentligen säger oss, på en djupare nivå (Dalen 2008). Vi har utifrån 

vår forskningsfråga analyserat information som vi fått ifrån sekundär och primärdata 

som vi sökt och diskuterat den information som vi fått ta del av i teorin och i empirin, 

för att få en helhetsbild.  

2.5 Källkritik  

Gällande de källor som vi använder i vårt arbete, både vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur, så anser vi att de är av bra kvalitet och aktuella. Vi har valt källor som vi anser 

inte är föråldrade, vi vill ha källor som vi anser passar in i vår samtid och som är 

gällande nu. Hade vi valt källor som är föråldrade, så hade lärdomen av uppsatsen för 

oss personligen inte varit betydande, för vi hade då inte kunnat använda oss av 

lärdomen på våra framtida arbetsplatser. De källor som vi använt oss av har vi valt av 

olika anledningar. Vi anser att de motsvarar ämnet för uppsatsen och att de därmed kan 

ge oss kunskap på det aktuella området. En annan anledning är att vi hittar likheter 

mellan källorna. Vi anser att om flera stycken källor väljs och flera författare till dessa 

källor har samma uppfattning så uppnår källorna en bra kvalité. Vi har varit kritiska till 

att använda oss av källor, där exempelvis författarens namn eller tidskriftens namn inte 

finns med, för vi anser att tillförlitligheten på dessa källor inte uppnår de krav som vi 

satt upp för vår uppsats. Dock har vi en artikel i vår uppsats där författaren var just 

anonym, och där valde vi att kolla upp tidskriftens tillförlitlighet och även om den 

information som framgick i artikeln motsvarar något vi läst i tidigare artiklar för att 

sedan kunna ta ett beslut att ha med artikeln i vår uppsats som relevant forskning.  

2.6  Tillförlitlighet/Överförbarhet 

Vi har försökt att uppnå tillförlitlighet genom att det är just en kvalitativ 

undersökningsmetod och att man inte endast kan dra slutsatser av informationen som 

ges, utan också ifrån kroppspråket som intervjupersonen använder. Vår undersökning är 

också tillförlitlig eller ett försök till tillförlitlighet enligt oss av den anledningen att om 
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vi hade genomfört undersökningen igen, så hade vi fått samma resultat och det är en 

indikator på att en undersökning är tillförlitlig (Bryman & Bell 2005). Vi har även en 

bilaga med de intervjufrågor som vi ställde till våra intervjupersoner så att 

undersökningen hade kunnat genomföras och återupptas igen. Vi har försökt uppnå 

tillförlitlighet genom att göra en grundlig undersökning med hjälp av intervjuer och 

forskning på området och genom att på ett pedagogiskt sätt framställa detta i skrift så att 

både vi som författare kan stå bakom informationen, och att den externa parten vid 

intresse ska kunna ta del av informationen och uppnå förståelse. Vi har så exakt och 

utförligt som vi kan beskrivit hur vi gått till väga med undersökningen för att vem som 

helst ska kunna göra om undersökningen, detta ökar tillförlitligheten på 

undersökningen.  

Angående undersökningens överförbarhet, vilket innebär att undersökningen är aktuell i 

samma situation vid ett annat tillfälle eller i en annan situation, så anser vi att den är det. 

I och med att det inte sker några alltför snabba förändringar på området, då våra 

intervjupersoner hela tiden håller sig á-jour så anpassas hela tiden intervjupersonerna till 

den specifika kontext som denna verkar i och därmed anser vi att informationen vi fått 

av våra intervjupersoner är just överförbar (Bryman & Bell 2005) eller ett starkt försök 

till överförbarhet i alla fall. De fristående Sparbanker som vi lagt vårt intresse på är 

relativt små banker och därmed kan kreditcheferna på dessa banker lättare hålla sig just 

informerad om omkringliggande miljö, jämfört med en större bank som de måste 

genomföra ett mer omfattande arbete för att hålla sig lika informerad. Därför har vi 

också valt de små fristående Sparbankerna runt om i vårt närområde, då det är ett försök 

till en så överförbar undersökning som möjligt. Just för att vi först fokuserade på att få 

en omfattande teoretisk referensram och sedan utför intervjuer med våra 

intervjupersoner, så har vi använt oss av rätt metod för vår uppsats. Det är en metod 

som är relevant till vad vi vill uppnå med uppsatsen, vilket var att få ett svar på vår 

forskningsfråga och även dra lärdom av uppsatsen och därmed anser vi att vi på bästa 

sätt försökt uppnå tillförlitlighet (Bryman & Bell 2005).  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel så har vi sökt teori i form av veteskapliga artiklar. Vi har för att få fram 

relevant teori för att få svar på vår forskningsfråga och de frågor som vi ställer i oss i 

vår problemdiskussion, använt oss av relevanta nyckelord. När vi valde bland ett stort 

antal artiklar så genomförde vi en process där vi jämförde olika artiklar och dess 

likheter och skillnader för att sedan kunna välja ut de artiklar som var relevanta för 

vårt syfte. Vi sorterade bort de artiklar som var föråldrade eller som vi inte ansåg 

uppnådde vårt syfte med uppsatsen, även artiklar som vi inte ansåg var tillförlitliga av 

någon anledning. När vi valde vilka nyckelord vi skulle använda oss av så utgick vi 

ifrån vår problemdiskussion och vår forskningsfråga. Vi letade nyckelord som hade 

anknytning till de områdena och lyckades då, som vi anser, ta del av en god teoretisk 

referensram. Detta kapitel består av hållbarhet och den mänskliga faktorn, innovation 

och personligt möte, kassaflödesanalys och riskanalys samt UC och nyckeltal. Kapitlet 

avslutas med en analys av den teoretiska referensramen.  

Anledningen till att vi valde just denna teoretiska referensram och de vetenskapliga 

artiklar som vi valt var för att genom vetenskapliga artiklar så tar man del av forskning 

som gjorts på detta område, och därmed kan man jämföra om forskningen runt om i 

världen motsvarar det som sker i verkligheten på bankerna och hur bankerna verkligen 

bär sig åt vid kreditbedömningar.  

3.1 Problem under vår litteratursökning  

Vi har en källa i vår uppsats, där författaren är anonym och gällande den källan så 

kollade vi upp tidskriften och gjorde en bedömning av tidskriftens tillförlitlighet. 

Därmed har vi i det fallet varit källkritiska och gjort en bedömning om att 

tillförlitligheten är tillräckligt hög för att kunna vara en del av vår uppsats. 

Informationen som ges i denna vetenskapliga artikel är inte något helt nytt, utan andra 

vetenskapliga artiklar som vi läst innan och efter denna har pekat på samma information 

och det anser vi också vara ett tecken på en tillförlitlig källa.  

3.2 Hållbarhet – Den mänskliga faktorn 

När en bank ska göra en kreditbedömning av ett företag så finns det speciella strukturer 

inom bankerna och en viss teoretiker (Marshall 1999) har undersökt hur avancerade 

systemet och strukturen för en bank är. Gällande kreditbeviljande åt företag så har han i 

denna studie kommit fram till att banker tenderar att ha mycket avancerade system för 

att utvärdera kreditrisken hos företag.  

Just p.g.a. att bankerna tenderar att använda sig av så avancerade system och strukturer, 

så har många av dessa banker velat göra systemen enklare. Göra det lättare att urskilja 

riskerna, att se nyanser och även konturer av riskerna, helt enkelt vart gränserna mellan 

riskerna går.  
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Även den mänskliga faktorn kan spela en stor roll inom kreditbeviljande av banker, i 

och med att det är människor som ska göra dessa avgöranden så är det så att den 

mänskliga sidan faktiskt spelar in. En anledning till att den mänskliga sidan får stor 

påverkan på kreditbeviljande är, att hur en kredithandläggare ska hantera att risken av 

ett företag förändras snabbt. Det kan leda till att den anledning kredithandläggaren hade 

för att använda just det systemet för att avgöra ett företags kreditrisk inte används till 

just det ändamålet, utan följer med av bara farten och används för andra ändamål. Detta 

medför att kreditriskhantering inte görs på det bästa sättet. Den slutsats som dras av 

denna undersökning som gjorts (Marshall 1999) är då också att människor som är under 

press och stress kan påverka om kredit beviljas eller inte, stress påverkar 

riskhanteringen (Marshall 1999).  

3.3  Innovation – Personligt möte 

Det kan därmed konstateras att det finns många olika faktorer som kan och bör 

fokuseras på när en bank avgör om de ska bevilja kredit till ett företag eller inte, och 

faktorer som en bank fokuserar på behöver inte nödvändigtvis fokuseras på av andra 

banker och olika strukturer inom bankerna används vid kreditbedömningen. Så i en 

studie som gjorts i Storbritannien (Al-Najjar & Elgammal 2013) så visar författarna på 

att en faktor som inte brukar involveras när banker ska göra en kreditbedömning av ett 

företag, men som kanske efter resultatet av denna studie, borde involveras, det är 

faktorn innovation. Vad företag har för innovativa aktiviteter kan ha ett samband med 

hur kreditvärdiga företaget är, att det helt enkelt finns ett samband mellan faktorn 

innovation och innovativa aktiviteter som ett företag gör och ett företags 

kreditvärdighet. I och med att denna studie visar på ett positivt samband mellan 

innovation och kreditvärdighet, så betyder det att ett mer innovativt företag, med många 

innovativa aktiviteter, med en lägre optimal nivå som de strävar efter, har lägre 

kreditvärdighet och är därmed mindre lämpligt för banker att bevilja lån till (Al-Najjar 

& Elgammal 2013).  

I och med att det finns obegränsat, eller näst intill obegränsat med faktorer som en bank 

eller annat kreditinstitut kan välja att fokusera på, så kan det i alla fall konstanteras 

utifrån en studie (Addo 2006) som handlade om just vilka faktorer eller vilken faktor 

som var den absolut viktigaste att fokusera på för banker innan de skulle ta ett 

kreditbeslut, så visade det sig att prognostisera framtida potentiella inkomster var en 

mycket viktigt faktor. Att banker ställer sig frågan: Kommer återbetalning av krediten 

att kunna ske när den ska ske? Och även undersökt hur tidigare återbetalningar av 

krediter har sett ut för företaget som vill ha krediten.  

Det mest revolutionerande med just denna studie, det var att om banken såg till ett 

företags förmåga att återbetala en kredit som en beroende variabel, den variabel som 

kan påverkas av förändringar i de två oberoende variablerna, vilka i denna studie då var 

potentiella inkomster och tidigare kredithistoria. Det som författaren (Addo 2006) fann 

då var ett samband mellan dessa variabler, och med det kan det anses som viktigt att 

banker undersöker dessa tre variabler, återbetalning av lån, kredithistoria och potentiella 
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inkomster för att göra risken för att inte få återbetalning av krediten som banken beviljat 

mindre (Addo 2006).  

3.4 Kassaflödesanalys – Riskanalys 

Olika intressenter till ett företag har olika intressen i att bedöma om och hur ett företag 

kommer att klara av de förpliktelser som företaget åtagit sig. Bankens intresse gällande 

detta är att bedöma om företaget kommer att kunna betala tillbaka pengarna som banken 

lånar ut i form av kredit, och även ifall företaget kommer kunna betala räntor och 

amorteringar som följer med detta.  

Det bästa sättet för banken att göra denna bedömning är genom att uppskatta hur det 

kommer att arta sig för företaget finansiellt i framtiden. Att göra en framtidsbedömning 

av företagets finansiella ställning och med det följer att det blir en subjektiv bedömning 

som inte i alla dessa fall avspeglar företagets finansiella ställning i verkligheten.  

Dock finns det en grundläggande, huvudsaklig struktur, en struktur som nämnts innan, 

som ska gås igenom innan banker beviljar kredit åt ett företag och den är som följer 

(Anonymous 2002): 

1. Att få ta del av årsredovisningar, och att få dessa tillhanda. Om banker då ber ett 

företag att inom en viss tid, eller i ett visst reviderat format tilldela banken 

finansiella rapporter och företaget antingen gör detta för sent eller inte i reviderat 

format, så kan det vara en negativ indikator, ett tecken mot att inte kreditbevilja 

företaget.  

 

2. De siffror som framgår av dessa finansiella rapporter ska sedan jämföras med 

standarder som motsvarar dessa siffror. 

Men även om detta är den grundläggande vägen för att bedöma ett företags 

kreditvärdighet, så är det inte det enda som ska ses till. Det handlar inte bara om att ett 

företag ska kunna betala tillbaka en kredit, utan också att företaget ska ha viljan att 

betala tillbaka krediten. För har företaget inte vilja att betala tillbaka krediten, så är det 

inte heller säkert att betalning kommer att ske. Då kanske företaget istället prioriterar att 

betala andra skulder eller andra aktiviteter, framför krediten i fråga (Anonymous 2002).  

Vilka siffror är det som mestadels används vid kreditbedömning ur en teoretisk 

synvinkel? 

Intäkter, helt enkelt betalningar för de prestationer som företaget gjort under året och 

som framgår av resultaträkningen. Hur ser den siffran ut och hur kommer det sig att den 

förändrats eller inte ifrån förra årets resultaträkning är frågor som banken sedan ska ta 

ställning till.  

Om företaget har många panträtter eller har fått stämningar på sig, för om banken kan se 

siffror på detta så kan det vara en stark indikator på att företaget är skuldsatt, men att det 

kanske inte syns i siffrorna ännu.  
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Det är också viktigt att kolla företags kassaflödesanalys, då får banken reda på 

företagets kontanta situation. För om banken anser att ett företags kassaflöde är negativt 

och inte verkar bra så kan det signalera att betalningssvårigheter kan uppkomma inom 

en snar framtid, dock behöver det inte uppkomma en sådan situation utan det verkar 

bara som en svag indikator på detta.  

Dessa indikatorer kan vara bra för banker att hålla koll på innan de beviljar kredit, att 

helt enkelt göra en kreditkontroll, inte bara av företaget som det handlar om utan kanske 

också då av ledningen som leder företaget (Anonymous 2002).  

Några teoretiker (Siciliano 2001) inom kreditrisk samt affärsriskområdet har hävdat att 

gränsen är tunn mellan att ta en kreditrisk och att spela ett spel när en bank ska göra en 

riskbedömning av ett företag. Den enda skillnaden är vilka verktyg du använder för att 

kunna hantera den risk som uppkommer, och används inte de verktyg för detta som 

finns tillhanda så chansar banker snarare än att de tar en affärsrisk. Det anses också 

lättare att hantera risk än att spela ett spel på marknaden.  

Några av de verktyg som banker kan använda sig av innan de beviljar kredit till företag 

är (Siciliano 2001): 

- Företagets kortfristiga hälsa, alltså fordringar, kontanter och utsikter under en 

kort framtid utan ett långsiktigt perspektiv. 

- Vad pengarna som lånats ut används till, används de för att finansiera ett 

företags verksamhet eller kommer det bli så att man i framtiden mer blir en 

investerare eller en borgenär, då återbetalning inte kommer att ske? Det är 

viktigt vid kreditbeslut att ställa sig den frågan, för beroende av hur banken tror 

att detta kommer att utveckla sig så skiljer sig kostnader för banken att bevilja 

kredit, det är kostsamt om banken inte skulle få sina pengar tillbaka, så detta är 

en viktig faktor att undersöka. 

- Balansräkningen, Resultaträkningen och Kassaflödesanalysen.  

Om man ser till dessa tre faktorer ovan, så anser teoretiker (Siciliano 2001) att man 

borde använda sig av dessa finansiella rapporter för företag för tre – sex månader 

tillbaka i tiden, banken måste helt enkelt ta reda på vart pengarna som företaget får in 

och omsätter tar vägen och se till faktorer som (Siciliano 2001):  

- Kvalitén på rörelsekapitalet (Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder) och 

de frågor banken då ska ställa sig är om rörelsekapitalet är positivt eller negativt. 

Är det en ökning eller en minskning som har skett och handlar det om en hög 

eller låg kvalité på rörelsekapitalet? 

- Att inte förlita sig på att bara för att ett företag är känt, eller har ett stort och 

populärt varumärke etc. så kommer det att fortsätta gå finansiellt bra för detta 

företag. Även ett företag som för tillfället är finansiellt stabilt kan i ett senare 

skede gå i konkurs, och då kan banken riskera att förlora pengarna de lånat ut till 

företaget.  
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- Att leta finansiell information om företaget innan banken får en 

kreditupplysning på det, att banken helt enkelt undersöker företagets finansiella 

ställning och bildar sig en uppfattning innan så att de vet vad de kan förvänta sig 

av företaget.  

- Att även blicka framåt, en bit in i framtiden och göra en prognos om hur banken 

tror att konjunkturen kommer att ändra sig. Konjunkturförändringar kan ju 

påverka om banken får tillbaka den kredit som de lånat till företag eller inte, så 

har de en bra koll på den eller gjort en bra prognos så kan det underlätta att ta ett 

mindre riskfyllt kreditbeslut (Siciliano 2001).  

Gällande andra faktorer som ses till vid bedömningen av banker, om vi utgår ifrån lite 

mer grundläggande faktorer gällande om ett företag ska beviljas kredit eller inte, så har 

en studie som gjorts i Japan (Hirofumi 2011) visat på tre huvudsakliga faktorer som 

fokuseras på vid kreditbedömningen och dessa är relationer, bokslutet och 

säkerheter/garantier.  

Undersökningen visade att gällande relationsfaktorn så var det så att när det gällde 

uttalanden och information från en tredje part, så var det så att banker faktiskt tog 

kreditbeslut baserat på information från en tredje part och där banker då använt denna 

information som en grund i kreditbeslut. Denna faktor tillsammans med 

bokslutsfaktorn, där det handlar om att som en självklarhet lägga mycket tyngd vid ett 

företags finansiella information vid kreditgivningsbeslut, då det lägger hela grunden till 

om ett lån kommer att kunna betalas tillbaka eller inte, är då viktiga faktorer. Den tredje 

faktorn, säkerhet/garantier handlar om att författaren (Hirofumi 2011) fann att bankerna 

krävde någon sorts garanti eller säkerhet från låntagare som hade problem med 

konkurser, där företaget kanske är nära en konkurs eller likvidation.  

I undersökningen så visade det sig att mindre banker hade ett stort fokus på 

säkerhetsfaktorn, jämfört med större företag, samt att relationsfaktorn spelade en större 

roll i kreditbedömningen av mindre banker jämfört med större banker (Hirofumi 2011).  

En annan fråga som kan ställas är om det belopp som motsvaras av revisorns intäkter i 

ett företag kan påverka ett kreditbeslut av en bank? Och kan det belopp som ett företag 

betalar i revisorsavgifter påverka vilket kreditbeslut en bank tar?  

Svaren på dessa frågor har en teoretiker (Schneider 2010) försökt leta fram genom att 

göra en studie på området. Man genomförde studien genom att använda kunskaper ifrån 

fyra professionella kreditbeviljare, och genom att ge de fyra påhittade scenarier som de 

skulle bedöma med hjälp av sin kunskap på området.  

Det som författaren (Schneider 2010) fann i undersökningen var att den intäkt som 

betalas till revisionsfirmor och revisorer, samt hur mycket revisorsavgifter ett företag 

har inte påverkar vilket kreditbeslut en bank tar och om en bank beviljar kredit eller 

inte. Därmed krävs det inte att banker får finansiella rapporter med detaljerade 

beskrivningar av dessa belopp, utan endast behöver den grundläggande finansiella 

informationen och det leder också till några färre faktorer för banker att se till innan de 



14 
 

tar ett kreditbeslut om ett företag. En anledning till att författaren (Schneider 2010) fann 

att revisorsavgiftsbelopp inte påverkar kreditbeslut av banker, var för att det ansågs att 

olika beslut och tolkningar kan göras gällandet detta, att vissa banker kunde tolka höga 

revisorsavgifter som att ett företag hade bra kvalité på revisionen, medan vissa andra 

banker kunde tolka förhållandet i precis motsatt riktning, att höga revirorsavgifter 

pekade åt en dålig revisionskvalité. Därmed passade det inte för banker att fokusera på 

just revisorsavgifter för att sedan kunna ta ett beslut om kredit till ett företag ska 

beviljas eller inte (Schneider 2010).  

3.5 UC – Nyckeltal  

Trönnberg (2012) visar på nackdelar vid kreditbedömningar av banker, med två studier 

som just avspeglar den riskbedömning som banker bör göra innan de går med på att 

bevilja en kredit till ett företag har framkommit och den första studien är en 

litteraturöversikt av publicerade vetenskapliga artiklar mellan åren 2000-2011. Där gick 

Trönnberg (2012) igenom litteraturen om hur besluten fattades kring utlåning av kredit. 

Den andra studien består av 88 intervjuer från kreditbedömare verksamma på Sveriges 

fyra storbanker. Där undersöker författaren hur besluten fattas av kreditbedömarna vid 

utlåningssituationer. Fokus i studien ligger på när beslutet har varit svårt och 

kreditbedömarna har svårigheter i att besluta sig för ifall krediten ska beviljas eller inte. 

Det man vill komma åt i studien är hur kreditbedömarna resonerade för och emot, samt 

vilka rådande faktorer som fick avgöra beslutet.  

En slutsats som kan dras av författaren till den första studien (Trönnberg 2012) är att 

kreditgivarens risktagande är influerat av vilken teknik och vilka verktyg som används, 

men att studien är ofullständig avseende vilken teknik och vilket verktyg som 

genererade högst risk. Studien visade även att bedömningen av informationen som 

används av kreditgivarna vid beslut har flertalet brister. Det som inte beaktades var 

exempelvis hur marknaden såg ut där klienten var verksam. De värden som var 

överrepresenterade i marknadsundersökningen var sådana som hade ett högt 

prediktionsvärde. Det som pekas på att kreditgivarna måste bättra på är framförallt 

undersökningen av marknadens instabilitet samt hur marknaden karakteristiskt beter sig 

just för att göra en bättre bedömning då framtidsprognoser är svåra.  

Den andra slutsatsen som Trönnberg (2012) drar av den första studien är att kreditgivare 

visade på en snedvridenhet vad det gäller beslutstagande, där vissa kan vara ett 

risktagande för bankerna.  

Den tredje slutsatsen av Trönnberg (2012) är att när kreditgivarna använder sig av sin 

intuition med avseende att överväga ett beslut så beror resultatet på faktorer som 

återspeglas i organisationen samt situationen. Faktum kvarstår att bevisen i studien är 

ofullständiga.  

I den andra studien (Trönnberg 2012) utvärderar författaren 248 kritiska incidenter 

avseende kreditgivning. Resultatet som framkom var att fler kritiska beslut om att 

bevilja lån eller ge avslag uppkom om det rörde sig om nya kunder istället för 
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befintliga. Det framkom även att kreditgivarna använde sig av en avsiktlig analys 

istället för en intuitiv tre gånger oftare. Vidare ses större problematik för kreditgivare att 

utläsa information från mjuka värden istället för hårda. Det framkom att signifikant fler 

av dessa undersökta tillfällen fick beviljade lån istället för avslag (Trönnberg 2012). 

En undersökning som gjordes i Singapore (Holder-Webb & Divesh 2010), där 

undersökningsobjekten var 62 stycken deltagare med lånebeviljande-kunskaper, där 

dessa skulle haft minst tre års erfarenhet inom detta område. Studien visade på att när 

det gäller vad som är viktigt att fokusera på vid kreditbeviljande och vad kreditbeviljare 

bör fokusera på så visade det sig i denna undersökning att just de finansiella rapporterna 

var mycket viktiga. Att fokus ligger på dessa rapporter och som helhet på kredittagares 

finansiella ställning. Men det är inte bara fokus på de finansiella rapporterna i sig som 

anses som viktiga vid kreditbeviljande, utan också att kreditbeviljarna faktiskt 

undersöker om rapporterna är tillförlititliga, avbildar rapporterna det de är ämnande av 

avbilda? 

Men mycket av det som fokuserades på att undersöka i studien (Holder-Webb & Divesh 

2010) var ifall fokus också, gällande kreditbeviljande bör ligga på styrelsen i ett företag 

och hur starka de är på marknaden, hur stor plats de tar och vad styrelsen i företag har 

åstadkommit.  

Det relevanta som författarna (Holder-Webb & Divesh 2010) fick fram i denna 

undersökning var att styrelsen kunde påverka beslut som tas om kreditbeviljande, att 

styrelsen i ett företag kunde påverka i vad mån, både positivt och negativt, företagen 

blev beviljade lån eller inte. Samt att beroende på vad för sorts företag det handlar om, 

om det är ett företag som är i framkant på marknaden och ligger före i utvecklingen eller 

om det är ett företag som inte är i framkant, så påverkar det också hur man ser på 

styrelsen och hur mycket kreditbeviljaren låter styrelsen påverka kreditbeviljandebeslut. 

I de företag som låg i framkant på marknaden, syntes det att styrelsen hade en större 

påverkan på om kredit beviljades. Författarna (Holder-Webb & Divesh 2010) fick också 

ut av undersökningen att hur tillförlitliga ett företags finansiella rapporter var också 

hade en stor påverkan på kreditbeviljande för det företaget (Holder-Webb & Divesh 

2010).  

Det kan också vara av stor vikt, som nämnts innan, att inte endast se till de rena 

siffrorna i årsredovisningar, utan också faktiskt kolla på indikatorer inom ledningen 

(Anonymous 2002). Det är också viktigt att se till indikatorer runt om i omgivningen; 

Annalkas det en finansiell kris kanske? Och det finns även vissa tecken inom en ledning 

som gör att banker eller andra kreditinstitut blir lite tveksamma till ifall de ska bevilja 

kredit eller inte och sådana indikatorer kan exempelvis vara: 

- Om flera i ledningen helt plötsligt avgår, ungefär samtidigt och utan starka 

motiveringar till avgången. 

- Om den allra högst uppsatta deltagaren i ledningen tidigare varit involverad i 

företag som gått i konkurs eller där likviditeten sviktat till stor del (Anonymous 

2002).  
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3.6 Analys av den teoretiska referensramen 

Om vi utgår ifrån vår forskningsfråga: Vilken betydelse har årsredovisningar i 

jämförelse med andra faktorer vid en kreditbedömning av ett företag? så följer här en 

diskussion kring svaret på den frågan utifrån den teoretiska referensram som vi precis 

presenterat. Teoretisk av många författare till vetenskapliga artiklar så anses det att ett 

företags finansiella rapporter (årsredovisningar) är ganska viktiga vid en 

kreditbedömning av en bank eller annat kreditinstitut. Det verkar som en logisk 

självklarhet att banker ska ha en fokus på dessa, men också att banker ska ha någonting 

att jämföra dessa rapporter med. Om ingen jämförelse kan göras så blir det svårt för en 

bank att avgöra om de finansiella rapporterna som de tilldelats av företagen pekar åt ett 

positivt eller negativt håll i framtiden finansiellt. Men dessa finansiella rapporter är inte 

de enda som banken och kreditchefen som handlägger kreditärendet bör se till.  

För att banken ska kunna göra en sådan rättvis kreditvärdering av ett företag som 

möjligt, så krävs det även ett fokus på andra faktorer, faktorer som miljön runt om 

företaget, dess externa miljö och hur företaget hanterar den, samt om den mänskliga 

faktorn som alltför lätt kan avspeglas i en individs beslutandeprocess, påverkar den 

beslutprocess som ett kreditbeviljande innebär. Det verkar därmed som att de flesta 

teoretiker som nämnts ovan i teoriavsnittet anser att banker först och främst ska 

fokusera på ett företags rapporter och tillsammans med dessa rapporter också ha ett 

fokus på andra faktorer, för att just göra den mest rättvisa bedömningen av ett företags 

kreditvärdighet.  

Några faktorer som till stor del bör och ska ses till vid en kreditbedömning, utöver de 

faktorer som tidigare nämnts i detta kapitel, är det personliga mötet, mötet mellan 

handläggaren på banken och företagaren som ansöker om kredit. Precis som att den 

mänskliga faktorn kan påverka en kreditvärdering så kan också hur personkemin och 

kontakten mellan banken och företaget ser ut påverka om banken är villig att låna ut 

pengar till företaget eller inte, samt hur banken ser på företagaren som står bakom 

företaget. Om företagaren är innovativ och utvecklande, eller hämmande i sitt 

nytänkande, påverkar det personliga mötet och även helhetsbilden som 

kredithandläggaren får av företagaren.   

Vi anser efter att ha läst in oss teoretiskt på området att det finns nästan obegränsat med 

faktorer utöver just faktorn årsredovisningar som bankerna kan välja att undersöka 

innan de beviljar kredit, men vi kan också tycka att om bankerna ska fokusera på alla 

dessa faktorer som kommer med förslag ifrån teoretikerna vi refererat till ovan så blir 

det en omöjlig uppgift att göra en kreditbedömning, ett företag kan inte vara bäst och ha 

bäst siffror gällande alla dessa faktorer. Förslag på faktorer utifrån vår teoretiska 

referensram är b.la: Företagets varumärke, prognos av konjunkturförändringar, 

innovativa aktiviteter som utförs av företaget etc. Det blir otroligt svårt för en bank eller 

annat kreditinstitut att fokusera på alla dessa faktorer. Men vi anser att i och med att det 

framgår i teorin att banker har ansetts ha för avancerade system för att göra en 

kreditbedömning, så kanske det gäller för varje enskild bank att ha ett internt system där 
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banken har bestämda faktorer som grund för att kunna ta ett kreditbeslut och att det 

tordes vara ett effektivt sätt för banken att göra kreditbedömningen på. Utifrån teorin 

kan vi dra slutsatsen att ett företags årsredovisningar såklart har en viktig del i 

kreditbedömningen, men kanske inte behöver ha den största delen. Att betydelse av 

årsredovisningar vid denna sorts bedömning faktiskt har en lika stor betydelse som 

andra faktorer, i och med det faktum att banker hittar system att prognostisera mer och 

mer rättvist om framtida händelser.  

Utifrån vårt teoriavsnitt, där vi strukturerat upp informationen under rubrikerna: 

Omkringliggande miljö och den mänskliga faktorn, innovation och personligt möte, 

kassaflödesanalys och riskanalys, UC och nyckeltal samt analys av den teoretiska 

referensramen så har vi format vår analysmodell.  

3.7 Analysmodell 

Teman om: 

 Hållbarhet – Den mänskliga faktorn. 

 Innovation - Personligt möte. 

 Kassaflödesanalys – Riskanalys. 

 UC – Nyckeltal. 

 

 

 

 

 

 

4 4 Empirisk litteratur 
 

Kapitlet består av en del av vår teoretiska referensram som vi utgått ifrån i vår 

undersökning för att kunna formulera frågeställningar till våra respondenter som vi valt 

att intervjua i vår uppsats. Den teoretiska referensramen består av enbart böcker.  

Och på Högskolan Västs bibliotekshemsida och även på andra hemsidor med utbud av 

litteratur så sökte vi på litteratur med sökord som: 

- Kreditvärde. 

- Kreditvärdering. 

- Kreditbedömning. 
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- Nyckeltal, samt återkommande:  

- Credit rating och  

- Ratios.  

Definitionen av en kreditanalys (Fight 2004), den är att en kreditanalys är den 

utvärdering som en bank eller annat kreditvärderingsinstitut gör på företag innan de 

beviljar företaget kredit. Hur omfattande denna kreditanalys ska och bör vara kan se lite 

olika ut, men de faktorer som oavsett ska inkluderas i kreditanalysen är: 

- Storleken och undersökningens natur. 

- Potentiella framtida affärer med företaget ifråga (en uppskattning). 

- Företagets tillgång till säkerheter för att säkra risken vid ett kreditbeviljande. 

- Det redan existerade förhållandet, eller den existerande relationen med företaget. 

För att mer specifikt visa på vad banker ska observera vid en kreditanalys så kan banken 

se till faktorer som:  

 Miljö. 

 Industri. 

 Konkurrenskraft på marknaden. 

 Finansiell risk. 

 Riskhantering. 

 Lånstruktur och dokumentationsproblem. 

Den slutsats som dras av detta (Fight 2004) är då att kreditanalysen ska omfatta ett brett 

spektrum av faktorer och för att en bank ska kunna täcka detta breda spektrum så kan de 

behöva skaffa information om företaget, som exempelvis information om företagets 

referenser gällande tidigare krediter, om företagets finansiella ställning och om ifall 

banken ska träffa ett juridiskt ombud och tillsammans med denna upprätta ett låneavtal 

gällande krediten (Fight 2004).  

Banker använder sig av en kreditanalys för att komma underfund med vilken kreditrisk 

banken tar vid beviljande av en kredit till ett företag. (Falkman 2004). Med kreditrisk 

menas den risken som finns att kredittagaren inte ska kunna återbetala lånet enligt de 

uppställda åtaganden som finns i avtalet, men även att de eventuella säkerheter som 

ställts inte täcker kreditgivarens fordran. Det vill säga att när kreditgivare godkänner en 

utlåning finns det alltid ett risktagande om ifall amortering och räntor kommer att kunna 

betalas tillbaka eller inte.  Att dessa osäkerheter existerar har många olika orsaker och 

en av dem är att man inte kan förutsäga samhällets och ekonomins utveckling helt 

säkert (Falkman 2004). 

Det finns en kreditrisk att det redovisade resultatet är missvisande för att företaget 

önskar försköna den ekonomiska ställningen och bli beviljad kredit. Detta görs genom 

att företaget övervärderar och undervärderar tillgångar och skulder även om detta är i 

många fall stridande mot den goda redovisningsseden och gällande lagstiftning 

(Stenberg & Sigbladh 2003).  
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När det gäller just risker, och de risker som en bank tar när de väljer att betala ut en 

kredit till ett företag så finns det olika sorter av sådan risk och dessa är (Fight 2004): 

finansiell risk (kassaflöde, likviditet, vinster, nyckeltal), affärsrisk (socialt, kulturella 

och SWOT=strenghts-weaknesses-opportunities-threats), anläggningsrisk (ränta) och 

dokumentationsrisk (garantier).  

Finansiell risk samt affärsrisk är en lånerisk, där lånerisk är en risk som en bank eller 

annat kreditinstitut måste uppskatta för att kunna hantera risken på ett effektivt sätt, 

medan anläggningsrisk samt dokumentationsrisk är en transaktionsrisk. En 

transaktionsrisk är en storts risk inom kontrollfunktionen och därmed så innebär det att 

om banken får den kontrollerande delen att fungera så minimerar man denna typ av risk 

(Fight 2004).  

När det gäller kreditriskhantering så är den processen till för att banken, precis som 

ordet föreslår, ska kunna hantera risk när de gör en kreditbedömning av ett företag 

(Fight 2004). Varför en kreditrisk uppkommer är p.g.a. att så fort en bank ställer sig i 

åtagande att låna ut pengar så finns det en risk att banken inte får sina pengar återbetalda 

och går då med förlust på det beloppet. 

Man brukar hantera kreditrisk genom en kreditprocess, en process som definieras som 

ett systematiskt ramverk som används på olika sätt beroende på vilken sorts kredit det 

handlar om (Colquitt 2007). Om en bank inte har ett effektivt sätt att hantera risk på, så 

kan det leda till både direkta och indirekta förluster för banken. 

Just gällande kreditprocesser, så finns det två olika sorter av process som banker 

använder sig av (Colquitt 2007). Det finns den traditionella kreditprocessen som både är 

klassisk och lite gammaldags och så finns det en modern kreditprocess som mer och 

mer används av dessa banker. Med den traditionella processen så fokuserar bankerna på 

när de ska hantera risk innan kreditbeviljande, om det finns tillräckligt med kapital att 

låna ut till ett företag samt att det finns tillräckligt med reserver i banken, så att banken 

inte ska hamna i läge av kreditförlust. Skillnaden från den moderna kreditprocessen är 

då att modernt så ligger fokus istället på att överblicka och hantera risk genom att bygga 

upp all form av kreditrisk som kan uppkomma kring en pågående portföljbedömning 

och pågående mätprocess där man just mäter olika former av risker (Colquitt 2007).  

Vilket kreditvärde eller vilken kreditvärdighet ett företag har bestäms utifrån den 

kreditbedömning som banker gör på företaget (Colquitt 2007) samt vilket system just 

den banken företaget vänt sig till för kredit använder, där nyckeltal kan vara en faktor 

för banken att fokusera på. Det är så att kreditvärdet på ett företag är beroende av vilket 

kreditvärderingssystem banken använder, där olika kreditvärderingssystem leder till 

olika kreditvärde. Ett kreditvärde har då som syfte att stödja det kreditbeslut som 

banken redan tagit och påverkar också på vilket sätt banken kommer att utvärdera 

företaget som en kredittagare (Colquitt 2007). Vad som kan användas för att bedöma ett 

företags kreditvärdighet är kreditbetyg som redan är fastställda av exempelvis (Colquitt 

2007): 
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- Offentliga kreditvärderingsinstitut. 

Vad som utöver denna information kan användas vid en kreditvärdering är ett internt 

kreditvärderingssystem inom banken, som uppkommer p.g.a. att banker kan använda sig 

av olika system för detta. Detta interna kreditvärderingsystem som ligger till grund för 

en banks kreditbedömning av ett företag kan vara baserat på information om bl.a. 

(Colquitt 2007): 

- En historisk information av företaget.  

- Kreditrelationen banken och företaget emellan.  

En bank bör självklart undersöka och fokusera en del på företags finansiella rapporter 

för att just kunna hantera den risk som uppkommer för banken, men det innebär inte 

endast fördelar med att fokus ska ligga på dessa, utan det finns vissa nackdelar och 

problem som detta fokus innebär och några exempel på sådana problem kan vara (Fight 

2004):  

För det första så är det så att olika företag kan använda olika sorters 

redovisningsstandarder, alla företag behöver därmed inte följa exakt samma standarder 

och det är därför viktigt att banken vid kreditbedömningen då observerar detta faktum 

och undersöker vilken redovisningsstandard just det företaget i fråga använder.  

För det andra så representerar de finansiella rapporterna åsikter ifrån två parter i ett 

företag, och därmed kan rapporterna bli en avspegling av båda dessa åsikter och dessa 

parter kan även ha olika intressen i att forma rapporterna på ett specifikt sätt.  

För det tredje så är de redan publicerade finansiella rapporterna till för ett brett spektrum 

av intressenter och därmed kan rapporterna vara formade mot den eller de intressenter 

som företaget vill fokusera sin verksamhet på.  

För det fjärde så kan värdering av tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna vara 

en uppskattning av dess verkliga värde, och behöver inte alltid till 100 procent avspegla 

värdet på tillgången och skulden i verkligheten. 

För det femte så använder olika företag olika värderingsprinciper för att värdera 

tillgångar och skulder och därmed så innebär det att olika företag kan värdera en 

tillgång och en skuld på olika sätt, även om det rör sig om exakt samma tillgång eller 

skuld och därmed blir resultatet olika i de finansiella rapporterna (Fight 2004). 

De faktorer som nämnts ovan bör det ligga ett fokus på av kreditchefer för att en så 

rättvis bedömning av ett företags återbetalningsförmåga som möjligt, men också för att 

till det yttersta minska kreditrisker som uppkommer för banken. Nyckeltal är ett sätt för 

banken att göra denna rättvisa kreditbedömning, ett huvudsakligt sätt som väldigt 

många intressenter, inklusive banker, använder sig av (Edenhammar, Norberg & Thorell 

2013). Nyckeltal kan bankerna använda sig för att göra jämförelser mellan olika företag, 

men också för att just bedöma ett företags framtida finansiella ställning.  



21 
 

Det finns fyra olika sorters nyckeltal (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013): 

1. Marginalmått är att resultatet relateras till omsättningen: Ett exempel på det är 

företagets vinst i procent av årets omsättning som kallas vinstmarginal. Detta 

mått tas från finansnettot och det är vinsten innan skatt och bokslutsdispositioner 

har dragits bort.  Men även om två identiska firmor skulle jämföras så skulle 

vinstmarginalen skifta om finansieringen skiftade mellan dessa två. Detta mått är 

nämligen påverkat av vilka räntekostnader företaget har, och räntor påverkar 

marginalen negativt. Rörelsemarginalen kommer undan detta problem 

(Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). Det är en varningssignal mot konkurs 

ifall rörelsemarginalen är sjunkande över några år (Sigbladh & Wilow 2008). 

Hur detta mått ska värderas är beroende av hur företagets kapitalbehov ser ut, 

vid ökat kapitalbehov krävs högre värde för att avkastningen ska vara rimlig 

(Edenhammar, Norberg & Thorell 2013).  

 

2. Avkastningsmått är resultatet relaterat till investerat kapital: Ett exempel är 

avkastning på eget kapital som visar företagets lönsamhet i relation till det totala 

kapitalet. För att det för ägarna inte ska vara ett bättre alternativ ekonomiskt att 

likvidera företaget bör man jämföra med bankinlåningsräntan samt ett tillägg för 

verksamhetens risk. I denna jämförelse ska avkastning på eget kapital vara 

större.  

Har företaget ett lägre värde på avkastning på eget kapital jämfört med övriga aktörer i 

branschen ska banken titta på skuldsättningsgraden. Skulle denna i sin tur vara högre 

samt stigande är det är en uppenbar kreditrisk för banken (Stenberg & Sigbladh 2003). 

Det finns olikheter på detta mått beroende på hur företaget är finansierat, samt liknande 

svagheter som det som beskrivits om ovan om vinstmarginalen. För att motverka denna 

problematik så finns alternativet att titta på måttet avkastning på sysselsatt kapital. Detta 

mått tar hänsyn genom att det beräknar resultatet före räntekostnaderna på räntebärande 

skulder, och inräknar dessa skulder i det sysselsatta kapitalet (Edenhammar, Norberg & 

Thorell 2013).  

3. Finansiella mått är företagets finansiella styrka, hur stor del av företagets 

verksamhet som är finansierat med eget kapital respektive lånat kapital: Ett mått 

som försöker beskriva hur företagets verksamhet är finansierat. Detta är viktigt 

att beakta, att se till i vilken omfattning företaget är lånefinansierat, då företaget 

med högre fasta kostnader har svårare att klara av en försämring av 

konjunkturen eller försäljningen (Edenhammar, Norberg & Thorell 2013). Om 

soliditeten har en försämrad tillväxt så ska detta ses som en varningssignal, 

medan en tillfällig försämring som kan inträffa vid mycket snabb tillväxt är 

acceptabel (Sigbladh & Wilow 2008). 

 

4. Likviditetsmått är i vilken mån och hur ett företag kan betala tillbaka sina lån 

och andra åtaganden(Edenhammar, Norberg & Thorell): I detta mått kan det 
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finnas marknadsmässiga likviditetssvängningar att ta hänsyn till.  Exempelvis 

ifall företaget tillverkar säsongsvaror (Stenberg & Sigbladh 2003).  

Balanslikviditet är ett nyckeltal för betalningsförmåga på kort sikt. Det bör vara en 

procentsats på minst 100 procent om betalningsförmågan täcker de kortfristiga 

skulderna. I detta mått ingår varulagret och det är viktigt att titta på vad det finns för 

omsättningstillgångar, detta för att se att omsättningstillgångarna faktiskt kan omsättas 

direkt.  

Kassalikviditet är också ett mått som tittar på betalningsförmågan på kort sikt men med 

skillnaden att varulagret inte tas med (Sigbladh & Wilow 2008). Betalningsberedskapen 

kan vara i fara om detta mått understiger 100 procent men generellt varierar denna siffra 

mycket i jämförelser mellan olika branscher. Vad som gör att vissa värden är acceptabla 

i olika branscher har bland annat med att göra hur snabbt varulagret omsätts och om 

kunderna betalar innan eller efter att leverantören betalats.  Generellt över alla branscher 

är att ett värde under 40 procent ger dåliga signaler (Stenberg & Sigbladh 2003). En hög 

kassalikviditet är viktigt om företaget är i tillväxt (Lundén 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat 
 

Detta kapitel består av den information som vi fått ut av vår kvalitativa undersökning 

för att få svar på den forskningsfråga som vi har för uppsatsen. Alla intervjupersoner 

har besvarat alla intervjufrågor. Vi har utgått ifrån de teman som framgår av den 

teoretiska referensramen och sedan efter bearbetning av det empiriska materialet 

tematiserat materialet ytterligare och lagt upp vår empiridel kring de områden som 

våra respondenters fokus legat mest kring (Dalen 2008).  Teorin består då av 

information kring hållbarhet och den mänskliga faktorn samt innovation och det 

personliga mötet, men tar även upp det empiriska resultatet kring kassaflödesanalysen 

och riskanalysen, UC och nyckeltal som banken använder sig av vid 
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kreditbedömningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det redovisade 

resultatet.  

5.1 Hållbarhet – Den mänskliga faktorn 

 Undersöker ni några eller någon av följande faktorer vid en kreditbedömning?  

- Miljö 

- Industri 

- Konkurrenskraft på marknaden 

- Finansiell risk 

- Riskhantering 

- Lånstruktur och dokumentationsproblem  

På vilket sätt i så fall?  

De sparbanker vi har undersökt var alla miljöcertifierade och ifrågasätter miljöfrågan i 

samband med kreditgivning. Från en intervjuperson angavs att en miljöanalys alltid 

gjordes på krediter över en miljon kronor och som sedan lades in i kreditbeslutet. Det är 

en viktig parameter som innefattar både miljö och hållbarhet. Skulle det finnas krav på 

miljösäkerhet för verksamheten så lånar banken inte ut kredit ifall den certifieringen 

saknas eller om verksamheten på något annat sätt är direkt miljöförstörande. Lån 

beviljas inte heller om verksamheten bedrivs på ett sätt som banken inte kan tänka sig 

stå bakom. I grunden sysslar banken med e-risk kreditgivning och inga pengar lånas ut 

utan att banken vet till vad de lånade pengarna ska användas. I riskhänseende måste det 

även vägas in ifall branschen får ändrade bestämmelser och regler från politiker och 

dylikt. Det kan också vara så att vissa typer av verksamheter inom exempelvis 

industribranschen, har en högre risk för exempelvis miljöläckage och där behöver 

banken undersöka om det finns försäkringar som täcker ifall de skulle drabbas av 

skadestånd och höga självrisker.  

Att företaget har konkurrenskraft på marknaden är en naturligt primär punkt i 

kreditgivning höll alla intervjupersoner med om. Om en aktör anses som stark och 

utvecklande av marknaden, så påverkar det den helhetsbedömning som görs om hur det 

förväntas gå för företaget i framtiden. Två av intervjupersonerna betonade att en av 

Sparbankens fördelar är att banken befinner sig mitt i marknaden att banken därmed har 

koll på branschen för att göra en bedömning om ytterligare en aktör kan tillkomma. En 

av intervjupersonerna betonade att det inte var så många engagemang runt om som de 

inte hade koll på. Många av bankerna belyste att banken inte var riskkapitalister utan att 

de vill ha tillbaka sina pengar. Alla intervjupersoner belyste den finansiella risken som 

en given faktor. I sin riskhantering använder samtliga Sparbanker sig av ett 

riskhanteringssystem som köps in från Swedbank. Svaren från intervjupersonerna 

varierade utifrån om deras kunder till mestadels bestod av mindre eller större aktörer, 

och frågan tycktes viktigare för de Sparbanker som hanterade större aktörer. En av 

intervjupersonerna från en sådan bank sa att: ”I varje krona som lånas ut så görs en 

riskbedömning”. En intervjuperson med övervägande fåmansbolag sade att: ” När det 
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gäller riskhantering när det gäller att bedöma våra företag, så består våra företag till 

största delen av små företag, mellan en till tremans företag och då blir en sådan fråga 

inte direkt lika aktuell som om det skulle gälla en större aktör”.  

När vi nämner lånestruktur och dokumentationsproblem så benämner 

intervjupersonerna något varierande svar. En av intervjupersonerna förstår inte frågan 

alls och vi går vidare utan svar. En annan av dem påtalar att vid goda tider så kommer 

rapporterna snabbt och vid dåliga tider så kommer det ofta bortförklaringar och 

rapporterna kommer sent.  Två av intervjupersonerna betonar att det ska vara rätt 

finansiering med investeringskredit och lånekredit beroende på ändamålet, samt att 

banken har den kontakten med företagaren att denna meddelar ifall så inte skulle ske. 

 

 Undersöker ni vad krediten ska användas till av företagen? 

Alla våra intervjupersoner svarade entydigt på denna fråga, att banken alltid undersöker 

vad krediten ska användas till. På banken är de noga med att det banken finansierar inte 

är motstridigt någon policy som de har satt upp, exempelvis att det som krediten ska 

användas till går emot den miljöpolicy som dessa banker ansett vara en av deras 

viktigaste policys, banken vill inte finansiera något som de inte står bakom. Det är 

också viktigt med denna undersökning för att minska den risk som banken tar vid en 

kreditbeviljande.  

 Undersöker ni omgivningen runt om företaget? 

Samtliga intervjupersoner undersöker omgivningen runt företaget. En intervjuperson 

säger att det i allra högsta grad påverkar kreditgivningens beviljande eller inte. Två av 

dessa belyser att det görs genom branschanalyser, och den ena berättar vidare att i deras 

lilla ort hör denna och får denna reda på mycket i och med att han/hon känner till det 

mesta. Detta gör att han/hon har ett litet hum om läget för de företagen som finns runt 

omkring. En annan intervjuperson svarar i samma linje som föregående och tillägger att 

de ofta vet redan innan om det går dåligt för företag, eftersom deras företagsrådgivare 

arbetar så nära sina kunder. En annan intervjuperson säger att de, som många andra, blir 

försiktigare i sin kreditgivning om de råder osäkerhet på marknaden. Detta som ett 

resultat på att även privatpersoner blir försiktigare och att det i sin tur påverkar 

marknaden. 

 Prognistiserar ni hur framtiden kan komma att se ut? 

Samtliga kreditchefer svarade att de på banken prognostiserar hur framtiden kan komma 

att se ut, men det finns olika sätt att göra detta på. En bank använder sig mest av 

kundens budget om banken tycker det är relevant i förhållande till hur det ser ut i 

omvärlden, medan en annan bank mestadels använder sig av Swedbanks analysgrupp 

och att även hålla sig á-jour själv genom att läsa facklitteratur som Dagens industri och 

Företagaren.  
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 Spelar det någon roll och bedömer ni olika beroende på vilka 

redovisningsstandarder och värderingsmetoder som ett företag använder sig av i 

sin redovisning?  

Sex av bankerna svarade att värderingsmetoder och redovisningsstandarder kan spela 

roll, men att det inte behöver göra det i alla lägen vid en kreditbedömning, men 

utvecklade svaret på tre olika sätt: 

- Att banken har mer tilltro till ett bokslut där en revisor kontrollerat rapporten, än 

om en person med enskild firma kommer med en resultatrapport. 

- Att om ett företag har ett högt värde på sitt lager, så kan banken välja att dra ner 

värdet på lagret när banken gör sin kreditbedömning, de måste helt enkelt titta 

på lagret och se vad det är för någonting. De tittar mer på företaget i sig kanske, 

än på de metoder som företaget använder sig av, i och med att branschen 

förändras hela tiden. Vilket kan leda till att ett lager som ett företag värderat 

högt, kanske egentligen inte är värt någonting trendmässigt imorgon och då 

spelar det ingen roll vad lagret är bokfört till för värde, om företaget ändå inte 

kan få ut det värdet.  

- Att de värderingsmetoder som ett företag använder sig av kan påverka. 

Exempelvis de värden som ett koncernbolag tar upp på sitt dotterbolag i sin 

redovisning kan man se till och kolla om de är relevanta värden eller inte. Om 

värdet på dotterbolaget anses som relevant så har det en högre tilltro än om 

situationen är tvärtom.  

En bank var osäker på om värderingsmetoder kunde påverka kreditbeslutet, men hade 

svårt att motivera tankegången.  

5.2 Innovation – Personligt möte 

 Förekommer det att man förskönar resultaträkningen? 

På frågan ifall det förekommer att företag förskönar sin resultaträkning var svaren 

skilda. Tre av intervjupersonerna angav att det gjorde det eller åtminstone inte sällan. 

Däremot att det medvetet görs för att komma med villfarelse förekom men inte ofta. 

Som exempel på hur detta skulle göras angavs att det förekom att företagen tog med 

nyckeltal där avskrivningar inte gjorts eller att ägarna går in med eget kapital och för det 

över resultaträkningen trots att det inte ger en rättvisande bild enligt god 

redovisningssed.  En av dessa intervjupersoner betonade att banken har en viktig roll att 

främst lära känna sina företagskunder och ha en relation som innebär öppenhet. Fyra av 

intervjupersonerna angav att det förekom sällan eller mer sällan och att det i så fall inte 

skett medvetet av företagen.  

 Kan ett företags kända varumärke eller liknande påverka ett kreditbeslut? 

En intervjuperson angav att det kunde påverka till viss del, möjligtvis om det skulle vara 

ett så kallat bra varumärke. De övriga sex intervjupersonerna anger ett mer jakande svar 
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och påtalar att ett företags kända varumärke vävs in i helhetsbedömningen och kan 

påverka, men att det är andra faktorer som också är viktiga att fokusera på utöver dessa. 

En viktig faktor som påverkar är hur driftig personen bakom företaget är. En av dessa 

intervjupersoner angav att de inte hade så stora varumärken bland sina aktörer, men att 

det förmodligen skulle haft en större betydelse ifall de skulle verkat i större städer.   

 Hur viktiga är ett företags intäkter när ni bedömer om ifall kreditbeviljande kan 

göras eller inte? 

Alla intervjupersonerna svarade att det är mycket viktigt och en av dem förtydligar att 

de ska sätta intäkterna i förhållande till kostnaderna. 

 Kollar ni upp bakgrunden till varför siffrorna för intäkterna är dåliga eller bra? 

Alla intervjupersonerna svarade ja. Detta görs genom en dialog med företaget där de 

förklarar varför det ser ut som det gör. En intervjuperson belyste att det framförallt 

görs om det varit bra eller ser dåligt ut, för att företaget i samarbete med banken i så 

fall måste vända den negativa trenden.  

 Hur viktigt och på vilket sätt prognostiserar man framtida potentiella intäkter? 

Gemensamt för alla svar är att det är väldigt viktigt, och i svaret om hur man 

prognostiserar intäkterna svarar respondenterna väldigt lika. Kreditchefen kan börja 

med att fråga företagsledningen om vad de själva tror om framtiden.  Sedan är det är 

väldigt olika ifall företagaren kommer med en färdig budget nedskriven eller inte. De 

mindre företagen tenderar ibland att enbart ha budgeten i sitt huvud men saknar 

förmågan få ner det på papper. Då pratar banken med den företagaren och skriver 

budgeten gemensamt på papper. I de större företagen gör ofta företagen sin budget själv. 

På den färdiga budgeten gör handläggaren på banken en rimlighetsbedömning samt 

ifrågasätter. Kritiskt tänkande är en viktig del och kundens tro är viktig eftersom det är 

kunden som känner sin marknad.  

 Om ett företag exempelvis visar ett minusresultat i sin resultaträkning, kan andra 

faktorer då påverka kreditbedömningen så att företaget trots det dåliga resultatet 

blir beviljade kredit? 

Alla intervjupersoner svarade att andra faktorer kunde väga in. Det är beroende utav 

varför företaget har ett minusresultat. Förekomsten att företag går upp och ner är 

allmänt känt så om företaget har en god förklaring och det finns rimliga anledningar till 

minusresultatet, så kan andra faktorer avgöra att det blir beviljat kredit. En 

intervjuperson hävdar att det inte är så ovanligt förekommande med minusresultat i sin 

resultaträkning vid kreditbedömning. Trenden från olika år är viktig att titta på. 

Anledningar som kan vara godtagbara enligt de olika intervjupersonerna kan röra 

faktorer som: 

- Att ombygge stört produktionen.  
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- Att företaget tagit många kostnader direkt för att bli av med dem.  

- En generell engångsföreteelse eller engångskostnad som företaget blivit drabbad 

av och åtgärder har vidtagits så Sparbanken bedömer att det kan bli ett positivt 

resultat nästa år istället.  

- Att företaget genomgår rekonstruktion. 

 

 Kan innovation och innovativa aktiviteter som företag utför påverka er 

kreditbedömning på något sätt?  

Alla våra intervjupersoner ansåg att innovation kan påverka en kreditbedömning som 

banken gör. Om ett företag anses ligga i framkant och utvecklas så kan det tolkas som 

något positivt, samt att om företaget leds av en person som inte låter sig slås ner, utan 

om en idé inte når framgång så fortsätter denna prova sig fram, så är det också en 

positiv egenskap för företaget som banken absolut ser till. Det är även så att innovation 

tyder på kompetens inom företaget, och kompetens är en positiv egenskap för företaget 

att besitta. Men i dessa fall så är det viktigt att banken också bedömer om marknaden är 

villig att ta emot denna utveckling, för annars kommer detta inte leda till någon 

förbättring för företaget och då blir utgången snarare negativ och kreditbeviljandet en 

stor risk för banken.  

För de som är riktigt innovativa och som har en helt ny idé som entreprenör finns det ett 

innovationsbidrag, ALMI, som går in och hjälper till med startkapital och annat. Då en 

kund med en ny idé på marknaden inte själv kanske har råd med ens startkapitalet och i 

sådana lägen kan det vara så att banken inte heller går in med höga summor för 

investering, för det anses innebära en för hög risk.  

 Spelar det någon roll ifall ett företag ligger i framkant på marknaden, popularitet 

och utveckling (överpresterar) eller inte, gällande kreditbeviljande? 

Ja, det spelar roll. Det hör ihop med den framtidstro som banken har gällande företaget, 

om banken gör bedömningen om att företaget kommer att utvecklas så påverkar det 

marknaden och det är ett positivt tecken. En intervjuperson ansåg också att det är lika 

viktigt med popularitet och interiör, att om det gäller ett handelsföretag, att det då är 

fräscht i den butik det handlar om, det ska kännas rätt och positivt att komma in i 

butiken. Det kan på ett eller annat sätt påverka bankens kreditbeslut. Gällande 

tillverkningsföretag så handlar det snarare om att företaget klarar av att sälja sina 

producerade produkter, snarare än interiören.  

 Kan en kreditbedömning se olika ut beroende på om bedömningen görs på ett 

tjänsteföretag eller produktproducerande företag? 

Ja, det kan den. Enligt fem av våra intervjupersoner så är det så att i och med att ett 

tjänsteföretag inte har några speciella tillgångar och därmed inte behöver lika mycket 

krediter som ett producerande företag, så ser kreditbedömningen olika ut. Två av våra 

intervjupersoner ansåg att det är kreditstrukturen och former av säkerheter som skiljer 

sig mellan dessa två sorters företag, ett producerande företag med lager har större behov 
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av krediter och förändringar sker inte lika snabbt i dessa företag som i ett tjänsteföretag 

och därmed så kan det innebära en större risk att bevilja kredit till ett tjänsteföretag. Ett 

litet misstag i ett sådant företag kan påverka om företaget överhuvudtaget kan fortsätta 

att etableras på marknaden.  

 Finns det en risk att den mänskliga faktorn kan påverka kreditriskbedömningar? 

Alla intervjupersoner sa att den mänskliga faktorn påverkar kreditriskbedömningarna 

och belyser det med ord som absolut, det är självklart och det är den största risken. En 

intervjuperson påtalar att banken ska göra en helhetsbedömning och därmed spelar den 

mänskliga faktorn till viss del in. En annan intervjuperson belyser att det handlar 

otroligt mycket om den erfarenhet samt kompetens handläggarna har. Hur länge 

handläggaren arbetat inom Sparbanken och vad denna lärt sig på vägen påverkar 

bedömningen. Denne beskriver vidare att det är i de mjuka delarna det handlar om att 

kunna bedöma och möta människor, få kontakt och ta reda på vad företagaren drivs av 

samt prioriterar och förmår uträtta. Detta resulterar i att företagsrådgivares roll många 

gånger är ganska komplex. 

Trots det som sagts ovan ska inte bedömningen påverkas av hur handläggaren 

personligen tycker om exempelvis företagsledaren. Det är två intervjupersoner som 

tydligt belyser detta. Den ena förklarar att banken är väldigt noga med att inte ha 

förutfattade meningar vid bedömningen och att handläggaren är medveten om risken för 

detta, då denna får höra mycket om omgivningen på en mindre ort. 

4.3 Kassaflödesanalys – Riskanalys 

 Hur använder ni företag årsredovisningar när ni ska göra en kreditbedömning? 

Företagens årsredovisningar används till viss del som beslutsunderlag. Det är ett av de 

viktigaste underlagen som hämtas upp från UC och laddas in i den modell som används 

till grund för bankens riskkvalificering. Budget för två år framåt matas in i systemet och 

man kollar även på vilka finansiella kostnader som företaget redan har när 

kreditbedömningen görs. Ifall företaget orkar betala krediten kollar man väldigt noga 

på.  

 Årsredovisningen är som bekant en historisk handling och har olika funktioner. Dels 

för att bedöma hur det har gått föregående år samt för att spegla företagets historik i 

systemen, bland annat när behovet finns för att visa kunden hur och varför de medför en 

större eller mindre risk för banken. Företagets årsredovisning prognostiseras över åren 

för att se åt vilket håll de går etc. Alla siffror används inte utan enbart de som anses 

relevanta i bedömningen. Kommentarer som skrivs i årsredovisningen kan det också 

finnas fokus på för att se skillnader ifrån vanligheten.  

 Finns det någon form av klassificeringssystem för den risk ni som bank tar när 

ni beviljar kredit till ett företag? 
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Alla Sparbanker har ett klassificeringssystem i deras beredningssystem för krediter som 

köps från Swedbank. Det klassificeringssystemet sätter en riskbedömning och graderar 

företaget först enligt två scenarion. Den ena av dessa kallas RFF (risk för fallissemang) 

och handlar om risken för att företaget hamnar på obestånd. Systemet omfattas av hur 

kassaflödet ser ut samt hur balansräkningen och resultaträkningen ser ut. I detta vägs 

exempelvis nyckeltal, intern skötsamhet samt extern skötsamhet in och bedömer 

företagets återbetalningsförmåga. Utöver det svarar handläggaren på cirka 20 frågor 

som handlar om de mjuka värdena, där kan banken göra en bedömning om exempelvis 

en svag ledare eller att företaget inte utvecklas etc. Företaget graderas därefter på en 

skala mellan ett till tjugoett. Den andra handlar om vilken effekt det får för banken om 

företaget går i konkurs och kallas RVO (risk vid obestånd). Denna bedömning grundar 

sig på vilka säkerheter banken har för sina krediter och vad dessa skulle vara värda vid 

fallissemang. Även i denna bedömning graderas företaget på en skala mellan ett -

tjugoett, och för både RFR samt RVO ger ett högre tal bättre indikationer för banken. 

Dessa två risktal som fås av bedömningarna vägs samman till en riskklass. Riskklassen 

består i en skala mellan noll till fem där bankens risk beräknas vara lägre desto högre tal 

som företaget klassas till. En av intervjupersonerna säger att ”En bra säkerhet kan aldrig 

kompensera en dålig betalningsförmåga, men en dålig säkerhet kan till viss del 

kompenseras av bra betalningsförmåga”. 

 Finns det någon och gör ni i så fall någon skillnad mellan direkta och indirekta 

kreditförluster? 

Här svarar intervjupersonerna olika på om de gör skillnad på indirekta och direkta 

kreditförluster, men alla svarar att båda faktorerna ingår i kreditbedömningen. Det är 

lika naturligt vid bedömningen att titta på vilka kunder och vilka leverantörer som finns, 

samt vad exempelvis denne har för förmåga att vara en säker leverantör. Riskspridning 

är någonting positivt i detta hänseende.  

 Kollar ni upp om ett företag har panträtter och kan det påverka kreditbeslutet? 

Och hur hanteras dessa poster i så fall? 

Samtliga intervjupersoner undersöker om företaget har panträtter eftersom det är en 

säkerhet och säkerhet är viktigt vid en kreditbedömning. En intervjuperson säger att det 

är det naturliga att undersöka efter att banken undersökt hur företaget ska tjäna pengar, 

överleva och betala tillbaka det som lånats samt att Sparbanken tror på företagets 

möjlighet att leva och växa. Då tittar banken på vilka säkerheter som kan ställas i form 

av pant i företagets lösa egendom eller fast egendom. Intervjupersonen hävdar vidare att 

många frågor på UC ger signaler och att det kan röra sig signaler gällande om ett företag 

har många panträtter.  En annan intervjuperson förklarar vidare att ifall företaget tar 

pant i det som Sparbanken tagit företagsinteckning i så är det anledning till uppsägande 

av kredit, eftersom företaget då inte längre har tak för det de lånar.  En annan 

intervjuperson förtydligar att pantsatta tillgångar måste vara tillgänglig. Exempelvis så 

framgår det i bokslutet om maskiner och fordon kan vara pantsatta med äganderätt.  
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Dessa poster är något som alla intervjupersoner tittar igenom. En intervjuperson säger 

att en bedömning av säkerheten görs för att se om den kan täcka upp en del av den risk 

som finns. Två intervjupersoner förtydligar att Sparbanken bara tar ut så mycket 

säkerhet som behövs, och inte mer. Men att om kunden har mer i säkerhet så får denne 

bättre ränta och då förbättras även resultatet i slutändan. En intervjuperson säger att de 

hanterar posterna genom att dra bort de säkerheter som är pantsatta. 

 Vad har ett företags kassaflödesanalys för roll vid en kreditbedömning? 

Alla intervjupersonerna svarar att kassaflödesanalysen spelar en mycket viktig roll. En 

intervjuperson förtydligar att det är kassaflödesanalysen som visar om företaget 

kommer att kunna betala sina skulder, och därmed sin kredit inkluderat i framtiden. 

Alltså om företaget kommer att ha tillräckligt med kontanta medel för att klara av sina 

förpliktelser.  

 Kan och i så fall hur kan en tredje part påverka ett beslut om kreditgivning?  

Sex av de kreditchefer som vi intervjuat anser att en tredje part kan påverka hur en 

kreditbedömning ser ut, men det finns vissa krav på denna person. Personen kan inte 

vara vem som helst, utan ska vara någon med kännedom om företaget i fråga. I 

årsredovisningen kollar man exempelvis på revisorns kommentar eller i de fall då 

revisor valts bort, den auktoriserade redovisningskonsultens. Banken kollar på hur 

kommentaren ser ut och det de kan läsa mellan raderna, samt ifall revisorn skrivit under 

på det som framställts i årsredovisningen, för har denna inte gjort det så kan det tolkas 

som ett varningstecken och det är något som banken då borde kolla upp orsaken till. Det 

kan ibland vara en extra fördel att samarbeta med en tredje part, som banken då kan 

använda som bollplank och ta del av information ifrån, dock kan det i vissa situationer 

vara svårt att få information av en revisor, då revisorn har tystnadsplikt gentemot 

företaget. En kreditchef menade på att en tredje person som är viktig vid en 

kreditbedömning är en referens till den företagare som söker krediten. Denna ansåg att 

om en arbetsgivare, advokat eller revisor är en referens åt hans/hennes kund, så kan det 

väga ganska tungt vid ett kreditbeslut. Det är väldigt bra att ha ett relativt stort nätverk 

av personer som kreditchefen kan kontakta vid funderingar och för mer information och 

liknande och det underlättar också beslutstagandet. Men själva beslutet är alltid 

kreditchefens.  

 När är det viktigt (i vilka situationer) att företag ställer säkerhet för att ni ska 

bevilja kredit? 

Samtliga kreditchefer som vi intervjuat anser att säkerheter är i huvudsak alltid viktigt, i 

och med att det är lagstadgat i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, men 

det är dock inget krav att det ska finnas säkerheter i avtalet, men det finns vissa 

situationer för ett företag där det är extra viktigt att använda någon sorts säkerhet ansåg 

samtliga kreditchefer som vi intervjuat. Tre av kreditcheferna anser att dessa situationer 

är de som följer:  
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- Om företaget har ett svagt kassaflöde, då är det viktigt att företaget kan ställa 

säkerheter för att kompensera för den osäkerhet som ett svagt kassaflöde inger. 

Dock är det så att om banken gör en bedömning att kassaflödet inte förväntas 

förbättras i framtiden så spelar att företaget kan ställa säkerheter ingen roll, för i 

det fallet beviljas ingen kredit oavsett.  

- Om ett företag ska köpa upp ett annat företag, då kan det vara viktigt och ett 

krav av banken att företaget ställer upp med en säkerhet i form av ett startkapital 

(ungefär 50 procent) för att banken inte själva ska stå för hela risken gällande 

köpet.  

Det första banken gör när de får ett ärende är att undersöka företagets 

återbetalningsförmåga. Det andra som banken sedan gör är att se vilka eventuella 

säkerheter som företaget kan ställa för krediten.  

En av bankkreditcheferna ansåg också gällande aktiebolag att när en eller flera ägare 

ställer en borgen, så ställer banken en företagsinteckning som säkerhet för denna 

borgen, för att ägaren i fråga inte ska bli personligt påverkad av om företaget hamnar på 

obestånd och att banken därmed ska behöva kräva in borgen av ägaren. Sedan är ju 

huvudregeln också att om ett företag har en bra säkerhet, så sätter det ju en bättre ränta 

för företaget. Den bästa och den säkerhet som innebär minst risk är fast egendom, 

medan ett företagshypotek kan vara en ganska tam och luddig säkerhet.  

 Hur kollar ni upp rapporternas tillförlitlighet? 

Sex kreditchefer på sex banker svarade att man kollar upp rapporters tillförlitlighet 

genom att först och främst inte lita på rapporterna fullt ut, utan sätta i de i sitt 

sammanhang och jämföra rapporterna med rapporter inom samma bransch exempelvis 

för att se om det är en logisk utgång samt en möjlig utgång i det som framgår i 

rapporten. Banken ska helt enkelt kritiskt granska rapporterna, och ser de något som de 

inte tycker stämmer så får det ifrågasättas till företagaren, och det ska inte göras genom 

skriftlig kommunikation, utan genom ett personligt möte. En annan kreditchef på en 

bank svarade att banken stämmer av med revisor gällande uppgifters rimlighet, och ser 

till utfall tidigare år som banken då kan göra jämförelser med. 

 Enligt en studie (Schneider 2010) som vi läst så framgår det att olika banker 

tolkar det belopp som ett företag betalar i revisionsavgifter på olika sätt: 

- Höga revisorsavgifter = Hög revisonskvalité 

- Höga revisorsavgifter = Låg revisionskvalité 

Hur tolkar du detta belopp? 

Fyra kreditchefer ansåg att det inte handlade om revisionskvalité överhuvudtaget, utan 

att det snarare handlar om skillnader i hur mycket ett revisonsföretag tar betalt. En 

annan kreditchef tolkade höga revisorsavgifter som att företaget snarare hade låg 

revisonskvalité än hög revisionskvalité. Men alla dessa kreditchefer och en till 

kreditchef utöver dessa ansåg att de högra revisorsavgifterna kan bero på att antingen 
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revisionsbyrån tar väldigt bra betalt eller att företaget har dålig ordning på sina papper 

och att revisionsbyrån därmed får mer arbete på grund av detta. Frågan banken kan 

ställa sig för att undersöka detta är varför företaget har så höga revisorsavgifter. En 

kreditchef svarade att han inte hade någon uppfattning i frågan överhuvudtaget.  

5.4 UC - Nyckeltal 

 Vad använder er bank för kreditprocess? 

- Traditionell kreditprocess: Att man fokuserar på om det finns tillräckligt med 

kapital och reserver för att man ska kunna bevilja kredit 

- Modern kreditprocess: Att man fokuserar på att göra en portföljbedömning av ett 

företag 

Denna fråga uppfattades olika från intervjupersonerna och begreppen tycktes inte vara 

kända. Hur de resonerade kring de olika processerna skilde sig åt. Totalt fyra 

intervjupersoner säger sig använda den moderna kreditprocessen. En av dessa ser det 

som att förr i tiden så sysslade banken med något som kunde liknas vid den moderna 

kreditprocessen. Att banken baserade sitt lån på ifall det fanns tillräckligt bra säkerheter, 

något som kallas pantutlåning. Nu för tiden tittar banken istället på kunden och dess 

återbetalningsförmåga. I kreditprocessen tittar banken på marknaden, företagets 

affärsidé, på ledningen, historiskt hur det gått samt hur de tror att detta företag kommer 

att lyckas framåt. Budgeten som företaget har lagt granskas och förmågan att överleva i 

framtiden undersöks ur framtida kassaflöden. 

Den andra intervjupersonen som ansåg sig tillämpa den moderna kreditprocessen sa att 

då Sparbanken inte endast tittade på kapitaldelen av ett företag utan även på många 

andra faktorer, och får därmed en helhetssyn av företaget. Den tredje intervjupersonen 

som känner igen sig i den moderna kreditprocessen gör det för att de tittar på varje 

enskilt fall och menar att den traditionella kreditprocessen mer syftar till att titta på hela 

delar av lånestockar. Den fjärde intervjupersonen säger att de går mer mot en modern 

kreditprocess, men att de kallar det något annat. Att de inte beviljar lån bara för att det 

finns ett bra kapital om det inte ser bra ut i framtiden. Kapital och reserv bedömer mer 

hur det sett ut i historiken men att banken mer tittar på den framåtblickande 

lönsamheten i den moderna kreditprocessen.  

 De återstående tre intervjupersonerna ger inte något uttryckligt svar eller känner inte 

igen sig i uttrycken av traditionell och modern kreditprocess. De belyser istället 

bedömningen av återbetalningsförmågan och kassaflödet som det centrala i deras 

verksamhet.  

 Hur ser systemet och strukturen för kreditbeviljande ut och anser du att dessa är 

avancerade?  

Den viktigaste nyckeln inför ett kreditbeviljande är att lära känna företagaren och förstå 

företagets affärsidé, alltså motorn i företaget och hur de ska tjäna pengar.  Vid en 

kreditanalys av ett ännu inte existerande bolag så ökar fokus på att analysera affärsidén 
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och att tro på personen bakom företaget. Flera intervjupersoner lade till uttrycket ”En 

bra person kan lyckas med en dålig affärsidé men en dålig person kan misslyckas med 

en bra idé”.  

I beslutsdelen av en kreditbedömning så tillkommer det fler personer desto större 

lånebeloppet är samt vilken risk banken tar. Processen i övrigt för beviljande är att 

rådgivaren kör ut det underlag som behövs, och vad det innefattar är väldigt skiftande 

från fall till fall. Det finns ett basunderlag men utöver det så är underlaget individuellt 

anpassat för varje låntagare och vilka kompletterade uppgifter som anses behövas. 

I basunderlaget finns bland annat riskklassificeringssystemet som underlättar för 

handläggaren genom att klassificera företaget med hjälp av vissa parametrar. Detta 

system ger slutligen företaget ett värde inom en femgradig skala. Fokusen ligger på 

företagets hårda värden (balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys), 

företaget kollas upp i UC, man tittar på branschanalysen och även de analyser som 

Swedbanks analysgrupp genomför. Företagets mjuka värden såsom deras revisor, 

ledning och styrelse ingår också. Återbetalningsförmågan är det mest centrala.  

Svaren varierar från intervjupersonerna och vissa ger en förklaring till hur de resonerar.  

Tre av intervjupersonerna är eniga om att systemet i sig är en modell som väger in olika 

parametrar och det i sig inte är så avancerat, men att komplexiteten med att arbeta med 

företag gör det avancerat. En av de intervjupersonerna uttryckte det som att: ”Varje 

företag har sin bransch och sina unika förutsättningar som företagsrådgivarna här 

behöver lära sig”. En intervjuperson tyckte både och samt tillade att denna tyckte 

analysen var ganska avancerad. En intervjuperson svarade ja utan motivation till varför. 

En annan intervjupersons kommenterar var att systemet är lätt att hantera och att 

systemet är väl genomarbetat.  Den sista intervjupersonen tyckte att 

systemrekommendationer och riskklassificeringssystem är omfattande, och att 

beslutsnivåerna därefter är relativt enkelt strukturerade 

 Kan de förändras snabbt? Utvecklas snabbt? 

Beslutsnivåer är lätta att arbeta om medan systemförändringar tar längre tid.  

 Finns det tydliga riktlinjer för hur kreditvärderingen av ett företag ska gå till? 

Alla intervjupersoner svarar att det finns riktlinjer att rätta sig efter kring 

kreditvärderingen. Det finns regelverk som måste följas, och underlag för vad som ska 

finnas med i en kreditbedömningsprocess, men att de sedan kan lägga till det som är 

anpassat för just det specifika företagets ärende. Den bedömningen gör handläggaren 

själv efter företagets egenskaper och hur företaget ser ut.  

En intervjuperson svarar att riktlinjerna är tydliga så till vida att det ska göras 

riskanalyser, kassaflödesanalys samt miljöanalys och att det på så sätt är tydligt vad som 

ska ingå i beslutsunderlaget. Sen vad man läser ut av dessa olika analyser och hur de 

tolkas är upp till en själv. Systemet rekommenderar en riskklass men det är 

banktjänstemannen som står för beslutet.  
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En annan intervjuperson påtalar att de finns ett enormt regelverk där det framgår vad 

som ska göras i en kreditprocess. Därtill kommer att UC och kassaflödet är väldigt 

avgörande tillsammans med vilka som säkerheter som erbjuds. I processen så måste 

handläggaren motivera sina beslut väldigt mycket och liknar det till lite av ett 

författarskap. Texter måste skrivas om hur handläggaren tänker vid en kreditbedömning 

och om handläggaren anser att kunden följer bankens policys och strategier. Det är ett 

krav att handläggaren måste kunna uttrycka och formulera sig.  

 Undersöker ni företags tidigare kreditåterbetalningar, om de skett i tid eller inte 

och om det skett någon återbetalning överhuvudtaget? 

Alla kreditchefer svarade att banken försöker så mycket som det är möjligt att 

undersöka denna faktor, men att det inte alltid är möjligt att få ut all relevant 

information. Information om ett företag som inte gått till UC, kan banken inte ta del av 

samt att information som en annan bank har kan banken inte heller ta del av om det 

ännu inte finns registrerat i UC. Men den undersökning som banken gör det är att de 

använder sig av UC, och för varje kund så går de in och undersöker företagets UC och 

även ägarnas UC, för att se om de har några tidigare betalningsanmärkningar eller 

misskötta konton. Så om företaget eller ägaren har ett misskött konto eller en 

betalningsanmärkning så blir generellt ansökan om kredit inte beviljat, har ägaren för ett 

företag en gång slarvat så kan denna lika gärna slarva igen ansåg en kreditchef. Det 

handlar om moral och den saknar ägaren om man låter det gå så långt som en 

betalningsanmärkning, om det inte finns en riktigt god orsak till den situationen, men 

har ägaren en anmärkning så tolkas det av banken inte som ett gott tecken i alla fall.  

Man kan även se om ett företag inte betalat sina skatter och så i revisionsberättelsen och 

sen kan man hålla koll på om företaget använder sig av ett ”dröjsmålsränte-konto” (att 

man bokför dröjsmålsräntan separat) och då är det såklart ett tecken på att de varit i 

dröjsmål med betalningar och det påverkar också kreditbeslutet, svarade en kreditchef.  

Dock är det bra att kolla upp vad den bakomliggande orsaken till en för sen 

kreditåterbetalning är, för i vissa fall kan det finnas förklaringar. Så det är inte helt 

skrivet i sten att krediten inte beviljas av denna anledning, ansåg två av kreditcheferna 

som vi intervjuat.  

 Kan en redan gjord kreditbedömning från ett offentligt kreditvärderingsinstitut 

ligga till grund för en kreditbedömning av ett företag? 

Svaret på den frågan var huvudsakligen nej, en redan gjort kreditbedömning kan vara en 

rådgivande grund, men banken gör sina egna bedömningar och påverkas inte av hur 

andra bedömt ett företags kreditvärdighet. Banken arbetar inte direkt med ratade 

företag, placering av bankens egen likviditet i olika företagsobligationer mäter risk 

utifrån rating. 

Dock svarade en kreditchef det motsatta, att en redan gjord kreditbedömning från ett 

offentligt kreditvärderingsinstitut visst kan påverka en kreditbedömning som denna gör, 
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exempelvis gällande fastigheter. Att denna tar del av en fastighetsvärdering från en 

extern part, och sedan grundar beslut på den värderingen, men kreditchefen får inte lita 

på värderingen fullt ut om han/hon inte själv gjort den.  

 Han ni något internt kreditvärderingssystem? 

Fyra av de kreditchefer som vi intervjuat sa att det klassificeringssystem som nämnts 

innan, och även det datasystem som banken använder vid en kreditbedömning kan anses 

som ett internt kreditvärderingssystem.  

Men tre av kreditcheferna nämner också en femgradig skala där de risk-klassificerar 

samtliga företag i en femgradig skala och den femgradiga skalan består av två delar. 

Dels så är det risk för fallissemang. Det är den delen som kommer ifrån resultatsiffror 

och bokslutet, det kommer ifrån skötsamhet i banken, skötsamhet externt så som 

betalningsanmärkningar och liknande samt trender i omsättning och resultat. Mycket 

förfrågningar på UC och sådana saker kan vara negativt eller en indikation om många 

ställer frågor på ditt bolag. Sen har vi risk vid obestånd, d.v.s. om företaget kommer på 

obestånd, hur företagets säkerheter ser ut då. Hur pass mycket är blanco, d.v.s. utan 

säkerhet. Dessa två vägs samman så det blir en riskklass på bolaget, där riskklass fem är 

den bästa.  

 Bedömer ni företags finansiella hälsa ur ett långt eller kortsiktigt perspektiv? 

Alla våra intervjupersoner svarade att de gör en bedömning ur ett långsiktigt perspektiv, 

under ett antal år (ett - tre år) och att man under den tiden gör uppföljningar. Men om 

det är ett nytt företag som nyss etablerat sig på marknaden så kan banken inte göra en 

bedömning ur ett långsiktigt perspektiv, utan kanske följer upp en tidigare prognos som 

man gjort mer frekvent än vad banken gör när det är ett väletablerat företag som de har 

hand om.  

 Letar ni fram egen finansiell information om företag utöver den finansiella 

information ni får av företagen själva? 

Ja, det gör man om det finns möjlighet till det. Banken använder sig först och främst av 

UC som informationskälla, men sen finns det ju andra kreditvärderingsinstitut som 

banken kan vända sig till, man kan även titta på verklig värde istället för bokfört värde, 

och de kan även gå in på Bolagsverket och hitta information om bolaget där. Men 

mestadels använder banken sig endast av UC, de behöver därmed inte leta fram 

finansiell information själv, utan den informationen som behövs den tar man del av 

ändå. Om och hur mycket information banken behöver leta fram utöver den information 

de får ut ifrån UC ser olika ut beroende på den osäkerhetsgrad de sätter på företaget, 

desto mer banken känner sig osäker på företaget som helhet och tvekar på den 

information som de redan fått på företaget, desto mer ytterligare information får de då 

leta upp.  

 Använder ni endast ett företags finansiella rapporter när ni ska besluta om kredit 

ska beviljas eller inte? 
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Alla kreditchefer som vi intervjuade svarare nej, inte endast. Det personliga mötet är 

mycket viktigt att fokusera på också.  

 Om ni exempelvis ber om att få finansiella rapporter inom en viss tid, eller i 

reviderat format, och ni då får det för sent eller inte i det formatet, skulle ni ta 

det som ett negativt tecken?  

Ja, fick vi som svar av alla intervjupersoner. Om det inte finns någon bra förklaring till 

den situation som uppkommit så påverkar det ett kreditbeslut, samt att om en kreditchef 

arbetat tillräckligt länge inom bank så vet han/hon med säkerhet att om företagaren 

slarvat med denna simpla uppgift, så lär det fortsätta att slarvas med andra saker inom 

företaget i framtiden, så det är en stor faktor att undersöka. Då risken är större för att 

betalningar för krediten inte görs i framtiden. En kreditchef påpekade att detta händer i 

25 procent av fallen, och att det oftast handlar om sjukdom eller liknande som kommit i 

vägen.  

 Undersöker och kollar ni någon gång på ledningen och hur går det i så fall till? 

Ja, det gör kreditchefen på en bank. Direkt när denna loggar in i UC så får han/hon ta 

del av information om styrelsen och dess ledamöter i ett bolag, dock kräver de inga 

referenser angående styrelsen. Det man undersöker och kollar på är: 

- Om styrelseledamot har suttit i styrelsen för många företag som hamnat i 

konkurssituationer, då kan det vara ett tecken på en brist hos styrelseledamoten. 

Gällande konkurser så är det så enligt en kreditchef på en bank som vi intervjuat, 

så att alla företag som får krediter finns programmerade i UC-Spektra, så 

kreditchefen får varje morgon ett mail om betalningsanmärkningar på företaget, 

företagsinteckningar eller om exempelvis ett byte av ägare har skett. Denna 

kreditchef menade också på att om en ledare varit med om tidigare konkurser så 

kan denna glömma att få en kredit beviljad av den banken samt att ens ha ett 

företagskonto hos samma bank.  

- Vilka som sitter i ledningen och hur mycket varje person äger av bolaget. 

- Hur strukturen inom ledningen ser ut.  

- Om och vem som kan ta en plats i ledningen om en ledamot blir sjuk eller vid 

dödsfall. 

Det går till så att kreditchefen loggar in i UC, där Bolagsverket bland andra har sin 

information om företaget och genom detta system så påbörjar han/hon en undersökning.  

 Hur och kan överhuvudtaget styrelsen i ett företag påverka om kredit beviljas?  

Huvudsakligen så kan styrelsen påverka om kredit beviljas. Om det handlar om en 

styrelse som inte är aktiv så fokuserar banken på vilket förtroende banken har för 

styrelsen och vilka det är som sitter där, och har banken inte själv kännedom om vilka 

detta är så kan de använda sig av det nätverk man byggt upp kring företagaren, svarar en 

kreditchef. Känner banken till medlemmarna i styrelsen sen innan är också en fråga de 

kan ställa sig innan de gör en kreditbedömning, men även vad styrelsen tillför bolaget 
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och styrelsens förmågor. I och med att det är styrelsen som driver företaget, så kan det 

också vara viktigt att undersöka om ägarna hade kunnat gå in och tillskjuta kapital till 

företaget vid behov. Om exempelvis företaget hamnar i betalningssvårigheter eller 

obestånd med fokus på om exempelvis en styrelseledamot har en betalningsanmärkning 

eller så är också viktigt, för då kan personen helst inte sitta kvar i styrelsen då den drar 

ner hela bolaget. En kreditchef svarade nej på denna fråga, och anledningen till det var 

för att de inte har hand om bolag som har en styrelse och därför blir det inte aktuellt att 

fokusera på den faktorn.  

 Använder ni några former av nyckeltal vid en kreditbedömning, exempelvis:  

- Marginalmått: Resultatet relateras till omsättningen.  

- Avkastningsmått: Resultatet relateras till investerat kapital.  

- Finansiella mått: Företagets finansiella styrka, hur stor del av företagets 

verksamhet är finansierat med eget kapital respektive lånat kapital.  

- Likviditetsmått: I vilken mån och hur ett företag kan betala tillbaka sina lån och 

andra åtaganden.  

 

 Vilka nyckeltal används och varför använder ni just de nyckeltalen? 

Vilka olika nyckeltal som används på de olika Sparbanker som vi intervjuat beror till 

stor del på vilken bransch företaget befinner sig i och vilka nyckeltal som är viktiga just 

i den branschen. Några nyckeltal kan vara viktigare för en bransch medan andra 

nyckeltal är viktigare i en annan bransch. Återkommande för samtliga Sparbanker är 

soliditetsmått oberoende av inom vilken bransch företaget är verksamt i, däremot jämför 

banken med det värde som finns i branschjämförelsen. Likviditeten är också ett mått 

som samtliga Sparbanker tittar på vid alla kreditbedömningar och en bra likviditet ger 

kunden en annan handlingsfrihet.  

En av intervjupersonerna anger att de viktigaste nyckeltalen som valts ut av deras 

Sparbank är avkastningsmått, kontantavkastning, kapitalets omsättningshastighet samt 

konsolideringstalet. Dessa fyra är de som valts in i deras system och det är dessa som 

Sparbanken vill fästa störst vikt vid. Detta gör att det handlar både om avkastningsmått 

och styrkemått i balansräkningen och likviditeten, alltså vad företaget har för buffert. 

En annan intervjuperson anger att de tittar på omsättningen, resultatet, avkastning på 

eget kapital, räntetäckningsgrad och omsättning per anställd.  

En intervjuperson anger rörelsemarginal, kontantavkastning, avkastning på totalt 

kapital, genomsnittlig skuldränta, kapitalets omsättningshastighet, soliditet, 

konsolideringsgrad, skuldsättningsgrad, kassalikviditet och räntetäckningsgrad som 

nyckeltal som används. 

En intervjuperson anger att de har en lista med olika branschnyckeltal som de utgår 

ifrån, där de ser vart branschen brukar ligga i snitt och jämför med företagets snitt. Ett 

av deras viktiga nyckeltal är lageromsättningshastighet. Andra exempel på nyckeltal är 

räntetäckningsgrad, samt arbetskostnad per omsättning. Intervjuperson anger vidare att 
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det är beroende på om Sparbanken har hand om ett produktionsföretag eller ett 

tjänsteföretag.  

En intervjuperson angav räntetäckningsgrad, samt konsolideringsgrad och 

kontantavkastning. 

En av intervjupersonerna svarar att de nyckeltal som denna använder, exempelvis 

lagrets omsättningshastighet, används då den anses som ett effektivt nyckeltal att göra 

jämförelser gällande företagets siffra och branschens siffra.  

En annan intervjuperson anger att denna vill ha mått som både mäter avkastning, 

marginal och finansiell ställning. 

En intervjuperson anger att det är för att de nyckeltalen anses vara bäst och viktigast att 

följa.  

 Vad jämför ni med för standarder, då det annars är svårt ett veta om de siffror 

man ser i årsredovisningen är bra eller dåliga om man inte jämför de med något? 

Alla intervjupersoner svarar att de jämför med standarder med värden som man får från 

branschorganisationer. Jämförelse sker mot branschnyckeltal i UC där en snabb 

överblicksbild kan fås över exempelvis lagernivåer, nyckeltal och ungefärlig 

avkastning. Det är dock viktigt att jämföra med trend i företaget eftersom en uttagen 

siffra inte säger så mycket jämfört med trender. Alla intervjupersoner svarar att det ofta 

inte är relevant att titta tillbaka mer är fem år. En intervjuperson tillägger att Swedbanks 

analysgrupp, som hela tiden sitter och analyserar marknaden också gör en del analyser 

som Sparbanken kan använda sig av för att göra jämförelser.  

 Hur skiljer det sig emellan kreditundersökningen beroende på vilken 

företagsform företaget har? 

Alla kreditchefer som vi intervjuat ansåg att skillnaderna på kreditundersökningen 

mellan olika bolagsformer låg i att i ett aktiebolag så är det mesta lagreglerat och 

banken kan lägga ett stort förtroende på dess årsredovisningars samt att det såklart är 

lättare att få fram information om ett aktiebolag, då deras rapporter är offentliga. Medan 

i ett handelsbolag eller ett enskilt bolag så får banken tänka mer på personen som äger 

bolaget och vilka säkerheter den personen har, för det är den personen som hamnar i en 

dålig situation om det går dåligt i bolagets verksamhet. Det kan därför vara viktigt för 

en kreditchef att när ett företag går bra som ett handelsbolag eller enskilt bolag, att råda 

företaget att bilda ett aktiebolag istället för att säkra den enskilda bolagsmannen. En 

annan skillnad mellan aktiebolags, handelsbolags och ett enskilt bolags värdering är att i 

ett aktiebolag så kan det vara en ägare ena dagen och en annan nästa dag, ett byte av 

ägare kan göras relativt snabbt och därmed kan en borgen av ägaren för ett aktiebolag 

krävas för att banken ska skydda sig och minska risken för att inte få sin kredit 

återbetalad. Det handlar om hur kreditchefen och kreditansvarig tänker kring detta helt 

enkelt, men bedömningen ser i helhet likadan ut.  
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 Tydliga med att det är företag som funnits i ca tre år? 

I denna fråga fick vi inte ut ett rakt ja eller nej-svar, utan svaret var snarare att det 

underlättar riskbedömningen om företaget funnits på marknaden i några år och företaget 

därmed har hunnit etablera sig på marknaden. Det finns historik på företaget, banken 

kan jämföra budgetar och andra finansiella rapporter mellan dessa tre år och de kan 

använda nyckeltal för att göra jämförelser mellan åren vid en kreditriskbedömning. Är 

det ett företag som precis startat är det upp till banken att ställa fler frågor om hur 

företaget kommer att klara sig på marknaden och utifrån den informationen göra en 

bedömning.  

 Kan en kreditbedömning se olika ut beroende på om bedömningen görs på ett 

litet eller ett stort företag? 

Fyra kreditchefer svarade på denna fråga både ja och nej, de fokuserar oavsett på 

resultaträkningen, balansräkningen och använder sig också av samma nyckeltal. Men i 

mindre företag så har ägarna en större roll och kan påverka mer än i ett stort företag. Tre 

andra kreditchefer svarade ja på denna fråga, i och med att ett stort företag kan ha 

betydlig mer juridiska bekymmer än ett litet företag, samt att ett litet företag inte 

behöver någon extern styrelse och det kan påverka den bedömning som banken gör och 

de faktorer som de ser till.  

5.5 Sammanfattning av det redovisade resultatet 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att banker använder sig av både ett företags 

finansiella rapporter och andra faktorer när de ska ta ett kreditbeslut. När bankerna ska 

ta detta beslut så är det viktigt till att börja med att företaget som påverkas av beslutet 

följer bankens policys, den viktigaste synes vara miljö. Bankerna som vi intervjuat 

månar mycket om miljön och miljön är en viktig faktor inom banksektorn.  

Banken bedömer och utgår sedan ifrån att företaget följer bankens miljöpolicy. Sen efter 

den bedömningen så är det ett ganska omfattande antal faktorer som banken bör 

undersöka. Om företaget är känt, har ett känt varumärke, hur dess styrelse och ledning 

ser ut, storleken på företaget och företaget egenskaper påverkar sedan den slutgiltiga 

bedömningen som banken gör. För att banken ska kunna göra en bedömning så krävs 

det att kreditchefen kan göra vissa jämförelser av den informationen denna fått av 

företaget, därför underlättar det om företaget etablerat sig på marknaden och att det 

därmed finns information om företaget sen innan som banken kan jämföra årets 

information med. Banken använder även olika nycketal för att göra jämförelser, vilka 

nyckeltal som används kan se olika ut beroende på vad det är för sorts företag det 

handlar om och vad banken har för traditionella nyckeltal, vilka nyckeltal som banken 

brukar använda sig av helt enkelt.  

Men banken fokuserar inte sin bedömning endast på nutiden, utan en prognos av 

framtiden och en analys av marknaden och hur de kan komma att förändras är minst lika 

viktig att göra vid en kreditbedömning. Kreditchefen måste också gå bakåt i tiden, och 
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se till bakomliggande orsaker till en specifik siffra eller situation och för att kolla 

företagets historia kring krediter sen innan.  

Den huvudsakliga källa som banken och därmed kreditchefen på banken använder sig 

av är UC. Det är den genomgående viktigaste faktorn som framgår av de intervjuer som 

vi gjort. Ifrån UC får kreditchefen information om företaget, företagets ledning och 

styrelse och en massa olika information som kan ha samband med dessa, som 

betalningsanmärkningar, tidigare konkurser och om det sker en förändring inom 

styrelsen eller ledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Analys/Diskussion 
 

 I detta kapitel i vårt arbete så ska vi diskutera det vi fått fram teoretiskt och empiriskt 

och göra jämförelser mellan dessa två resultat och även diskutera skillnader som 

uppstått mellan teorin och empirin och göra en analys av det metodval som vi gjorde i 

början av vårt arbete. Vi ska även diskutera om vi möjligen fått svar på vår 

forskningsfråga och vår problemformulering. Analysen är strukturerad efter vår 

analysmodell.  

6.1 Hållbarhet – Den mänskliga faktorn 

Oberoende av Sparbankens storlek är betydelsen av den mänskliga faktorn stor och den 

genomsyrar bedömningen oavsett. Vissa av respondenterna har dock belyst det hela 

med hur stor del av bedömningen som denna faktor tar. Vi tyckte att det lutade åt hur 
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stor erfarenhet som kreditchefen hade på sin post, att desto mer erfaren kreditchef, desto 

mer påverkade den mänskliga faktorn kreditbeslutet. Detta i samband med en ökad 

förståelse för den egna marknaden samt ett väl upparbetat kontaktnät ser vi som ett 

resultat på den kompetens och erfarenhet som en längre arbetslivserfarenhet innebär.  

6.2 Innovation – Personligt möte 

Att ett företag ligger i framkant på marknaden har vi redan etablerat (Al-Najjar & 

Elgammal 2003) påverkar en banks kreditbedömning av ett företag och i detta 

inkluderas även vilka innovativa aktiviteter ett företag har. Då det i teorin (Al-Najjar & 

Elgammal 2003) fastställts att innovation har ett samband med kreditvärdighet, så ansåg 

vi att vi ville kolla upp om det möjligtvis kunde finnas ett samband mellan dessa 

faktorer även i praktiken. Och visst fanns det ett samband, som vi kunde se i alla fall. 

Hur väl utvecklingen ser ut för företaget och hur innovativt företaget och personer som 

driver företaget är påverkar kreditbedömningen.  Om en kreditchef anser att personen 

som driver företaget är innovativ och inte låter sig nedslås av ett nederlag utan kan 

komma fram med nya idéer, så är det absolut ett positivt tecken för ett beviljande av den 

kredit som företaget söker. Detta anser vi likaså låter logiskt och som en sund 

tankegång.  

Enligt författaren (Addo 2006) är det i en vanlig kreditbedömning väldigt viktigt att 

prognostisera framtida potentiella intäkter och därmed är denna faktor en av de faktorer 

som oavsett borde inkluderas i kreditprocessen. Detta bekräftas i vår undersökning då 

gemensamt för samtliga respondenter är att denna prognos är väldigt viktig.  

Teoretiskt (Trönnberg 2013) så framgick det att banker tenderar att göra en avsiktlig 

kreditbedömning av ett företag snarare än en intuitiv bedömning samt att banker även 

tenderar att ha svårare att göra en kreditbedömning av mjuka värden än av hårda värden. 

Om vi ska göra en analys och diskutera hur det ser ut bland de banker som vi lagt vårt 

fokus på så kan vi säga att det sällan görs avsiktliga kreditbedömningar, då det är så att 

kreditcheferna inte endast gör en bedömning som godkänns eller inte och som sedan 

fortsätter upp till styrelsen, utan kreditchefen måste också motivera sin bedömning och 

även då vara lite av en författare och ha belägg för det denna påstår i bedömningen. Av 

den anledningen är det i praktiken svårt att godkänna en kredit efter att ha gjort en 

avsiktlig bedömning av ett företag. Dock kan intuition påverka ett kreditbeslut, det sägs 

kanske inte rakt ut att denna faktor kan påverka, men det vi kan utläsa empiriskt är att 

den känsla kreditchefen får av det personliga mötet med representanten för ett företag 

har en oerhört stor påverkan på den fortsätta bedömningen av företaget och den 

helhetsbild som banken stämplar på företaget. När det gäller mjuka vs. hårda värden, så 

kan det tänkas att det förr i tiden var lättare att endast fokusera på ett företags hårda 

värden och de siffror som motsvarar hur det går finansiellt för företaget, men mer och 

mer med utvecklingen så har det blivit minst lika lätt och minst lika viktigt att fokusera 

på de mjuka värdena inom ett företag. Och empiriskt så anser vi att fokus ligger lika 

mycket på hårda värden som på mjuka värden, även om de mjuka värdena är svårare att 

urskilja. Därmed överensstämmer inte teorin (Trönnberg 2013) med empirin och det 
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tror vi beror på att inte endast teknologin förbättras och det blir lättare att få tag i 

information och därmed måla en bild av företaget för banken utan också för att 

utbildningar förbättras, nu lär man sig redan under en 3-årig ekonomutbildning att de 

mjuka värdena är lika viktiga som de hårda värdena.  Det är exakt det vi lärt oss och fått 

kunskap kring.  

6.3 Kassaflödesanalys – Riskanalys 

Vår forskningsfråga berör området årsredovisningar, och det vi ville med detta arbete 

var just att få svar på frågan ifall årsredovisningar har större eller mindre betydelse i 

jämförelse med andra faktorer för banker vid en kreditbedömning av ett företag. 

Gällande årsredovisningar, så sägs det i teorin (Anonymous 2002) att om banken bett 

företaget om att få deras finansiella rapport inom en viss tid och i visst reviderat format, 

så är det ett negativt tecken om det inte sker inom den bestämda tiden eller i det rätta 

formatet, och det tycker vi stämmer överens med den bild vi fått av hur praktiken ser ut 

likaså. Det finns dock undantag, där företaget kan förklara orsaken till varför denna 

situation uppstått, och i de fallen kan det lösa sig med kreditbeviljande ändå. Men den 

bild vi har fått är att om företagaren slarvar med en sådan här enkel sak, som detta 

faktiskt är, att lämna in en rapport vid en viss tidpunkt eller i ett visst format så brukar 

det betyda att företaget kan slarva med ännu värre saker och det är såklart en negativ 

indikator.  

I dessa årsredovisningar så visade det sig att kreditcheferna såklart varken hade tid eller 

kunde fokusera på alla siffror och kommentarer som framgår i årsredovisningen, utan 

det var vissa siffror som kreditcheferna la fokus på och där det påstådda i teorin 

(Anonymous 2002) motsvarar det uppvisade i empirin och dessa siffror var: 

Intäkter: Intäkterna som framgår av resultaträkningen var en stor faktor att se till. Om 

företaget har ett dåligt resultat så är det oftast av den anledningen som de kommer till 

banken för att låna pengar. Så visst är faktorn viktig, att analysera om resultatet kan 

komma att förbättras eller försämras i framtiden är den analys som måste göras av 

banken. Den bild som vi fick var att det underlättade avsevärt om företaget etablerat sig 

på marknaden under ett par år, så att banken hade en resultaträkning att göra jämförelser 

med, annars blir analysarbetet samt bedömningsarbetet avsevärt svårare för en 

kreditchef att genomföra.  

Panträtter: Här visade det sig en intressant fakta, att teoretiskt (Anonymous 2002) så 

ansågs det som att om ett företag hade mycket panträtter så var det en indikator på att 

företaget kanske hade skulder. Det var då också den grundläggande tanke som vi hade 

innan vi genomförde våra intervjuer, men när vi sedan diskuterade detta med 

kreditcheferna så visade det sig att en panträtt inte alls hade en negativ effekt på 

kreditvärderingen, utan en panträtt är något som banken ser till vid en bedömning och 

behöver varken ha en positiv eller negativ effekt på värderingen utan är bara en effekt, 

en faktor som påverkar kreditbeslutet. Om företaget har säkerheter som de kan pantsätta 

och de har panträtter i sitt företag så innebär det ett lägre risktagande för banken att ta. 
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De vill inte själva stå för hela risken när de beviljar en kredit, utan de vill ofta (så ofta 

som det går och behövs) ha en säkerhet av företaget av denna anledning. Och 

anledningen till att det skiljer sig teoretiskt (Anonymous 2002) och empiriskt tror vi 

handlar om olika syn på panter. Om vi ser det ur en privatpersons perspektiv så känns 

det som att om en person har mycket pantsatt så är det negativt och faktiskt ett tecken på 

skuldsättning, men ur ett företagsperspektiv så innebär panter precis det motsatta, att de 

har reserver att använda vid behov.   

Kassaflödesanalys: I teorin (Anonymous 2002) så har vi fått känslan av att 

kassaflödesanalysen är relativt viktigt vid en kreditbedömning, men när vi gick ut i 

praktiken och undersökte faktumet så visade det sig att kassaflödet i kombination med 

det personliga mötet är bland det allra viktigaste att fokusera på som kreditbeviljare på 

bank och det som banken först och främst grundar sitt beslut på.  

I teorin (Siciliano 2001) så påpekas det att ett företags kortfristiga hälsa är en viktig 

aspekt att se till för en kreditchef på en bank. Dock fick vi känslan av att den 

långfristiga hälsan och ett långsiktigt perspektiv var det som bankerna snarare fokuserar 

på att ha än ett kortsiktigt perspektiv. Anledningen till det kan vara för att krediten som 

banken beviljar idag, kanske inte ska betalas tillbaka alldeles snart, utan i framtiden och 

då hjälper det inte att göra en kortsiktig analys av företaget för att få information och 

kunna göra en prognos om ifall företaget kommer att kunna betala tillbaka en kredit 

eller inte, utan en långsiktig analys krävs. Om vi ska diskutera anledningen till 

skillnaden teoretiskt (Siciliano 2001) och empiriskt så kom vi fram till att i och med att 

banker utför en kreditbedömning på olika sätt så kan också perspektivet som banker 

utgår ifrån också skilja sig mellan olika banker, samt att artikeln publicerades 2001 och 

sedan dess kan det hända att systemet för att kunna göra en långsiktig analys av 

marknader har förbättrats och förändrats och därmed är det nu idag, 2013, fullt möjligt 

att göra en prognos om hur framtiden kan komma att se ut.  

Vad en kredit som ett företag ansöker om hos en kreditchef på en bank ska användas till 

är något som banken fokuserar mycket på och som det läggs mycket tid på (Siciliano 

2001). Det är det som skiljer privatrådgivning inom banken mot företagsrådgivning, att 

inom företagsrådgivning så får kreditchefen lägga sig i vad krediten ska användas till 

och även ställa frågor om dess användande, medan det inom privatrådgivningen anses 

som omoraliskt för en handläggare att ställa frågor om vad en kredit ska användas till. 

Det kan vi också anse är skillnaden mellan dessa två delar av en bankverksamhet, men 

det finns en hel del andra skillnader också. Det är faktorerna att fokusera på som 

handläggare på banken som mestadels skiljer sig åt som vi nämnt ovan och som vi 

fortsätter analysera nedan.  

Teoretiskt (Siciliano 2001) så har det varumärke som ett företag har sin grund på varit 

en faktor som ansetts läggs för mycket vikt vid av banker vid kreditbedömningar, men 

som det kanske inte bör läggas så mycket vikt vid egentligen. Dock i praktiken så har vi 

fått bilden av att varumärke och därmed ett företags igenkännandefaktor och popularitet 

har stor påverkan på bankens kreditbeslut. Om kreditchefen som handlägger 
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kreditärendet anser att företaget ligger i framkant på marknaden, så påverkar det den 

helhetssyn som då blir positiv av företaget.  

UC är den absolut viktigaste informationskällan som banken använder sig av vid 

företagsrådgivning. Det är den huvudsakliga bilden vi fått utifrån våra intervjuer. Det är 

en informationskälla som verkar vara omfattande, effektiv och underlättande, samt att 

det verkar vara enkelt att hantera detta system. Just p.g.a. denna effektiva 

informationskälla så behöver banken och därmed kreditcheferna inte leta så mycket 

information utöver information som de får tilldelat sig genom UC, banken behöver inte 

leta finansiell information innan de får ta del av information i UC exempelvis.  

I och med att banken bör ha ett långsiktigt perspektiv vid en kreditbedömning (Siciliano 

2001) så är det viktigt att kreditchefen på banken kan analysera marknaden och se ur ett 

långsiktigt perspektiv hur konjunkturen kommer att förändras (om den förändras). Både 

teoretiskt (Siciliano 2001) och empiriskt så anses detta som extremt viktigt att kunna 

göra, att kunna göra en framtida prognos och analys av marknaden. Det som banken 

använder sig av för att kunna göra en sådan analys är Swedbanks analysgrupp, som 

analyserar marknaden och underlättar för kreditbedömningens genomförande. Det vi 

anser är att det blir ett extremt lägre risktagande för banken att ta vid en kreditbeviljning 

om de har en bild av hur de tror att marknader kommer att se ut om ett tag, och därmed 

hur det kommer att gå för företaget finansiellt och då även om banken kommer att få 

sina regelbundna betalningar av företaget.  

Vi tänker oss byggbranschen som ett exempel, under lågkonjunkturen 2008-2009, så var 

det många byggföretag som gick i konkurs och som gick dåligt ekonomiskt och det 

p.g.a. att när det går dåligt för ett land finansiellt så är det ingen som vill starta upp nya 

projekt och därmed inga nya byggen, det påverkar såklart marknaden och läget för 

företag inom byggbranschen. Med hjälp av Swedbanks analysgrupp så kan då banker, 

med dessa analyser som genomförs förutse att en lågkonjunktur kan komma att inträffa 

och därmed ta ett grundläggande beslut efter den informationen gällande krediten. 

I teorin (Colquitt 2007) talas det om att kreditrisk brukar hanteras genom en 

kreditprocess som att om man som bank inte har ett effektivt sätt att hantera risk på, så 

kan det leda till både direkta och indirekta förluster för banken (Colquitt 2007). Detta 

bekräftas av våra respondenter och i basunderlaget finns bland annat ett 

riskklassificeringssystem som ämnar underlätta för kredithandläggaren. Detta system tar 

med både hårda och mjuka värden med en utgångspunkt i återbetalningsförmågan, som 

är det mest centrala. I den delen av basunderlaget som innefattades av 

riskklassificeringssystemet så är ca tjugo frågor sådana som kredithandläggaren svarar 

på i kategorin mjuka värden. Dessa var dock konstruerade så att den enskilde 

handläggaren inte skulle kunna manipulera systemet för beviljande med ”flit”, men att 

de ändå hade en inverkan på den kreditklass företaget tilldelades. I denna del av 

kreditprocessen måste vi ändå anse att svaret på vår forskningsfråga lutar mot att 

årsredovisningar och dess hårda värden har större betydelse vid kreditbedömning.  
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Ingen av kredithandläggarna gjorde någon skillnad på om risken var direkt eller 

indirekt. I vissa av intervjuerna fick vi förtydliga skillnaden mellan indirekt och direkt 

risk, och svaret blev att de inte delades på utan att de båda hade en del i basunderlaget 

för kredithantering. Vi fick en känsla av att vår fråga över uppdelning av riskerna 

uppfattades som märklig och att direkta samt indirekta risker ingick som en naturlig del 

då båda innefattades vid riskbedömning utan att delas på.  

Huruvida detta kreditsystem ansågs avancerat eller inte varierade utifrån hur 

respondenterna tolkade och resonerade kring frågan. Det vi tolkade ur svaren var att 

komplexiteten i det ofta stora företaget där olika företag kan förekomma i många olika 

branscher samt ha unika förutsättningar att ta hänsyn till för handläggarna tycktes mer 

avancerat, än om de enbart såg till kredithanteringssystemet som används via datorn.  

I vår teori (Hirofumi 2011) så framgår det fakta om att tre faktorer: relationer (med en 

tredje part), bokslut, säkerheter och garantier kan påverka vilket kreditbeslut som en 

bank tar. Det överensstämmer även praktiskt, av den information vi fått ta del av. En 

tredje part kan absolut påverka ett kreditbeslut genom att ställa upp som referens eller 

att den tredje parten kommenterat i ett företags årsredovisning och därmed drar 

uppmärksamhet till sig. Bokslut är som en självklarhet involverad i ett kreditbeslut samt 

att företaget har säkerheter kan också påverka som vi diskuterat innan och inte bara 

under en situation nära konkurs eller likvidation. Det författaren (Hirofumi 2011) 

teoretiskt fokuserar på och drar en slutsats kring är att små banker har en större tendens 

att fokusera på relationsfaktorn och säkerhetsfaktorn än större banker, och det kan vi 

med hjälp av vår empiriska undersökning skriva under på. Vi har intervjuat en del små 

och en del lite större banker, och vad de små bankerna har lagt mycket vikt på att 

poängtera är att säkerhet som ställs av företag är mycket viktigt och en revisor eller 

annans kommentar i årsredovisningen likaså är mycket viktig. Medan de stora bankerna 

enligt oss har ett bredare fokus, de tycker självklart att säkerheter är bra de med, det ger 

ju företaget en bättre ränta, men de ser till andra faktorer som lika viktiga som denna 

säkerhetsfaktor. Och det är det som skiljer de små bankerna från de lite större bankerna, 

dock kan båda små och stora banker välja det fokus som de anser ger den mest rättvisa 

bedömningen angående ett företags kreditvärdighet.  

Dock gällande revisionen, så har den ingen speciell påverkan på vilket kreditvärde ett 

företag har teoretiskt (Schneider 2010). De revisionsavgifter som ett företag har kan 

tolkas på så många olika sätt, av olika banker, antingen som att höga revisorsavgifter 

innebär hög revisionskvalité eller att höga revisorsavgifter innebär låg revisionskvalité. 

Empiriskt så visade det sig att det även här tolkades olika av olika banker, de flesta 

banker ansåg att höga revisorsavgifter inte var ett tecken på varken hög eller låg 

revisionskvalité, men en bank stack ut och kreditchefen för den banken ansåg att höga 

revisorsavgifter innebär låg revisonskvalité. Vi har fått en bild och utifrån den bilden 

har vi fått uppfattningen om att hur mycket revisorsavgifter ett företag har inte kan 

tolkas på ett eller annat sätt, utan det handlar mestadels om hur mycket det enskilda 

revisionsbolaget tar i betalt och hur mycket arbete företaget själva lägger i sin bokföring 

etc.  



46 
 

6.4 UC – Nyckeltal 

Gällande om ifall styrelsen på ett företag kan påverka företagets kreditvärde (Holder-

Webb & Divesh 2010), så kan de absolut göra det. Denna faktor, styrelsen, och 

ledningen är några av de mjuka faktorerna som en bank bör fokusera på vid en 

kreditbedömning. De banker som vi samlat information ifrån anser att dessa faktorer är 

bland de viktigaste att göra en bakgrundundersökning på för att lägga en bra grund för 

att bedöma den risk som banken tar om de beviljar en kredit åt företaget. Om någon i 

ledningen eller styrelsen tidigare varit involverad i ett företags konkurs så blir det 

absolut svårare att få en kredit beviljad för företaget. Den information som banken tar 

del av framgår av UC, och det är då viktigt och det fastställs både teoretiskt (Holder-

Webb & Divesh 2010) och empiriskt att kritiskt granska denna information och inte 

fullt ut förlita sig på informationen för att öka informationens tillförlitlighet. 

De nyckeltal som våra respondenter använder är olika beroende på vilken bank det är 

man undersöker. Några banker använder sig mestadels av avkastning på eget kapital och 

några banker använder sig mestadels av konsolideringstalet. Det kan se olika och ser 

olika ut på olika banker. Men genomgående så visade våra intervjuer med 

kreditcheferna på dessa olika banker att branschnyckeltalen är bland de viktigaste 

nyckeltalen. Dessa nyckeltal består av en mängd olika nyckeltal och för alla dessa tal så 

framgår det i kreditchefens information vad genomsnittstalet för branschen är för just 

det nyckeltalet och den informationen kan sedan användas att göra jämförelser med. 

Enligt oss så verkar detta vara ett mycket effektivt sätt att göra jämförelser, och vi har 

under dessa tre år på ekonomprogrammet när vi nått kunskap om nyckeltal kommit 

underfund med att nyckeltal finns för att man ska kunna göra jämförelser, antingen 

mellan olika företag i en bransch eller kanske för ett företag under olika år och en sådan 

jämförelse är precis det som våra respondenter sysselsätter sig med för att kunna göra en 

rättvis kreditbedömning, och ha en rättvis jämförelsegrund. 

6.5 Återkoppling till forskningsfrågan samt problemformuleringen 

Den diskussion som vi fört precis och som framgår ovan ska nu kopplas till den 

forskningsfråga som vi grundlagt vårt arbete på och även på de delproblem som vi 

använt oss av för att kunna få fram den information vi vill.  

Den riskbedömning som bankerna vi intervjuat utför är tämligen genomgående och 

omfattande, riskbedömningen involverar många faktorer som banken ska undersöka. 

Men dessa faktorer ska inte endast undersökas i sin helhet, de bakomliggande orsakerna 

till den helhetsbild banken får utifrån dessa faktorer ska de sedan dra en slutsats kring 

och vad den bedömning som banken sedan gör och som leder till att kredit beviljas ses 

också till. Således kan vi utifrån Lagen om bank och finansieringsrörelse påstå att detta 

sätt som framgår ovan är det sätt som kreditchefer utför en riskhantering kring och det 

är såhär risker hanteras i praktiken.  
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Olika företag har olika egenskaper, ser olika ut och är av olika storlekar. Det påverkar 

den kreditvärdering som en bank gör av ett företag. På mindre företag så är det 

personliga mötet, vilka säkerheter företaget har och om företaget kan ge referenser en 

otroligt viktig faktor vid en kreditbedömning, medan det i ett stort företag snarare är 

helheten av företaget och företagets varumärke och etablering på marknaden som spelar 

en viktig roll vid en kreditbedömning. Som vi också nämnt innan så spelar ett företag 

egenskaper också in vid en kreditbedömning, vad är företagets huvudsakliga 

arbetsområde? Utför företaget tjänster eller producerar företaget produkter? Dessa 

frågor ska banken ställa sig och utifrån fakta om företaget göra en bedömning kring. 

Om företaget handlar med tjänster verkar företaget i en snabbt föränderlig omvärld och 

handlar företaget med produkter sker förändringar i omvärlden inte lika snabbt och 

oförutseende och därmed kan en kortsiktig analys av tjänsteföretag passa sig och en mer 

långsiktig analys av produktproducerande företag. I vilken bolagsform ett företag är 

registrerat som kan påverka hur en kreditbedömning görs av en bank, när det gäller 

aktiebolag så är faktumet så att information kring aktiebolaget är offentliga handlingar, 

så det krävs inte lika mycket av ett detektivarbete gällande aktiebolag, medan i ett 

handelsbolag eller enskilt bolag så kan det krävas mer detektivarbete.  

Olika banker anser att olika faktorer är viktigast att fokusera och basera sin 

kreditbedömning på, och därmed har även kreditgivarna inom en bank olika syn på 

saken. Det finns regleringar om vad som ska inkluderas vid en kreditbedömning och i 

en kreditprocess och den måste alla kreditgivare rätta sig efter, men utöver den 

regleringen så kan de olika bankerna använda sig av olika faktorer. Det är därmed inte 

en tydlig riktlinje vad som ska värderas alla gånger, utan vad som ska värderas är något 

som man lär sig med tiden och erfarenheten som kreditgivare och detta ser olika ut 

beroende på vad det är för företag man ska värdera. Men utifrån den analys och 

diskussion som vi fört så anser vi att den bedömning av företag som sker av banker är 

rättvis. De faktorer som logiskt borde fokuseras på, fokuserar bankerna också på och 

den bedömning som bankerna genomför är omfattande och genomgående.  

Om vi ska föra en diskussion kring metodvalet som vi gjort i denna uppsats, så är det så 

att den kvalitativa metodundersökning som vi valde till vår undersökning har lyckats 

hjälpa oss att få svar på vår forskningsfråga och våra övriga frågeställningar. Genom att 

vi genomförde intervjuer så fick vi ta del av kreditchefers syn och åsikter i de frågor 

som vi valt ut. I och med det så fick vi en bra grund att stå på och kunde därefter göra 

jämförelser i detta analysavsnitt med den teoretiska referensram som vi framställt under 

teoriavsnittet och som då sedan leder oss in på nästa kapitel och en slutsats på området.  
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7 Avslutande diskussion 
7.1 Slutsats 

Vårt huvudsakliga syfte med denna uppsats var att få en djupare förståelse kring 

fristående bankers kreditbedömningsprocess och vi valde att undersöka vilken betydelse 

årsredovisningar har i jämförelse med andra faktorer vid en kreditbedömning av ett 

företag? 

Den slutsats som kan dras utifrån vår forskningsfråga är att årsredovisningar har en stor 

betydelse vid en kreditbedömning av ett företag, men till skillnad ifrån förr så är det inte 

den faktor som har störst betydelse. En bank kan och bör inte grunda hela sin 

kreditbedömning och sitt kreditbeslut på endast företaget årsredovisning. Om de väljer 

att ändå göra detta, så blir bedömningen snäv och inte tillräckligt omfattande eller 



49 
 

tillförlitlig, att endast fokusera på årsredovisningar ger inte den helhetsbild av företaget 

som banken har som målsättning att sätta upp. Det som numera är av hög betydelse är 

den personen som står bakom företaget, och det intryck kredithandläggaren får av den 

sökande. Att inte på något vis döma ut eller lyssna på löst prat från bygden, utan 

relevant fakta såsom vad sökaren har för ambitioner, klarat av och har erfarenhet av 

tidigare är huvudsaken. En annan faktor som är betydelsefull, inte minst i arbetslivet i 

stort är att den sökande är en person som reder ut bekymmer som uppkommer och inte 

duckar för dem. Flera respondenter återgav samma tankegång, att en ”dålig” företagare 

kan köra en bra affärsidé i botten medan en ”bra” företagare kan få en dålig affärsidé att 

fungera och gå bra. Eftersom det ändå är på detta sätt att den mänskliga bedömningen 

har en stor inverkan så finns det belägg för att föra en öppen dialog för att detta inte ska 

bli problem i form av att handläggaren har för stor del att säga till om i ärendet med sina 

personliga uppfattningar av sökaren ifråga.   

De faktorer som banken bör se till, utöver ett företags årsredovisningar är b.la: 

- Företagets styrelse och ledning.  

- Hur marknaden ser ut och förväntas komma att se ut.  

- Tidigare betalningsanmärkningar och andra finansiella problem.  

- Det personliga mötet med representanten ifrån företaget.  

- Hur innovativt och utvecklingsbart företaget är.  

- Vad det är för sorts företag. 

- Företagets storlek.  

Men det finns en massa andra faktorer, utöver de ovan nämnda, som vi tar upp i vårt 

arbete som också inkluderas i bankens bedömning.  

En slutsats som vi kan dra är att i huvudsak så skiljer sig inte kreditbedömning av ett 

företag beroende på vilken företagskategori det handlar om. Det är samma faktorer, 

grundläggande faktorer som ska undersökas av banken, dock ska den bakomliggande 

tankegången hos kreditchefen skilja sig åt när denna bedömning görs. I och med att ett 

produktproducerande företag för det första har tillgångar och därmed till större del kan 

behöva finansiellt stöd än ett tjänsteföretag där tillgångarna är personalen i större 

bemärkelse, så skiljer det sig. Då det är vanligare att ett producerande företag söker 

kredit än ett tjänsteföretag. Samt så skiljer sig tankegången hos kreditchefen gällande 

säkerheter, i ett producerande företag finns det oftast en massa tillgångar som kan tas 

upp som säkerhet i form av företagshypotek, medan det inte i samma utsträckning kan 

appliceras på ett tjänsteföretag. Banken ska därmed göra en bedömning utifrån varje 

företag i sig och dessa specifika egenskaper och därmed besluta hur stor risk banken tar 

om de beviljar kredit till detta företag.  

Hur banken hanterar denna kreditrisk som nämndes innan kan se olika ut, men det finns 

en struktur som genomgående verkar användas av de olika Sparbankerna. Alla banker 

som vi intervjuat vill måla upp en helhetsbild av företaget, att man fokuserar och 

undersöker ett x antal faktorer och sedan med tillägg av ett personligt möte med en 

representant ifrån företaget beslutar om det är riskfyllt eller riskfritt att bevilja en kredit 
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till företaget. Om företaget anses vara riskfyllt för banken att låna ut pengar till, så kan 

banken kräva att företaget ställer säkerhet, för att banken inte ensam ska stå för hela 

risken. Och ju bättre säkerhet som ett företag kan ställa för krediten (fast egendom är 

den bästa), desto bättre ränta blir då företaget erbjuden. Så den slutsats som kan dras är 

att ett företag kan ha stor nytta av att besitta eftertraktade säkerheter i dessa 

sammanhang.  

Vi hade en tanke kring ifall kreditbedömningen som banken utför kan skilja sig 

beroende på om företaget är litet eller stort och beroende av i vilken bolagsform 

företaget är registrerat som. Den slutsats som vi nu kan dra utifrån den kvalitativa 

undersökning som vi gjort är att i ett litet företag, så har det personliga mötet en större 

betydelse än i ett större företag, där det kanske inte finns en person som är direkt 

representant för företaget. I de sammanhangen så kan istället exempelvis ett företags 

kassaflöde lägga en stor grund för kreditbedömningen. Samt att i och med att det är 

lättare med att ha en personlig relation med en representant i ett litet företag i jämförelse 

med ett stort så kräver banken också olika säkerheter av företaget beroende av detta. Ett 

litet företag, som banken känner till och vars representant de känner till kanske är lite 

mer pålitligt för banken att bevilja kredit till, och därmed ställs det inte lika hårda krav 

på dessa företag, som det gör gällande större företag.  

Det är också säkerheter som skiljer sig åt beroende av vilken bolagsform som företaget 

är registrerat som. Det som skiljer sig mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag samt 

ett enskilt bolag är ju bolagsmannens ansvar om bolaget hamnar i svårigheter. Det får vi 

stöd av i en undersökning av Birgitta Svensson (2003) som kom fram till att företag 

med en associationsform utan personligt ansvar är osäkrare än företag med 

associationsform med personligt ansvar. I ett aktiebolag så är det bolaget som ställs till 

svars vid svårigheter, medan det i de två andra bolagsformerna är bolagsmännen 

personligen som ansvarar. Banken är mycket noga med att när bolagsmännen själva kan 

tvingas ta på sig ansvaret för om bolaget exempelvis går i konkurs eller behöver 

likvideras, så ska säkerheter ställas vid bolagets förfrågan om en kredit. Banken vill inte 

behöva gå in hos den personliga bolagsmannen och hämta ut personliga ägodelar, utan 

vill istället kunna sälja av en säkerhet vid en sådan situation. Däremot så är banken 

måna om att om bolaget är ett aktiebolag, och bolagsmännen går i borgen för bolagets 

förpliktelser, så ska säkerheter ställas av precis samma anledning som nämnts innan, att 

banken inte vill behöva gå in och plocka ut borgenssumman av bolagsmannen 

personligen.  

När en bank ska gör en kreditbedömning så kan den bedömningen se olika ut kan vi 

fastställa som en huvudsaklig slutsats. Hur kreditbedömningen ska gå till finns det 

däremot tydliga riktlinjer kring, som banken måste följa, en kreditprocess ska därmed 

innehålla ett visst antal och vissa olika sorts moment för att regleringen ska följas och 

bedömningen ska anses som rättvis. Denna reglering i form av Lagen om Bank och 

Finansieringsrörelse ska alla kreditchefer på alla banker följa, men slutsatsen utöver 

detta är att tillägg till lagen kan se olika ut och vilka faktorer utöver lagens ram, som 
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banken ska se till ser olika ut beroende på vilken bank som genomför 

kreditbedömningen.  

Vilken betydelse har årsredovisningar i jämförelse med andra faktorer vid en 

kreditbedömning av ett företag? 

Utifrån vår forskningsfråga har vi dragit följande slutsats, att ett företags 

årsredovisningar har lika stor betydelse i jämförelse med andra faktorer. Den har varken 

större, varken mindre betydelse än andra faktorer utan väger lika tungt och tillsammans 

med dessa andra faktorer och bankens undersökning av dessa så sker de absolut mest 

rättvisa kreditbedömningen av en bank gällande ett företag.  

Vad vi då kan konstatera är att ett företags årsredovisningar snarare väger lika tungt i 

betydelse som andra faktorer, att det därmed är andra faktorer som innovation, styrelse, 

ledning, historia, omgivning och personliga möten som påverkar en kreditbedömning 

och som har lika stor betydelse som företagets årsredovisningar.  

7.2 Reflektion över studiens genomförande 

Anledningen till att vi har kunnat få fram den information som vi behövt för att kunna 

dra de slutsatser som vi gjort ovan och även få svar på vår forskningsfråga är för att: 

- Vi har tillräckligt många respondenters information med i vår undersökning, 

hade vi haft färre så hade det varit svårt att se om det är genomgående likadana 

svar som vi fått ut. Samt att ju fler respondenter som vi har med i vår 

undersökning desto tillförlitligare anser vi att undersökningen är, och därmed 

anser vi vår undersökning vara tillförlitlig.  

- Vi har fokuserat på banker inom vårt närområde, och samma fristående bank 

(Sparbanken) och det är positivt för att då är det genomgående relativt små 

banker på små orter och det underlättar för oss att då kunna göra jämförelser 

mellan bankernas kreditbedömning och hur de genomförs, än om vi hade haft en 

del stora och en del små banker där detta antagligen skiljer sig åt mellan 

bankerna.  

- Våra respondenter är just kreditchefer, som har hand om relativt stora krediter 

(mellan tio-tjugo miljoner) och är belägna direkt under styrelsen, vilket innebär 

att kreditcheferna är ett starkt beslutande organ som har en viktig och stor plats i 

bankorganisationen. Kreditcheferna har även den breda kunskap som vi ville ta 

del av, samt omfattande utbildning inom området som vi ansåg kunde komma 

till vår fördel som studenter och teoretiskt pålästa.  

- Vi har använt oss av intervjuer, istället för exempelvis enkäter. Då intervjuer ger 

oss en bredare helhetsbild, både på omgivningen kring kreditchefen men även 

kreditchefens kroppsspråk. När man får en helhetsbild så är det lättare att dra 

slutsatser om personen som vi intervjuar, och även se om respondenten tvekar 

och därmed lättare se vart följdfrågor kan passa in.  

- Vi fått mycket liknande svar. Det är både en fördel för oss och en nackdel. 

Fördelen är att det är lättare för oss att dra en huvudsaklig slutsats, om 
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respondenternas svar är genomgående likartade och det är lättare att analysera 

och förstå sammanhanget mellan teori och empiri samt att information känns 

relevant och tillförlitlig när så många kreditchefer påpekar ungefär samma 

faktorer.  Nackdelen är att i och med att vi fått liknande svar av alla våra 

respondenter, så ger det oss inte en jättebra grund för att kunna göra jämförelser 

mellan svaren ifrån våra respondenter. Vi kan jämföra motiveringarna till de 

svar som getts, men inte så mycket utöver det.  

7.3 Förslag till fortsatta studier 

De förslag till fortsatts studier som vi skulle kunna tipsa om är att någon djupare än det 

vi har gjort i vår uppsats analysera vilka siffror exakt som kreditchefer ser till i ett 

företags årsredovisningar, vi har endast fokuserat på om årsredovisningar ses till av 

kreditchefer.  

Om man vill fortsätta studera på området så hade det också fungerat att studera vad som 

händer när en kreditchef beviljar krediten. Vad händer efter att beviljandet och 

bedömningen lämnat kreditchefens skrivbord och istället hamnar på styrelsen 

skrivbord? Man skulle även kunna göra en grundläggande undersökning och 

djupdykning i den lag och de regleringar som finns kring området kreditbedömning av 

banker. Att kanske teoretiskt fokusera på lagar och regleringar och sen ge sig ut i 

praktiken och se i hur stor omfattning det faktiskt stämmer och om det finns några 

undantag, och vad dessa undantag i så fall består av. 
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Bilaga A - Intervjuguide  
 

Kreditbegreppet – Kreditanalys & Kreditrisk 

 Undersöker ni några eller någon av följande faktorer vid en kreditbedömning?  

- Miljö 

- Industri 

- Konkurrenskraft på marknaden 

- Finansiell risk 

- Riskhantering 

- Lånstruktur och dokumentationsproblem  

På vilket sätt i så fall? 

 Förekommer det att man förskönar resultaträkningen? 

 Kan ett företags kända varumärke eller liknande påverka ett kreditbeslut? 

 Finns det någon form av klassificeringssystem för den risk ni som bank tar när 

ni beviljar kredit till ett företag (ex: affärsrisk, finansiell risk eller 

dokumentationsrisk) 

Kreditriskhantering 

 Finns det någon och gör ni i så fall någon skillnad mellan direkta och indirekta 

kreditförluster? 

 Vad använder er bank för kreditprocess? 

- Traditionell kreditprocess: Att man fokuserar på om det finns tillräckligt med 

kapital och reserver för att man ska kunna bevilja kredit 

- Modern kreditprocess: Att man fokuserar på att göra en portföljbedömning av ett 

företag 

Faktorer som påverkar ett företags kreditvärdighet 

Årsredovisningar och andra finansiella rapporter 

 Hur ser systemet och strukturen för kreditbeviljande ut? 

 Anser du att dessa strukturer och system är avancerade? 

 Kan de förändras snabbt? Utvecklas snabbt? 

 Finns det tydliga riktlinjer för hur kreditvärderingen av ett företag ska gå till? 

 Hur använder ni företag årsredovisningar när ni ska göra en kreditbedömning? 

 Hur viktiga är ett företags intäkter när ni bedömer om ifall kreditbeviljande kan 

göras eller inte? 

 Kollar ni upp bakgrunden till varför siffrorna för intäkterna är dåliga eller bra? 

 Hur viktigt och på vilket sätt prognostiserar man framtida potentiella intäkter? 



ii 
 

 Vad jämför ni med för standarder (om det görs), för annars är det svårt ett veta 

om de siffror man ser i årsredovisningen är bra eller dåliga om man inte jämför 

de med något? 

 Kollar ni upp om ett företag har panträtter och kan det påverka kreditbeslutet? 

 Hur hanteras dessa poster? 

 Vad har ett företags kassaflödesanalys för roll vid en kreditbedömning? 

 Om ett företag exempelvis visar ett minusresultat i sin resultaträkning, kan andra 

faktorer då påverka kreditbedömningen så att företaget trots det dåliga resultatet 

blir beviljade kredit? 

Övriga faktorer  

 Använder ni några former av nyckeltal vid en kreditbedömning, exempelvis:  

- Marginalmått: Resultatet relateras till omsättningen.  

- Avkastningsmått: Resultatet relateras till investerat kapital.  

- Finansiella mått: Företagets finansiella styrka, hur stor del av företagets 

verksamhet är finansierat med eget kapital respektive lånat kapital.  

- Likviditetsmått: I vilken mån och hur ett företag kan betala tillbaka sina lån och 

andra åtaganden.  

 Vilka nyckettal används? 

 Varför använder ni just de nyckeltalen? 

 Finns det en risk att den mänskliga faktorn kan påverka kreditriskbedömningar? 

 Undersöker ni omgivningen runt om företaget (Exempelvis om en finansiell kris 

är på ingående, påverkar det kreditbedömningen)? 

 Kan och i så fall hur kan en tredje part påverka ett beslut om kreditgivning? 

(Exempelvis: Ett uttalande ifrån en tredje part (revisor etc)) 

 När är det viktigt (i vilka situationer) att företag ställer säkerhet för att ni ska 

bevilja kredit? 

 Kan innovation och innovativa aktiviteter som företag utför påverka er 

kreditbedömning på något sätt?  

 Undersöker ni företags tidigare kreditåterbetalningar, om de skett i tid eller inte 

och om det skett någon återbetalning överhuvudtaget? 

 Kan en redan gjord kreditbedömning från ett offentligt kreditvärderingsinstitut 

ligga till grund för en kreditbedömning av ett företag? 

 Han ni något internt kreditvärderingssystem? 

 Bedömer ni företags finansiella hälsa ur ett långt eller kortsiktigt perspektiv? 

 Undersöker ni vad krediten ska användas till av företagen? 

 Letar ni fram egen finansiell information om företag utöver den finansiella 

information ni får av företagen själva? 

 Prognistiserar ni hur framtiden kan komma att se ut? (I form av förväntande 

konjunkturförändringar och liknande) 
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Nackdelar med att utföra en kreditbedömning utifrån företags årsredovisningar 

 Spelar det någon roll och bedömer ni olika beroende på vilka 

redovisningsstandarder och värderingsmetoder etc. som ett företag använder sig 

av i sin redovisning?  

Kan ett företags styrelse, ledning & revisor påverka vilket kreditvärde ett företag 

har? 

 Använder ni endast ett företags finansiella rapporter när ni ska besluta om kredit 

ska beviljas eller inte? 

 Hur kollar ni upp rapporternas tillförlitlighet? (Verifierbarhet – Validitet)  

 Hur och Kan överhuvudtaget styrelsen i ett företag påverka om kredit beviljas? 

(Vad styrelsen åstadkommit, hur de ser ut och hur starka och eniga de är) 

 Spelar det någon roll ifall ett företag ligger i framkant på marknaden, popularitet 

och utvecklig (överpresterar) eller inte, gällande kreditbeviljande? 

 Om ni exempelvis ber om att få finansiella rapporter inom en viss tid, eller i 

reviderat format, och ni då får det för sent eller inte i det formatet, skulle ni ta 

det som ett negativt tecken?  

 Undersöker och kollar ni någon gång på ledningen? (Om exempelvis ledasren av 

ett företag varit involverad i många företags konkurser eller liknande) 

 Hur går det till i så fall? 

 Enligt en studie som vi läst om så framgår det att olika banker tolkar det belopp 

som ett företag betalar i revisionsavgifter på olika sätt: 

- Höga revisorsavgifter = Hög revisonskvalité 

- Höga revisorsavgifter = Låg revisionskvalité 

Övriga frågor 

 Hur skiljer det sig emellan kreditundersökningen beroende på vilken 

företagsform företaget har (exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller enskilt 

bolag) 

 Tydliga med att det är företag som funnits i ca tre år? 

 Kan en kreditbedömning se olika ut beroende på om bedömningen görs på ett 

litet eller ett stort företag? 

 Kan en kreditbedömning se olika ut beroende på om bedömningen görs på ett 

tjänst eller produktproducerande företag? 
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Bilaga B – Analysmodell 
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