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SAMMANFATTNING 

Titel: Kreditbedömning av kunskapsföretag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Johanna Ejdemo Wahlman 

                 Ann-Charlotte Pålsson 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2012 - Juni 

Syfte: Syftet är att få fram vad bankerna tittar på vid en kreditbedömning. Skiljer sig 

kreditbedömningsprocessen åt om det är ett företag som har tillgångar mot ett som generellt 

inte har tillgångar, i det här fallet kunskapsföretag. Vilka är de viktigaste faktorerna i en 

kreditbedömning? 

Metod: Det har gjorts en kvalitativ studie, induktiv ansats och semistrukturerade intervjuer 

har genomförts på fyra olika bankkontor i Gävle. Efter intervjuerna har data renskrivits direkt 

och skickats ut till respondenterna för godkännande. Det godkända materialet har sedan 

sammanställts. Teorin har samlats in via litteratur och vetenskapliga artiklar. Empiri och teori 

har sen analyserats för att se om det finns likheter och skillnader inom områdena. 

Resultat och slutsats: Undersökningen visar att bankerna har samma 

kreditbedömningsprocess för kunskapsföretag som för andra företag. Resultaten visar också 

att nyckeltalen jämför olika referensmått beroende på bransch. Inga speciella nyckeltal 

granskas för kunskapsföretag vilket gör att humankapitalet blir svårbelyst. Trots att 

marknaden för kunskapsintensiva företag är på uppgång verkar inte bankerna ha något behov 

av att anpassa kreditbedömningsprocessen eftersom kreditbehovet för företagsgruppen 

generellt är lågt. 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se om kunskapsföretagen har 

fortsatt att öka. Det skulle också vara intressant att se om bankerna ändrar sin 

kreditbedömningsprocess i framtiden. 

Uppsatsens bidrag: Bankernas tillvägagångssätt i kreditbedömningsprocessen anpassas inte 

till typen av företag. Nyckeltalen som granskas bedöms utifrån olika referensmått, vilket är en 

anpassning till bransch, men för kunskapsföretag saknas möjligheten att kunna omvandla 

värdet av humankapitalet till hårda värden. Detta gör analysen besvärligare och svårare att få 

konsekvent. 

Nyckelord: kreditbedömning, återbetalningsförmåga, kunskapsföretag, tjänsteföretag, bank, 

kredit, nyckeltal  

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Credit for knowledge enterprises 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Johanna Ejdemo Wahlman 

           Ann-Charlotte Pålsson 

Supervisor: Markku Penttinen 

Date: 2012 – June 

Aim: The aim is to produce what the banks are looking at a credit. Does the credit assessment 

process for it is a company that has assets against which generally does not have assets, in this 

case, knowledge-based companies. What are the key factors in a credit? 

Method: There has been a qualitative study of inductive and semi-structured interviews were 

conducted at four different banks of Gävle. After the interviews, data written down directly 

and distributed to the respondents for approval. The approved material is then compiled. The 

theory has been gathered via literature and scientific articles. Empirical and theoretical 

knowledge has then been analyzed to see if there are similarities and differences in the fields. 

Result and conclusions: The survey shows that banks have the same credit assessment 

process for knowledge-based company for other companies. The results also show that the 

ratios are compared to different reference measures depending on the industry. No specific 

indicators examined for knowledge companies, which means that human capital will be 

difficult illuminated. Although the market for knowledge-intensive companies are on the rise 

seems not the banks have no need to adjust the credit assessment process because the credit 

needs of the enterprise group is generally low. 

Suggestions for future research: It would be interesting to see if knowledge of the 

companies has continued to increase. It would also be interesting to see if banks change their 

credit evaluation process in the future. 

Contribution of the thesis: Banks' approach to credit assessment process is not adjusted to 

the type of business. The figures under review are analyzed from various reference measures, 

which are an adaptation to the industry, but for knowledge companies lack the ability to 

convert the value of human capital to hard values. This makes the analysis more difficult and 

harder to get consistent. 

Key words: credit, repayment ability, knowledge, business, service, banking, credit, key 

ratio. 
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Begreppsförklaring 

Kunskapsföretag 

Ett icke varuproducerande företag som arbetar emot total kundanpassning kallas för 

kunskapsföretag. 

 

Humankapital 

Humankapitalet syftar till en individs yrkeskompetens. 

 

Basel II 

Basel II är det nya regelverket för bankers kapitalkrav. Kapitalkravet agerar som bankens 

buffert mot eventuella förluster.  

 

Intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) 

Basel II ger möjlighet för kreditföretag, exempelvis banker, att ansöka om medgivande från 

Finansinspektionen för att använda en intern riskklassificeringsmetod. En IRK-metod är ett 

verktyg för att beräkna kapitalkravet för en kreditrisk.  

 

UC AB 

UC, även känt som Upplysningscentralen, är Sveriges marknadsledare inom 

kreditinformation. 

 

UCs riskklassificering 

En beräkning av risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. 

 

Analyser 

Bankerna genomför interna analyser inom olika områden. De bedömer bland annat: 

 Risk – risken i ärendet 

 Marknad – hur företagets marknad ser ut 

 Bransch – den aktuella branschen 

 Miljö – hur företaget behandlar miljöaspekten  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet så kommer bakgrunden till arbetet, problemformulering, hypoteser, syfte, 

avgränsningar och hur arbetet är disponerat att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Bankernas affärsidé går ut på att låna pengar för att i sin tur kunna låna ut pengar mot ränta. För 

att banken ska gå med vinst måste räntan som betalas ut på sparkontot vara lägre än räntan som 

betalas in på utlånat kapital (www.addlink.se/ ). Vid utlåning kan banken drabbas av tre olika 

risker: marknadsrisken, operativa risken och kreditrisken. Alla tre utgör hot för bankens 

möjligheter att få tillbaka det utlånade kapitalet, som i sin tur kan leda till uteblivna intäkter. För 

att undvika att låntagaren inte betalar tillbaka lånet inklusive ränta bedöms kreditrisken för varje 

ärende (Hjort 2011). 

Det har länge diskuterats om hur kunskapsföretagens räkenskaper kan förbättras för att ge externa 

intressenter en mer rättvisande bild av verksamheten. Annell och Sveiby (1989)  anser att det 

mest avgörande kapitalet för ett kunskapsföretags framgång, humankapitalet, inte finns belyst i 

traditionell redovisningsstandards. Årsredovisningen kan då lätt leda till en missvisande bild av 

företaget ställning. En investering i vidareutbildning av personalen hamnar exempelvis som en 

kostnad i resultaträkningen, trots att den egentligen bör klassas som en tillgång för företaget. 

Huggins och Weir (2012) diskuterar även småföretagens sårbarhet för att förlora personal och 

därmed förlora en förhållandevis stor del av företagets humankapital. Kunskapsföretagets 

årsredovisning bör utformas så att externa intressenter får information om personalens 

produktionsförmåga, stabilitet, kunskap och vinstpotential (Annell och Sveiby 1989). Fanns det 

ett sådant sätt skulle humankapitalet kunna beaktas utifrån en kostnads/intäktsanalys (Jäghult 

1989), vilket skulle underlätta bedömningen av företagets finansiella ställning.  

Redan under 1980-talet konstaterade Annell och Sveiby (1989) att den vanliga 

redovisningsstandard som tillämpades gav en missvisande bild av kunskapsföretag. Jäghult 

(1989) har uppfattat samma problem och fokuserade på hur ett kunskapsföretag värderas. Vilka 

är det som berörs av denna missvisning? Potentiella aktieägare bör vara extra vaksamma när det 

gäller granskningen av årsredovisningar för kunskapsföretag men det finns även andra externa 

intressenter som berörs, exempelvis banker.  

http://www.addlink.se/
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1.2 Problemdiskussion 

I slutet på 1980-talet och i början på 1990-talet var kunskapsföretag någonting nytt.  När Annell 

och Sveiby gav ut ”Den osynliga balansräkningen” (1989) hade missvisningen i 

kunskapsföretagens räkenskaper uppmärksammats. Dagens forskning har klivit av banan för 

missvisningar inom räkenskaperna och är nu mer inriktad på styrningen av kunskapsföretag samt 

fördelningen av information inom organisationen. Idag, år 2012, är företagsgruppen fortsatt 

växande och därmed bör problemet antingen vara åtgärdat i form av en annan struktur på 

räkenskaperna eller så bör de externa intressenterna ha anpassat sig för att undvika feltolkningar 

av företagsinformationen.  

 

Många företag behöver hjälp i form av kapital, aningen när verksamheten befinner sig i 

startgroparna eller vid exempelvis investeringar. Eftersom kunskapsföretagen ökar bör även 

bankernas hantering av ärenden gällande denna företagsgrupp ha påverkats av en ökning. Det 

finns ingen speciell utformad standard för redovisning av kunskapsföretagens räkenskaper som 

går att läsa ut. Detta borde betyda att de som tolkar informationen har hittat andra lösningar för 

att kringgå problemets missvisningar av den finansiella informationen. Banker är en extern 

intressent vid granskningen av kunskapsföretagens räkenskaper. Vad har de gjort för anpassning 

för att motverka missvisningens påverkan av kreditbedömningen? 

 

En annan aspekt som blir intressant ur bankernas perspektiv är kunskapsföretagets möjlighet till 

säkerhetsställande. Ur kunskapsföretagets perspektiv är personalens kunskap det viktigaste och 

mest värdefulla kapitalet. Hur påverkar detta bedömningen vid bankernas kreditgivning för 

kunskapsföretag? 

 

Utan anpassad redovisningsstandard för kunskapsföretag blir det svårt att bedöma företagets 

personal genom att studera räkenskaperna. Finns det inget krav för kunskapsföretaget att redovisa 

sådana uppgifter så finns det heller inget syfte, från företagets sida, att offentliggöra mer 

information än nödvändigt. Det gör att bankerna, även om intresse finns, har svårt att bedöma 

personalen och dess kunskapsnivå. Finns det intresse från bankens sida att bedöma, det som ur 

kunskapsföretagets perspektiv är det viktigaste kapitalet, personalen? Om ja, finns det i så fall 

tillräcklig information att tillgå? 
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1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor som ställdes i arbetet var: 

 Skiljer sig kreditbedömningsprocessen för ett kunskapsföretag i förhållande till andra 

typer av företag? 

 Påverkar kunskapsföretagens brist på materiella tillgångar bankers bedömning vid 

kreditgivning? 

 Behöver räkenskaperna för ett kunskapsföretag anpassas för att ge kreditbedömaren en 

mer rättvisande bild av företaget? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera bankers kreditbedömningsprocess för att ta reda på 

om och hur bedömningen påverkas för kunskapsföretag. Ämnet ger kunskap inom både bank och 

företagande, vilket är relevant kunskap för ekonomistudenter. 

 

1.5 Avgränsning 

 Valet gjordes att avgränsa undersökningen till fyra bankkontor i Gävle: Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och Länsförsäkringar Bank, då dessa låg nära varandra. Valet att 

undersöka kreditbedömningsprocessen och anpassningen till företagsgruppen “kunskapsföretag” 

från ett övergripande synsätt gjordes för att få insikt och förståelse för processen samt undersöka 

systemets flexibilitet och utvecklingsmöjligheter, vilket kan vara relevant kunskap för framtida 

yrken inom bank och företagande.  

 

 

1.6  Dispositioner 

Arbetet är disponerat som följer. Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till undersökningen 

som sedan leder fram till en problemdiskussion. Uppsatsens syfte och arbetets avgränsning 

presenteras också här. Kapitel 2 behandlar arbetets tillvägagångssätt och redogör för vald metod. 
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Kapitel 1 Inledning: Bakgrund, syfte, problemformulering och avgränsning. 

Kapitel 2 Metod: Uppsatsen metoder tas upp.   

Kapitel 3 Referensram: Väsentliga teorier. 

Kapitel 4 Empiri: Intervjuerna sammanställs. 

Kapitel 5 Analys: Teori och empiri kopplas samman. 

Kapitel 6 Slutsats: Slutsats av arbetet.  

Kapitel 7 Källförteckning: Här listas böcker, hemsidor och vetenskapliga artiklar  

En kvalitativ undersökning och en deduktiv metod har genomförts. I kapitel 3 presenteras 

relevant teori för undersökningen. Kreditbedömningsprocessen och kunskapsföretag samt olika 

nyckeltal beskrivs utifrån befintlig forskning. Kapitel 4 presenterar undersökningens primärdata 

där de genomförda intervjuernas svar presenteras fråga för fråga. Analysen i kapitel 5 knyter 

samman teori och den insamlade empirin som till slut mynnar ut i slutsatserna i kapitel 6. I 

kapitel 6 återkopplas också undersökningens resultat till arbetets forskningsfrågor och syfte. Till 

sist återfinns alla källor till arbetet i kapitel 7. 
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2. Metod 

Här redogörs för uppsatsens metod, vilket vetenskapligt synsätt som har använts samt motivering 

bakom gjorda val. 

 

 

2.2 Vetenskaplig metod och ansats 

2.2.1 Vetenskaplig ansats 

Hermeneutik 

Hermeneutiken kallas även för tolkningsläran (Thurén 2007). Liksom positivismen använder sig 

den hermeneutiska kunskapsteorin av empiri och logik. Till skillnad från positivismen används 

ytterligare en källa, nämligen inkännande/empati. Hermeneutiken skiljer sig i stor grad från 

positivismen eftersom den går ut på att förstå och inte bara begripa. Människor kan enbart känna 

empati för andra människor och en hermeneutisk kunskapsteori kan därför enbart användas på 

forskning som berör hur människor tänker och känner (Thurén 2007). 

 

”En intelligent utomjording kan bli en utmärkt positivistisk forskare, men aldrig humanist.” 

(Thurén 2007 sid 95). 

 

Enligt Hartman (2004) är hermeneutiken intresserad av hur världen tolkas framför hur den 

egentligen är. Detta synsätt är av stor betydelse för forskning inom samhälls- och 

beteendevetenskapen. Till skillnad från den positivistiska vetenskapen strävar hermeneutiken 

efter att nå en förståelse för hur människor uppfattar världen. Uppfattningarna kan inte mätas utan 

måste tolkas (Hartman 2004). Kritik mot hermeneutiken kan vara att tolkningar sällan eller aldrig 

bedöms lika utan påverkas av tolkarens värderingar, förförståelse och kunskapens sammanhang 

(Thurén 2007). 

 

Induktiv teori – upptäckarens väg 

Om en undersökning genomförs med empirisk information som utgångspunkt anses den vara 

genomförd med ett induktivt angreppssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). Arbetet börjar 

genom att empirin samlas in via exempelvis observationer. Observerandet är teorineutralt och ska 
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därför inte styras av tidigare skrivna teorier (Hartman 2004). Enligt Hartman (2004) anses det 

induktiva angreppssättet förlegat vad gäller kvantitativa metoder och Bryman och Bell (2005) 

förknippar induktiv ansats med kvalitativ forskning medan deduktiv ansats förknippas med 

kvantitativ forskning. Holme och Solvang (1997) anser att en stor del av forskningen inom 

samhällsvetenskaperna har en kombination av deduktiv och induktiv ansats. 

2.2.2 Vetenskaplig metod 

Kvalitativ metod 

Ett kännetecken för en kvalitativ metod är närheten till forskningsobjektet. För att kunna förstå 

den situation som forskningsobjektet befinner sig i krävs att en relation skapas. Att det finns en 

direkt subjekt-subjektrelation är särskiljande för en kvalitativ forskningsmetod (Holme och 

Solvang 1997). Om en studie inte arbetar med numeriska uppgifter brukar den ses som kvalitativ. 

Det är vanligt förekommande att kvalitativa studier genomförs verbalt (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011). 

2.2.3 Undersökningen har använt… 

Till det här arbetet har en hermeneutisk kunskapsteori används för att inte begränsa 

svarsalternativen då ämnet kräver tolkning för att kunna återge en rättvisande bild. Genom 

tolkningarna försöker denna undersökning ge en beskrivande bild av hur en 

kreditbedömningsprocess för ett företagslån går till. Eftersom kunskapsföretag kan få problem 

med säkerställning i kreditbedömningsprocessen lägger intervjufrågorna vikt på hur 

banktjänstemännen gör sina tolkningar av informationen om kunskapsföretag. 

Forskningsfrågorna som ställdes i arbetet berörde skillnader i kreditbedömningsprocessen, brist 

på materiella tillgångar och anpassning av kunskapsföretagens räkenskaper. Verbala intervjuer 

har genomförts för att få en tydlig bild av kreditgivningsprocessen, vilket är en kvalitativ metod. 

Fördelen den metoden ger är att respondenterna får möjlighet att beskriva ämnet genom egna ord 

vilket i sin tur ger en större förståelse. Genom skapade subjekt-subjektrelationer har 

undersökningen blivit mer djupgående än vid en kvantitativ metod och genom ett teorineutralt 

angreppssätt har den induktiva metoden möjliggjort en relativt fri tolkning av undersökningens 

resultat. 
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2.4 Datainsamling 

Till undersökningen har primär- och sekundärkällor använts. Primärkällor syftar till 

förstahandsinformation som samlats in av skribenterna och sekundärkällor är informationskällor 

som ger data från tidigare forskning (Holme och Solvang 1997). Primärdata har samlats in genom 

intervjuer. För insamlande av sekundärdata har litteratur, internetsidor, vetenskapliga artiklar och 

tidigare uppsatser på C och D-nivå inom det valda ämnet använts. 

 

2.5 Urval och genomförande 

Urval ur populationen för denna undersökning är banker i Gävle. Förfrågan om intervju 

tilldelades de fyra storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken) samt en 

medlemsbank (Länsförsäkringar Bank). Bankkontoren besöktes och respondenter som hade insikt 

i företagets kreditbedömningsprocess efterfrågades. SEB tackade nej till en intervju. De övriga 

bankerna bokade in intervjuer om 30-60 min. Intervjuerna genomfördes 10-17 april 2012. 

Intervjuerna antecknades samt spelades in efter godkännande av respondenten. Intervjusvaren 

renskrevs samma dag som intervjun genomfördes med hjälp av ljudupptagningen. En kopia 

mailades ut till respondenten som fick möjlighet att justera och godkänna de skrivna svaren för 

att undvika missförstånd. 

 

2.6 Intervjumetod 

Vid användning av en ostrukturerad intervjumetod får respondenten ett antal teman att prata fritt 

utifrån. Intervjumetoden liknar ett vanligt samtal (Bryman och Bell 2005). En semistrukturerad 

intervju har intervjufrågor i en förutbestämd ordning men respondenten har möjlighet att 

formulera egna svar (Hartman 2004). Den förutbestämda ordningen kallas ofta för en 

intervjuguide. Följdfrågor kan ställas om de anknyter till ämnet (Bryman och Bell 2005). 

Frågorna vid en strukturerad intervjumetod är förbestämda och så är även ordningen de ställs i. 

Alla respondenter intervjuas på samma sätt och vid en hög grad av strukturering är 

svarsalternativen givna (Hartman 2004). 

En semistrukturerad intervjumetod har använts. Empirin har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer och en intervjuguide. Respondenterna har fått svara fritt och följdfrågor har ställts för 

att få en fördjupad förståelse av ämnet. 
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2.7 Tillförlitlighet 

2.7.1 Validitet 

Validitet (giltighet) menas hur korrekt en observation är. Hur väl visar undersökningen världen 

som den är? (Hartman 2004) Enligt Bryman och Bell (2005) går validitet ut på att bedöma om de 

slutsatser som undersökningen har lett fram till hänger ihop eller inte. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011 s. 60) skriver att validitet är ”ett mätinstruments förmåga att mäta det 

som man avser att det ska mäta”. 

För att få så hög validitet som möjligt delades arbetet upp i tre delar: kreditbedömning, 

kunskapsföretag och marknad. Teoridelens tre rubriker användes vid strukturerandet av 

intervjuguiden för att underlätta analysen av den kommande empiriska informationen. Även 

analyskapitlet har samma struktur för att enkelt följa teorin och empirin åt. På så sätt undersöks 

likheter och skillnader mellan primär- och sekundärdata. 

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till undersökningens pålitlighet. Framkommer samma resultat om 

undersökningen utförs av någon annan? (Hartman 2004) Reliabilitet handlar i grunden om 

mätningarnas följdriktighet och pålitlighet (Bryman och Bell 2005). 

En intervjuguide har används vilket stärker reliabiliteten. Eftersom intervjuerna har genomförts 

genom en semistrukturerad metod sjunker pålitligheten något. Att respondenten får möjlighet att 

svara fritt gör att exakt samma svar inte kan förväntas om undersökningen upprepas. Däremot 

finns svenska lagar som reglerar hur bankers kreditbedömning ska gå till, vilket stärker 

reliabiliteten för området. 

 

2.8 Tillvägagångssätt  

Litteratur söktes via referenslistor från tidigare forskning samt från bibliotekskataloger. För att 

hitta vetenskapliga artiklar har sökord som kreditbedömning, återbetalningsförmåga, 

kunskapsföretag, tjänsteföretag, bank, kredit, nyckeltal och deras engelska motsvarigheter 

använts. Utifrån denna teoretiska referensram utvecklades en problemdiskussion. Ur 

problemdiskussionen skapades senare arbetets syfte och hypoteser. Därefter gjordes en 

intervjuguide.  
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Besök på bankerna gjordes för att höra om de ville delta i en intervju. Arbetet krävde att 

respondenten hade insikt i kreditgivningsprocessen för företag. Intervjuer bokades och 

intervjuguiden skickades ut via mail innan intervjun. Vid intervjun ställde en frågorna utifrån 

intervjuguiden och den andre antecknade. Intervjuerna spelades in efter tillstånd av respondenten. 

Direkt efter varje intervju renskrevs intervjusvaren och mailades ut till respondenten för kontroll, 

så att svaren hade uppfattats rätt. Respondenterna fick då frågan om de ville vara anonyma. 

2.9 Källkritik 

Den litteratur som har använts speglar vad de olika författarna som skrivit de olika böckerna 

tycker och tänker vilket kan påverka informationen. För att säkerhetsställa informationen har 

även kompletterande litteratur studerats. Trots att fokus har legat på att hitta så aktuell litteratur 

som möjligt så har det inte alltid varit möjligt. Detta kan påverka arbetets reliabilitet. 

För att få inspiration om upplägg och disponering på arbetet har äldre C och D-uppsatser inom 

samma ämnesområde studerats. Eftersom dessa undersökningar inte har genomgått samma 

granskning som övrig forskning har innehållet används försiktigt. 

Informationen om bankerna är hämtad från företagens egna hemsidor och är därför partisk. 

Övriga internetsidor har främst använts för att hitta uppsatser och artiklar inom det valda 

området. Eftersom tillvägagångssättet för informationsinsamlingen hos Tillväxtverket har ändrats 

mellan de undersökta åren är denna information inte helt tillförlitlig.  

Under intervjuerna fanns gott om tid till att hinna ställa alla intervjufrågor. Respondenterna gavs 

möjligheten att tillägga ytterligare information för att garantera att intervjuguiden har täckt hela 

området. Genom valet av en semistrukturerad intervjumetod gavs respondenten möjlighet att 

formulera sina svar på ett fritt sätt, vilket kan leda till en vinkling av svaren. Områden kan ha 

utelämnats respektive förskönats. 
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3. Referensram 

Här presenteras relevant teori. Kreditbedömning, kunskapsföretag och marknad beskrivs utifrån 

redan befintlig forskning.  

 

3.1 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningen enligt Broomé m.fl. (1995) innefattar olika delar. Det som analyseras är 

företaget, vilka finansieringsmöjligheter de har, om företaget har några säkerheter och andra 

faktorer som kan vara av vikt för kreditgivaren. Bedömningen bör innehålla en blandning av 

dessa analyser. I vissa fall är inte kreditbedömningen lika innehållsrik det gäller om till exempel 

lånesumman är låg eller om det finns riskfria säkerheter. Låntagarens återbetalningsförmåga är 

det viktigaste syftet genom hela kreditbedömningsprocessen (Funered 1994). 

 

När kreditgivaren analyserar företaget så tittar de på faktorer som hur ägaren är, om den är 

kompetent, om den har lyckats att driva företag förut och om företaget har en ordnad redovisning. 

Hur marknaden för företaget ser ut och om det exempelvis finns exportmöjligheter, är intressanta 

uppgifter att beakta vid kreditbedömningen (Broomé m.fl. 1995). Det är viktigt att företaget har 

en bra och hälsosam relation till banken. Om företaget har ett gott rykte kan de bli erbjuden fler 

lån (Brown och Zehnder 2007). Kreditgivaren tittar också på nyckeltal som kassaflöde, resultat, 

likviditet, soliditet och räntabilitet (Broomé m.fl. 1995). 

 

3.1.1 Nyckeltal 

Ordet nyckeltal kommer ifrån engelskan och översätts nyckel-kvoter, alltså vilka kvoter som är 

viktiga. En nyckelkvot i sig säger inte så mycket utan det viktiga är att jämföra kvoterna under 

flera år för att se utvecklingen på företaget (MM publikationer 1996). 

Ett nyckeltal som mäts ska vara relevant. När nyckeltalet används rätt så kan ett företag 

framhävas på ett bra sätt (www.idg.se). Det viktigaste hos ett nyckeltal är inte just siffrorna i ett 

nyckeltal utan jämförelsen företag väljer att göra under flera år samt vilka slags nyckeltal om 

företaget vill framhäva. Det viktiga är att det inte används för många nyckeltal utan att företaget 

väljer ut några som är viktiga för just dem. De finansiella nyckeltalen är oftast lättare att tolka, 

därför används de mest.(www.idg.se). 

http://www.idg.se/
http://www.idg.se/
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Det finns ett nyckeltals institut som mäter nyckeltal som har med jämställdheten inom ett företag 

att göra. Där mäts nyckeltal som bland annat andelen personer i högsta ledningsgruppen som är 

kvinnor, andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda som är kvinnor, skillnad i 

lång sjukfrånvaro mellan kvinnor och män, genomsnittligt uttag av föräldradagar av män som 

tagit ut föräldradagar (www.nyckeltal.se). 

 

De vanligaste nyckeltalen som soliditet, kassaflöde, räntabilitet (Bilaga 1) behövs i stora 

kunskapsföretag för att visa ledningen och investerare hur de ska värdera företaget. 

Årsredovisningens syfte är att ge aktieägarna en rapport om hur styrelsen förvaltar deras insatta 

pengar. För ett kunskapsföretag är det viktigt att årsredovisningen visar personalens 

produktionsförmåga, därför borde en ny slags personalredovisning för kunskapsföretag tas fram 

för att mer rättvist kunna visa företagets siffror och utbildningsnivå (Annell och Sveiby 1989). 

Det behövs nyckeltal som visar på hur kompetent personalen är i ett kunskapsföretag. När 

företaget mäter det totala humankapitalet så får de fram hur erfarna och kunniga 

intäktspersonerna är i ett företag. De kan exempelvis mäta nyckeltal som 

humankapital/intäktsperson som då visar på hur kompetent varje intäktsperson är. Humankapital 

visar den yrkeskompetens som finns i företaget och en intäktsperson är den person som har 

kompetensen exempelvis en revisor på revisionsbyrå, en arkitekt på arkitektbyrå. Andra nyckeltal 

som mäts är andelen intäktspersoner i förhållande till totalt anställda. Det visar vilken betydelse 

intäktspersonerna har i företaget. Nettoomsättning/anställd och personalkostnad/anställd är andra 

nyckeltal som ett kunskapsföretag tittar på (Annell och Sveiby 1989). 

3.1.2 Säkerheter 

När det ska tas ett lån kan kreditgivaren kräva att kredittagaren har någon form av säkerhet 

(Lennander 2011). Enligt Menkhoff (2012) säkras lånekontrakten genom olika slags säkerheter. 

Mellan de olika lånetermerna och typerna av säkerhet tolkar han det som om det finns en relation. 

Menkhoff (2012) har i sin studie märkt att traditionella säkerheter är relaterad till högre räntor, 

längre återbetalningstid och större lånesumma.  

 

 

http://www.nyckeltal.se/
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När någon form av säkerhet ges har kreditgivaren större chans att få tillbaka sitt lån. Det finns 

olika slags säkerheter:  

 

 Realsäkerhet kan vara ett pantbrev, ett hus eller någon annan tillgång av stort värde.  

 Borgen vilket innebär att någon annan tar på sig skulden om inte den som ansöker om 

lånet kan betala (Lennander 2011). 

Vid realsäkerhet blir tillgången som har satts i pant kreditgivarens om inte kredittagaren har 

betalat sin skuld. De typer som är vanligast när det gäller borgen är enkel borgen och 

proprieborgen. Enkel borgen innebär att den som har gått in som borgensman får betala skulden 

när kreditgivaren (borgenären) inte kan få ut mer pengar av den som har tagit lånet, alltså först 

efter att borgenären försökt få pengar av låntagaren. Vid proprieborgen kan kreditgivaren kräva 

pengar när som helst av den som har gått in som borgensman, även fast låntagaren kan betala 

(www.attkunna.se).  I normalfallet sluts avtal med en bank och då på bankens egna förtryckta 

formulär. Banken har speciella formulär för både borgen och om något ska sättas i pant. På 

dokumenten finns en handlingsplan för vad som händer om låntagaren inte betalar sin skuld 

(Lennander 2011). 

 

Bedömning av nyckeltalen, hur marknaden ser ut, om ägarna skött sig tidigare och olika 

säkerheter som företaget har är faktorer som ingår i en kreditbedömning. Enligt Bankrörelselagen 

är den viktigaste bedömningen återbetalningsförmågan för företaget. 

 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser 

som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 

förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.”  

 

(2004:297 Bankrörelselagen 8 kap. 1§)(www.notisum.se) 

 

 

 

 

http://www.attkunna.se/
http://www.notisum.se/
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3.2 Kunskapsföretag 

Kreditbedömare hanterar låneansökningar från alla typer av företag. Den här studien tittar närmre 

på bedömningar av kunskapsföretag. Vad är det som är speciellt med kunskapsföretag? 

  

3.2.1 Tjänsteföretag eller kunskapsföretag? 

Tjänsteföretag menas icke varuproducerande företag (Annell och Sveiby 1989). Inom det vida 

begreppet tjänsteföretag innefattas bl.a. kunskapsföretag (Jäghult 1989).  Enligt Sveiby och 

Risling (1986) ligger skillnaden mellan ett kunskapsföretag och ett tjänsteföretag i att 

kunskapsföretag löser mer komplexa problem än tjänsteföretag. 

Indelningen av tjänsteföretag sker utifrån graden av kundanpassning. På ena sidan av skalan finns 

företag som har standardiserade tjänster vilka inte tar någon hänsyn till vem kunden är, 

exempelvis McDonalds. På andra sidan av skalan finns företag vars tjänster anpassas efter 

kunden, exempelvis konsulttjänster (Annell och Sveiby 1989). 

 

 

 

Figur A1: ”Grad av Kundanpassning” (Annell och Sveiby 1989 s. 9) 
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Ett icke varuproducerande företag som arbetar mot total kundanpassning kallas för 

kunskapsföretag (Annell och Sveiby 1989). Ett exempel på kunskapsföretag är professionella 

konsultföretag (Jäghult 1989).  

3.2.2 Kapital 

Liksom i alla företag behövs kapital för att driva verksamheten. I varje organisation finns två 

typer av kapital: finansiellt kapital och kunskapskapital. Till skillnad från exempelvis ett 

tillverkande företag är det inte det finansiella kapitalet som är mest intressant för ett 

kunskapsföretag (Annell och Sveiby 1989). Finansiellt kapital syftar till pengar och 

unskapskapital menas samspelet mellan human-, nätverks- och strukturkapital (Lyttkens 2001). 

Kunskapsföretag säljer sin kunskap och problemlösningsförmåga till sina klienter vilket gör att 

företagen i hög grad är beroende av de anställdas individuella färdigheter. Detta gör att 

kunskapskapitalet är det mest intressant att studera i det här fallet (Annell och Sveiby 1989). 

 

Kunskapskapitalets tre delar 

Kunskapskapitalet kan delas upp i tre olika delar: human-, nätverks- och strukturkapital (Lyttkens 

2001). Den viktigaste informationen för externa intressenter är information om humankapitalet 

och det organisationsbundna strukturkapitalet (Annell och Sveiby 1989). 

 

Strukturkapital 

Det organisationsbundna kapitalet, strukturkapitalet, är kunskap som hör till företagets 

organisation (Annell och Sveiby 1989). Det syftar till kunskapen som finns kvar i företaget när de 

mänskliga tillgångarna har gått för dagen (Huggins och Weir 2012). Enligt Jäghult (1989) blir det 

ofta nödvändigt för växande kunskapsföretag att standardisera sina produkter något för att lättare 

kunna ta in ny personal. Inom kunskapsföretagets specialiserade yrkesroller upplevs en ökad 

byråkratisering för att underlätta utveckling och förökning av kunskap, vilket leder till att 

företaget kan erbjuda personalen tillgång till den befintliga kunskapsbasen (Donaldson 2001). Ett 

kunskapsföretag kan omvandla individuell kunskap till gruppens tillhörighet genom att 

strukturera upp immateriella tillgångar genom informationssystem. På detta sätt kan 

kunskapsföretag utöva äganderätt över strukturkapitalet och därigenom ges möjlighet att 
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vidareutveckla och förvalta immateriella tillgångar för att uppnå en hållbar konkurrensfördel 

(Huggins och Weir 2012). 

 

Nätverkskapital 

Ett företags nätverkskapital innehåller förvaltandet och investeringar av ett företags externa 

samspel och relationer (Huggins och Weir 2012). Det utgörs av den informationsarkitektur som 

finns inom ett specifikt område (Lyttkens 2001). Nätverkskapitalet innefattar affärs- och 

professionella nätverkstillgångar i form av kontrakt som distributionsavtal eller icke formella 

överenskommelser mellan leverantörer och investerare. Kapitalet kan ge en långsiktigt hållbar 

konkurrensfördel och hjälper till att förbättra effektiviteten i distributionen för kunskapsföretaget 

(Huggins och Weir 2012). Några områden som innehåller företag som har starkt nätverkskapital 

är husbyggen, produktdesign och design av affärskritiska IT-system (Lyttkens 2001). 

 

Humankapital 

Det individuella kapitalet, humankapital, syftar till individens yrkeskompetens och hör ihop med 

förmågan att kunna lösa klienternas problem. Kapitalet består av utbildning, yrkeserfarenhet, 

personligt rykte samt relationer klienter och kollegor emellan (Annell och Sveiby 1989). Det är 

kunskaper som den enskilde medarbetaren innehar, huvudfokus ligger på individens sökförmåga 

(Lyttkens 2001). Hur beroende ett företag är av det humankapitalet som finns inbäddat i varje 

medarbetare påverkas av storleken på bolaget. Om varje anställd antas inneha lika stor mängd 

humankapital har ett företag som har 10 st i personalstyrkan hälften så stort humankapital som ett 

företag som har 20 st anställda. Detta medför att det mindre företaget är mer sårbart för att förlora 

en anställd än det större företaget (Huggins och Weir 2012). 

  

Exempel: 

Mindre företag:    10 anställda = 100% humankapital (10% per anställd) 

10 anställda – 1 anställd = 90 % av humankapitalet är kvar i 

företaget 

 

Större företag:  20 anställda = 100% humankapital (5% per anställd) 

20 anställda – 1 anställd = 95% av humankapitalet är kvar i företaget 
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För det mindre företaget är det därför viktigt att försöka omvandla humankapitalet till mer 

uttryckligen och dokumenterad kunskap. Utan detta har kunskapsföretaget svårt att skydda 

humankapitalet och konsekvent använda företagets totala kunskapskapital (Huggins och Weir 

2012). 

 

Fördelningen av kapital 

Fördelningen mellan finansiellt kapital, humankapital (individkapital) och strukturkapital skiljer 

sig åt (Annell och Sveiby 1989). Figuren nedan visar hur tyngdpunkten för olika företagstyper 

fördelas mellan olika kapital. 

 

 

 

Figur A2: ”Företagets tre kapitaltyper” (Annell och Sveiby 1989 s.20) 

 

För ett tillverkande företag (industriföretaget) har det finansiella kapitalet möjliggjort medvetna 

investeringar som har utformat företaget så att tillverkningen är mindre beroende av 

humankapitalet samt ökat värdet av strukturkapitalet. Detta har medfört en förflyttning av 

tyngdpunkten mot strukturkapitalet och det finansiella kapitalet (Annell och Sveiby 1989). 



25 

 

Större kunskapsföretag har oftast industrialiserat sin service och programmerat sin 

kundanpassning i hög utsträckning, vilket förflyttar dem till benämningen “tjänsteföretag” 

(Jäghult 1989).  

 

Tjänsteföretag har satsat på att bygga upp kunskap om marknadsföring och påverkan av 

konsumenter samt organisering av försäljning (Annell och Sveiby 1989). Infrastrukturen som 

företagen utvecklat för att kommersialisera sitt kunskapskapital hör till strukturkapitalet (Cohan 

och Kaimenakis 2007). Denna strukturering inom företaget gör det svårt för en individ att ta med 

sig kunskapen och sälja den som konsult. Tjänsteföretagets tyngdpunkt ligger på så vis närmre 

strukturkapitalet än det finansiella kapitalet (Annell och Sveiby 1989). 

 

För kunskapsföretag utgör humankapitalet själva kärnan i produktionsprocessen (Annell och 

Sveiby 1989). Mindre företag har generellt mindre byråkrati och få eller inga komplexa 

ledningssystem i jämförelse mot de större motsvarigheterna. Detta medför att företaget har 

mindre struktur gällande mätning, styrning och utveckling av bland annat kunskap (Huggins och 

Weir 2012). Den kunskap som varje enskild individ har utvecklat är avgörande för kvaliteten och 

framgången för företaget. Behovet av finansiellt kapital och strukturkapital är litet. Något som 

däremot är viktigt för kunskapsföretaget är att underhålla drivkraften bakom den individbundna 

kompetensen hos personalen. Kunskapsföretagets tyngdpunkt ligger alltså nära humankapitalet i 

figur 6 (Annell och Sveiby 1989). 

  

3.2.3 Kunskapsföretagens räkenskaper 

I tillverkande företag sammanfaller ofta företagens interna styrmodeller gentemot de externa 

intressenternas informationsbehov. Företagsledningen använder sig av nyckeltal för att uppnå 

deras interna mål. Aktieägare använder samma nyckeltal när de bedömer ett företags lönsamhet. 

För kunskapsföretagens ledning skiljer sig den interna styrningen mot årsredovisningens 

standards som finns idag, vilket kan ge en missvisande bild av företaget för externa intressenter 

(Annell och Sveiby 1989). För att kunna sätta ett riktigt värde på kunskapskapitalet hos ett 

kunskapsföretag så måste kostnaderna för de mänskliga tillgångarna kunna mätas. Fanns det ett 

sådant sätt skulle humankapitalet kunna beaktas utifrån en kostnads/intäktsanalys (Jäghult 1989). 
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Att förvänta sig att humankapital kan mätas och läggas in i en balansräkning på samma sätt som 

materiella tillångar anser Spender och Marr (2006) är dömt att misslyckas på grund av 

skillnaderna i tillgångarnas olika natur. De anser däremot att en aktivitetsbaserad analys, som ett 

komplement till räkenskaperna, skulle kunna vara grunden för att mäta humankapital. 

3.2.4 Personalen 

Hos ett kunskapsföretag är personalen generellt välutbildade och kombinerar kunskap från 

strukturkapitalet med tyst kunskap (Huggins och Weir 2012). Tyst kunskap är underförstådd 

kunskap som kommer från erfarenheter och kan bara förvärvas genom att en annan person 

upplever samma sak (Donaldson 2001). Personalen kan därigenom erbjuda ett unikt sätt att skapa 

lönsamma resultat till deras klienter (Huggins och Weir 2012). Eftersom företaget är starkt 

beroende av sin personal bör de redovisa ett antal personstabilitetsmått för att räkenskaperna ska 

ge en så rättvisande bild av företaget som möjligt (Annell och Sveiby 1989). 

 

Genomsnittsålder 

Personalens genomsnittsålder är en faktor vid bedömandet av personalens stabilitet. De som 

medför högst stabilitet för företaget är de äldre medarbetarna eftersom de sällan byter jobb och 

därigenom utgör en lägre risk (Annell och Sveiby 1989). De unga i personalen ökar däremot sitt 

förädlingsvärde i snabbare takt än de äldre (Jäghult 1989). För hög medelålder är inte bra och 

nyrekryteringar kan användas för att behålla ett bra genomsnitt (Annell och Sveiby 1989). För att 

ett företag ska ha en bra genomsnittsålder bör 75 % av personalstyrkan vara 30-50 år (Jäghult 

1989). 

 

Personalomsättning 

För att få en rimlig uppfattning om företagets personalomsättning bör statistik för flera år 

analyseras. Det gör det möjligt att se utveckling eller tendenser inom företaget (Jäghult 1989). 

Genom att dividera antal anställda som slutat under ett år och de totalt antal anställda vid årets 

början beräknas personalomsättningen. För en tydlig bild av utvecklingen bör företaget räkna på 

intäktspersoner samt hela personalstyrkan (Annell och Sveiby 1989). En hög personalomsättning 

innebär en risk för missnöje inom organisationen medan en låg omsättning kan resultera i stelhet. 
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Måttet på personal-omsättningen för ett kunskapsföretag bör ligga mellan 5-20% (Annell och 

Sveiby 1989). 

 

Genomsnittlig anställningstid 

Enligt Annell och Sveiby (1989) är ett företag inte stabilt om de flesta anställda enbart har några 

få anställningsår. De anser att ett lågt värde på genomsnittligt anställningsår kan ge den externa 

intressenten signaler om att företagets strategi och affärsidé är flexibel och därigenom kan ändras 

snabbt. Jäghult (1989) däremot anser att 30-65% av de anställda bör ha mindre är tre års 

anställning eftersom sannolikheten att en intäktperson börjar söka sig om efter nya utmaningar är 

lägre under de första två åren.  

 

Avhoppskänslighet 

Ett relevant mått för avhoppskänsligheten kan beräknas genom att undersöka hur mycket vinsten 

skulle påverkas om 10 personer skulle avgå eller om en hel resultatenhet skulle sluta. Vid 

beräkningen bör två effekter på vinsten anges. Det ena är om alla kunder väljer att stanna kvar 

hos företaget och den andra är om hälften av kunderna väljer bort företaget (Annell och Sveiby 

1989). Några faktorer som kan påverka avhoppskänsligheten är andelen heltidsanställda ägare 

inom företaget, spridning av ägande bland nyckelpersoner, hur expansioner genomförs samt 

tydlighet av affärsidé. Variabeln anses vara positiv om två eller flera faktorer kan bedömas 

positivt (Jäghult 1989). 

 

3.3 Marknad 

Hur marknaden för företaget ser ut och om det exempelvis finns exportmöjligheter, är intressanta 

uppgifter att titta på för en kreditgivare (Broomé m.fl 1995). 

Kunskap i sig är en viktig källa till välstånd och konkurrensfördelar. Betydelsen av kunskap inom 

organisationer ökar (Donaldson 2001). Den ökade ekonomiska fokusen på kunskap har gynnat 

kunskapsintensiva företagstjänster. Sektorn har blivit en av de snabbast växande inom de 

avancerade och utvecklande ekonomier som finns idag. De är även en allt viktigare källa till 

nyskapande. Trots att majoriteten av kunskapsföretagen är små är produktion och sysselsättning 

ofta centrerad runt större kunskapsföretag. En stor del av de små kunskapsföretagen försöker 

nischa sig och söker därför en specifik typ av kunskap (Huggins och Weir 2012). 
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Sammanställningen visar både nystartade företag och företag som har varit vilande i minst två år 

och nu startats på nytt. Eftersom tillvägagångssättet har ändrats från enkätundersökning till en 

registerbaserad undersökning under åren försvåras sammanställningen (www.tillvaxtanalys.se).  

Tanken var att jämföra fem år tillbaka men då undersökningarna före 2009 inte jämförde samma 

branscher så var detta inte möjligt. Även under 2010 så ändrades kriterierna för nyföretagare 

vilket kan göra siffrorna något missvisande.  

 

 2009 2010 2011 

Finans-, försäkrings- och 

fastighetsverksamhet 

 

1679 st 

 

2061 st 

 

3414 st 

Juridisk- och ekonomisk 

konsultverksamhet 

 

6065 st 

 

6775 st 

 

7057 st 

Uthyrning, personalförmedling, 

turism, bevakning samt andra 

kontorstjänster 

 

 

3227 st 

 

 

3746 st 

 

 

4339 st 

 

Figur A3: Översikt över nystartade företag i Sverige under åren 2009 – 2011 

(Statistikportalen.tillvaxtanalys.se) 

3.4 Sammanfattning 

Det som analyseras är företaget, vilka finansieringsmöjligheter de har, om företaget har några 

säkerheter och andra faktorer som kan vara av vikt för kreditgivaren. Kreditgivaren tittar också på 

nyckeltal som kassaflöde, resultat, likviditet, soliditet och räntabilitet. De vanligaste nyckeltalen 

som soliditet, kassaflöde, räntabilitet behövs i stora kunskapsföretag för att visa ledningen och 

investerare hur de ska värdera företaget. Årsredovisningens syfte är att ge aktieägarna en rapport 

om hur styrelsen förvaltar deras insatta pengar.  

 

Ett icke varuproducerande företag som arbetar mot total kundanpassning kallas för 

kunskapsföretag. I varje organisation finns två typer av kapital: finansiellt kapital och 

kunskapskapital. Finansiellt kapital syftar till pengar och kunskapskapital menas samspelet 

mellan human-, nätverks- och strukturkapital. Fördelningen mellan finansiellt kapital, 

humankapital (individkapital) och strukturkapital skiljer sig åt mellan olika typer av företag. För 

http://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.statistikportalen.tillvaxtanalys.se/
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ett kunskapsföretag utgör humankapitalet kärnan i produktions-processen och tyngdpunkten i 

företagets kapitalbehov.  

 

I tillverkande företag sammanfaller ofta företagens interna styrmodeller och de externa 

intressenternas informationsbehov. För kunskapsföretagens ledning skiljer sig den interna 

styrningen mot årsredovisningens standards som finns idag, vilket kan ge en missvisande bild av 

företaget för externa intressenter. Eftersom företaget är starkt beroende av sin personal bör de 

redovisa ett antal personstabilitetsmått för att räkenskaperna ska ge en så rättvisande bild av 

företaget som möjligt. 

 

Den ökade ekonomiska fokusen på kunskap har gynnat kunskapsintensiva företagstjänster. 

Sektorn har blivit en av de snabbast växande inom de avancerade och utvecklande ekonomier 

som finns idag. De är även en allt viktigare källa till nyskapande. Trots att Tillväxtverket ändrat 

insamlingsmetod kan en ökning av nystartade företag i Sverige utläsas. 
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4. Empiri 

I detta kapitel finns en kort presentation av respondenterna, en disposition av empirikapitlet och 

svaren från de genomförda intervjuerna. Kapitlet avslutas genom en kort sammanfattning. 

 

4.1 Bakgrund om bankerna 

4.1.1 Nordea 

På 1990-talet gick fyra storbanker i Sverige, Norge, Finland och Danmark ihop. De tog senare det 

gemensamma namnet Nordea. Bankens affärer innefattar både företagskunder och privatpersoner. 

De har förutom nämnda länder även verksamheter i Estland, Lettland, Litauen, Polen och 

Ryssland. Deras mission är att ”Making it possible” och visionen är att vara ”Great European 

bank”, de vill vara kända för att det skapar ett betydande värde för kunderna och aktieägarna 

genom sina medarbetare (www.nordea.com). 

4.1.2 Handelsbanken 

Banken grundades 1871, de har bankkontor i Sverige, Finland, Danmark, Norge och 

Storbritannien. Deras bankaffärer innefattar både företag och privatpersoner. De är starkt 

decentraliserade och sätter alltid kundens behov i fokus. Deras mål är att ha lägre kostnader och 

nöjdare kunder än konkurrenterna. De vill hjälpa till att värna om miljön så långt som det är 

tekniskt möjligt (www.handelsbanken.se). 

4.1.3 Swedbank 

Bankens rötter kommer från sparbanksrörelsen, 2006 så beslutades att banken skulle heta 

Swedbank. De har hand om bankaffärer för både privatpersoner och företag. De håller till både i 

Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Visionen är ”Swedbank – beyond financial growth” och 

de vill främja en hållbar och sund ekonomi för privata och företag. De är en bank som jobbar 

mycket med miljömedvetenhet (www.swedbank.se). 

4.1.4 Länsförsäkringar Bank 

Det första Länsförsäkringsbolaget bildades 1801 men det var först 1996 som de startade sin bank 

och är nu en fullsortimentsbank De är till 100 % kundägda, vilket gör att om banken gör en vinst 

så får kunderna utdelning eller sänkta priser på tjänsterna. Deras mål och vision är att skapa 

http://www.nordea.com/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.swedbank.se/
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mångfald, jämställdhet och ge trygghet både i vardagen och ekonomiskt för människor. De har en 

miljöpolicy som grundas i deras miljö-engagemang (www.lansforsakringar.se). 

 

4.2 Respondenterna 

Intervjuerna som har skett: 

 

 Kontorschefen för Nordeas företagskontor i Gästrikland, Staffan Thegel som har jobbat 26 

år inom branschen. 

 Företagsrådgivare på Handelsbanken som vill vara anonym, han hade jobbat 5 år som 

rådgivare och var just på väg att byta tjänst inom banken.  

 Företagschefen för Swedbanks kontor i Gävle, Elisabeth Mereborg. Hon har jobbat 4 

månader som företagschef och 30 år inom branschen.  

 Företagsrådgivare Anna Larsson på Länsförsäkringar Bank har jobbat inom företaget i 16 

år.  

 

Respondenterna kommer hädanefter nämnas vid banknamn.  

För att underlätta för läsaren har intervjusvaren sorterats in vid tillhörande fråga. Intervjuguiden 

är disponerad i tre delar: 

1. Kreditbedömningsprocessen - fem frågor 

2. Bedömning av kunskapsföretag - fem frågor 

3. Marknaden - tre frågor 

Till sist har respondenten fått möjlighet att tillägga information om denne har önskat. 

4.3 Kreditbedömningsprocessen 

 

Hur går er kreditbedömningsprocess till? 

På Nordea består processen i stora drag av tre steg. Först görs en bedömning av personen i fråga. 

De kan använda olika verktyg exempelvis kreditupplysning, referenser och bankens egen 

erfarenhet av personen. Om banken tror att personen är ”bra” går de vidare till nästa steg som är 

en bedömning av återbetalningsförmågan. Kan verksamhet generera ett kassaflöde som räcker 

http://www.lansforsakringar.se/
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både till verksamhetens kostnader och till att betala räntor och amorteringar? Sista steget i 

processen är att se till att ta någon form av säkerhet. Alla steg dokumenteras och beslut fattas 

utifrån de tre stegens dokumentation. 

 

På Handelsbanken görs först en grundläggande bedömning av allmänna förutsättningar som 

verksamhetsområde, typ av kund och typ av kredit. Om förutsättningar är bra så går processen 

vidare till en affärsbedömning. Den består av en företagsbedömning, en kreditriskbedömning 

samt en kundbedömning. Företagsbedömningen innefattar vilken typ av företag det gäller, en 

bokslutsbedömning, en riskanalys, hur konjunkturkänsligt företaget är och vilka 

marknadspolitiska åtgärder som kan påverka företaget. Det genomförs även en bedömning av 

företagets framtidsutsikter. Vid kreditriskbedömningen läggs fokus på återbetalningsförmågan, 

befintligt engagemang, hur proponen (förfrågan) ser ut samt en säkerhetsbedömning. 

Handelsbanken lånar aldrig ut på enbart säkerheter utan fokuserar på låntagarens 

återbetalningsförmåga. Vid en kundbedömning utreder banken vad de får för resultat på affären. 

Resultatet av affärsbedömningen utmynnar i en kreditriskstrategi som behandlar frågor som hur 

ser Handelsbanken på det här och hur vill banken ha den framtida affärsutvecklingen. Efter det 

fattas ett beslut. Vid större, beviljade krediter sker även årliga uppföljningar. 

 

Hos Swedbank går kreditgivningsprocessen till enligt följande steg. Kunden bifogar aktuell 

årsredovisning, resultat- och balansräkningen samt eventuell information om framtida 

kassaflöden till banken. Swedbanks främsta intresse ligger i att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga och de hårda värdena som tittas på är kassaflödet, soliditeten, resultat- och 

balansräkning samt räntabilitet. Viktiga mjuka värden, som också är av stor betydelse, är 

styrelsen och miljöaspekten. Ärendet bedöms av bankens kundansvarige som sammanställer all 

information till ett pm. Pm:et vidarebefordras till företagschefen för beslut. I pm:et återfinns 

senaste årsredovisningen, kort beskrivning av företaget, marknadsanalys, miljöanalys samt en 

riskanalys. Till sist anger kundansvarige en kort argumentation om varför lånet bör beviljas. Om 

inte den kundansvarige tror på idén så kan ärendet stanna redan där. Vid större affärer går ärendet 

vidare till en kontorsdelegation.  Ärendet kan även gå vidare ännu en gång. Då är det en 

kreditkommitté, bestående av bl.a. företagschefen och bankchefen, som hanterar ärendet.  
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På Länsförsäkringar Bank används ett automatiskt kreditberedningssystem som är uppbyggt efter 

IRK-metoden
1
. Ett kredit-pm skrivs direkt i systemet. Systemet tar även kreditupplysning, 

analyserar bokslut några år tillbaka samt tittar på budgeten för kommande år. Till sist så fastställs 

säkerheten och lånets villkor i form av ränta och löptid. För att säkerhetsställa mänskliga fel, 

exempelvis fel inmatningar av information, är de alltid minst två stycken som tar beslut i ett 

ärende. Vid större ärenden tas beslutet av LKK (en lokal kreditkommitté) som består av minst tre 

personer varav en av dessa ska vara bankansvarig eller VD. I vissa fall måste beslutet tas av nästa 

instans som är CKK (Central Kreditkommitté) eller av högsta instans som är Kreditutskottet. 

 

Finns det flera tillvägagångssätt? 

Hos Nordea är processen i grunden den samma. Olika mallar används vid olika typer av 

förfrågningar. Valet av mall beror främst på storleken och komplexiteten i ärendet. Om det gäller 

små belopp så läggs stor vikt på individen och processen blir inte lika djupgående. 

Handelsbanken använder sig av ett och samma tillvägagångssätt men kreditriskbedömningen, 

d.v.s. bedömningen av engagemang, propon och säkerheter, kan skilja.  

Swedbank säger att de har ett och samma tillvägagångssätt som följs. Däremot är arbetsgången 

flytande och anpassningsbar efter hur ärendet ser ut.  

Hos Länsförsäkringar Bank kan låneansökan i undantagsfall beredas manuellt, exempelvis vid en 

viss typ av fastighetsärenden. Ett särskilt protokoll och ett kredit-pm som är utarbetat enligt 

interna riskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) används även för dessa ärenden. 

 

Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen? 

Alla fyra banker anser att bedömningen av återbetalningsförmågan är det viktigaste kriteriet. 

Utöver det värdesätter de andra viktiga kriterier på lite olika sätt. 

Nordea lyfter fram att de bedömer personen, kassaflödet/projektet och säkerheten. De två första 

delarna väger tyngre än säkerheten. Möjligheten till att få lån kan fortfarande finnas även om det 

inte finns någon säkerhet. Banken måste däremot ta någon form av säkerhet enligt 

bankrörelselagen vilket påverkar beslutet. Nordea anser även att beloppet har viss betydelse. 

                                                 
1  Med grund i Basel II finns möjlighet för kreditföretag, exempelvis banker, att ansöka om medgivande från 

Finansinspektionen för att använda en intern riskklassificeringsmetod. En IRK-metod är ett verktyg för att beräkna 

kapitalkravet för en kreditrisk. (www.fi.se) 

http://www.fi.se/
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Handelsbanken lägger stor vikt vid en bedömning av helheten. De lyfter också fram att ägarna är 

jätteviktiga. Swedbank anser att bedömningen av marknaden är en viktig del. Även riskanalysen 

har stor inverkan. Hos Länsförsäkringar Bank lyfter de fram upplysningscentralen ABs (UCs)
 2

 

riskklassificering, analys av verksamheten, personen bakom företaget och säkerheter som viktiga 

kriterier. 

 

Finns det någon direkt avgörande faktor för beviljande/avslag av krediter? 

Individens historik har betydelse för Nordea, vilket kan vara en avgörande faktor. Val av bransch 

spelar också roll. Handelsbanken anser att det inte finns någon direkt avgörande faktor. De kollar 

alltid på helheten. Historik i form av betalningsanmärkning, restskatt och eventuell tidigare 

konkurs är relevant information som kan ha avgörande betydelse. Vilken bransch företaget agerar 

inom kan påverka. 

Swedbank anser sig inte heller ha någon direkt avgörande faktor för avslag.  Däremot är 

marknadsanalysen, företagsledaren, miljöanalysen, bankens egen portfölj samt affärsidén viktiga 

enskilda faktorer. Hos Länsförsäkringar Bank får företag som har en för låg riskklassificering 

från UC (1-2 av 5)
3
 avslag utan prövning. Ser riskklassificeringen bra ut kan 

betalningsanmärkningar och revisorsanmärkningar ge direkt avslag. I övrigt så ska ansökan klara 

sig genom det automatiska kreditberedningssystemet.  

 

Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar? 

Hos Nordea kontrollerar de bokslut och branschanalyser. Branschanalyser får de tillgång till 

internt. För Handelsbanken är revisionsberättelsen viktig. En annan extern kontroll är att ha koll 

på den lokala marknaden inom det område där företaget är verksamt. Handelsbanken har en lokal 

kontorsstyrelse där folk från det lokala näringslivet där diskussioner kan föras, under 

banksekretess såklart. Swedbank hämtar extern information genom marknadsanalyser, 

branschinformation samt genom bra uppbackning centralt från experter inom olika områden. 

Intuitionen lyfter de också fram som en viktig typ av kontroll. Länsförsäkringar Bank kontrollerar 

firmateckningen hos Bolagsverket och inteckningar på fastigheter hos Lantmäteriverkets 

fastighetsregister. 

                                                 
2
UC, även känt som Upplysningscentralen, är Sveriges marknadsledare inom kreditinformation (www.uc.se) 

3
En beräkning av risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år (www.uc.se)  

  

http://(www.uc.se)/
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4.4 Bedömning av kunskapsföretag 

 

Vilka nyckeltal används vid bedömningen av kunskapsföretag? 

Nordea anser att samma nyckeltal gäller för alla företag. Omsättning, marginal, soliditet, 

avkastning på sysselsatt och/eller totalt kapital är nyckeltal som lyfts fram. Nyckeltal som visar 

hur du kan betala dina åtaganden, d.v.s. kassaflödesnyckeltal som marginaler på olika nivåer, hur 

stort kassaflöde företaget har och storleken på rörelse-resultatet före avskrivningar, är viktiga. 

Sedan finns det även balansnyckeltal som visar hur uthållig du är mot eventuella förluster, 

exempelvis kassalikviditet och soliditet. 

 

Hos Handelsbanken beror bedömningen på vilken typ av företag det gäller. För allmänna företag, 

där kunskapsföretag ingår, kollar de på nyckeltal såsom rörelsemarginaler och dess 

ränteteckningsgrad, resultat efter finansnetto, räntabilitet på totalt kapital, kassaflöde och 

soliditet. Svårigheten när det gäller kunskapsföretag är att dra analyser utifrån nyckeltalen. 

 

Vid bedömningen av kunskapsföretag kollar Swedbank främst på lönsamhetssnurror, 

företagsledarens försäkringar, möjlighet till personlig borgen och kassaflöden. 

Kreditbedömningen för kunskapsföretag går till på samma sätt som för andra företag men där 

extra fokus på möjligheten till annan säkerhet än tillgångar tittas på. Exempel på sådan säkerhet 

är försäkringar och privat borgen. 

 

Soliditet, kassalikviditet, balanslikviditet, vinstmarginaler och lämnad kredittid till kunder (dvs. 

hur lång kredittid företagaren lämnar till sina kunder för betalning) är viktiga nyckeltal som 

Länsförsäkringar Bank använder sig av vid kreditbedömning av kunskapsföretag.  

 

Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för kunskapsföretag i förhållande till andra företag? 

Där finns olika modeller som följs för olika grupper av företag. Nordea använder olika modeller 

för exempelvis fastighetsföretag, tillverkande företag och personalintensiva företag. De har även 

olika bedömningsgrunder för vad som är bra och dåliga nyckeltal beroende på vilken grupp av 

företag det aktuella företaget ingår i. Hos Handelsbanken skiljer sig inte referensmåtten åt men de 

tittar på branschnyckeltal och jämför på så sätt. Huvudsakligen anser Swedbank att anledningen 
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till exempelvis låg soliditet är belyst i beskrivningen om företaget. Referensmåtten skiljer sig inte 

åt. Hos Länsförsäkringar Bank säger de att balanslikviditeten kan skilja sig åt eftersom 

kunskapsföretag inte har något lager. Deras kreditberedningssystem varnar vid låga nyckeltal i 

förhållande till givet referensmått. Kredithandläggaren måste då gå in i systemet och lägga till en 

kommentar, exempelvis att nyckeltalet bör anses bra utifrån företagsgruppen. 

 

Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid bedömningen av ett 

kunskapsföretag? 

Nordea anser att personen i fråga är viktigast. Dennes förmåga att driva projekt och skaffa kunder 

är av stor vikt. En av de större riskerna hos kunskapsföretag är att de anställda kan byta jobb, 

vilket också bör tas hänsyn till vid bedömningen. 

Ägarna, framtidsutsikter, årsredovisning (historik) anser Handelsbanken vara den mest relevanta 

informationen vid bedömning av kunskapsföretag. Banken försöker även göra en analys av hur 

framtiden kan komma att se ut. 

Hos Swedbank läggs stor vikt vid företagsledaren, marknadsanalysen och säkerheter. Hos 

kunskapsföretag anser de att privat borgen, privat egendom eller försäkringar kan fungera som 

säkerheter. Den mest relevanta informationen vid bedömningen av kunskapsföretag anser 

Länsförsäkringar Bank vara företagsledaren och dennes bakgrund samt affärsplan och budget. 

 

Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan kunskapsföretag och andra företag? 

Nordea förklarar att kunskapsföretag lånar sällan större summor eftersom de generellt har ett 

mindre kreditbehov. De kan ha svårt att bevilja lån för exempelvis kunskapsföretagets 

investeringar på grund av brist på säkerheter. Det vanligaste är att banken ger krediter på mindre 

belopp mot fakturabelåning för rörelsekapital, leasingavtal mm. Processen är den samma hos 

Handelsbanken. Storleken på företaget har större betydelse än typ av företag. 

Även hos Swedbank anses processen vara den samma. Däremot ligger stort fokus av 

bedömningen på de mjuka värdena som till exempel företagsledaren. Swedbank gör även en 

bedömning av fördelningen mellan individkapital och strukturkapital. En stor del individkapital 

medför en större risk för banken. Hos Länsförsäkringar Bank är det i stort sätt samma 

kreditbedömningsprocess. De har däremot överseende med vissa nyckeltal som exempelvis 

balanslikviditeten. 
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Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag med tanke på att deras 

tillgångar inte går att ta på? 

Med tanke på bristen av tillgångar så lägger Nordea större fokus på personerna bakom företaget. 

Återigen lyfter Handelsbanken fram att storleken på företag spelar roll. Säkerhetsställandet 

påverkas kraftigt av bristen på tillgångar. De anser att kreditrisken på så sätt kan bli ökad. 

Handelsbanken tittar också på vilket värde som företaget är intecknat till (deras FI värde).  

Swedbank lägger extra fokus på försäkringar, kompanjonsavtal, olycks- och sjukförsäkringar. 

Fördelningen mellan individ- och strukturkapital spelar också roll.  

Länsförsäkringar Bank poängterar att privata säkerheter blir viktigare eftersom kunskapsföretag 

vanligtvis inte har tillgångar i verksamheten. De anser också att försäkringar hos 

Länsförsäkringar är ett krav. 

 

 

4.5 Marknaden 

 

Hur stor andel av låneansökningarna gäller kunskapsföretag? 

Nordea – Få eftersom de har ett mindre kreditbehov 

Handelsbanken – Ca 30% (max 40%) 

Swedbank – Ca 15% (max 20) 

Länsförsäkringar – Ca en tredjedel 

 

Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren? 

Nordea anser att det är omöjligt att säga under de senaste 5 åren men de upplever en ökning av 

mindre kunskapsföretag, då främst enmansföretag. Eftersom kreditbehovet är litet så märks 

ökningen främst på nystartade företagskonton och inte på ansökan om krediter. Handelsbanken 

märker ingen speciell ökning. Swedbank upplever en ökning som är så pass stor att den är 

noterbar. En tänkbar orsak är den ökade arbetslösheten inom regionen.  

Företagsenheten på Länsförsäkringar startade 2008 så de har ännu ingen uppfattning. 
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Hur tror du att framtiden ser ut? 

Nordea tror att företagsgruppen har ökat och kommer att fortsätta öka. Företag plockar hellre in ett 

annat företag än en nyanställning i dagsläget. Handelsbanken tror på en fortsatt ökning. Swedbank 

tror inte på någon större förändring i antalet låneansökningar för kunskapsföretag. Eventuellt kan 

det bli en ökning av antalet företag. Länsförsäkringar tror på en fortsatt ökning, vilket de ser som 

positivt. 

 

Har du något att tillägga? 

Nordea, Handelsbanken och Swedbank har inget att tillägga. 

Länsförsäkringar Bank som är nya på företagssidan vill tillägga att de riktar sig främst mot 

småföretagare som är befintliga försäkringskunder i Länsförsäkringar. 

 

 

4.6 Sammanfattning 

 

4.6.1 Kreditbedömningsprocessen 

På Nordea består kreditbedömningsprocessen i stora drag av tre steg: bedömning av personen, 

återbetalningsförmågan och säkerheter. På Handelsbanken görs en grundläggande bedömning av 

allmänna förutsättningar och en affärsbedömning. Resultatet av affärsbedömningen utmynnar i en 

kreditriskstrategi. Swedbanks främsta intresse ligger i att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga genom att titta på senaste årsredovisningen, kort beskrivning av företaget, 

marknadsanalys, miljöanalys samt en riskanalys. På Länsförsäkringar används ett automatiskt 

kreditberedningssystem som är uppbyggt efter Basel IIs
4
 interna riskklassificeringsmetoden 

(IRK-metoden).  

 

Bankerna använder i grunden samma tillvägagångssätt vid kreditbedömning, även om storleken 

på förfrågan kan påverka hur djupgående analysen blir. Samtliga banker bedömer 

återbetalningsförmågan. I övrigt är företagsledaren, kassaflödet, säkerheter, marknaden och 

Upplysningscentralen ABs (UCs) riskklassificering viktiga kriterier. Individens historik, bransch, 

                                                 
4
 Basel II är det nya regelverket för bankers kapitalkrav. Kapitalkravet agerar som bankens buffert mot eventuella 

förluster (Lind 2005) 
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riskklassificering samt bankens egen portfölj kan vara avgörande faktorer för ett avslag av 

ansökan. Externa kontroller som bankerna gör innefattar bl.a. bokslut, branschanalyser, 

revisionsberättelse och inteckningar. 

4.6.2 Bedömning av kunskapsföretag 

Bankerna kollar inte på några speciella nyckeltal för just kunskapsföretag. De använder sig 

däremot av olika referensmått i form av branschnycklar. Länsförsäkringars 

kreditberedningssystem varnar vid för låga nyckeltal och då är det upp till kredithandläggaren att 

göra en bedömning. Alla banker anser att företagsledaren är mest relevant vid bedömningen av 

ett kunskapsföretag. Utöver det är framtidsutsikter, historik och säkerheter viktiga faktorer. Hos 

Nordea är den största skillnaden mellan kunskapsföretag och andra företag att de sällan lånar 

stora summor. I övrigt är processen den samma förutom lite extra fokus på företagsledaren och 

balanslikviditeten. Genom att kunskapsföretag har lite fysiska tillgångar så påverkas 

kreditbedömningsprocessen och det blir extra fokus på företagsledaren, försäkringar, och 

säkerheter. 

4.6.3 Marknaden 

Av alla låneansökningar från företag uppskattas ca 15-30% beröra kunskapsföretag. Swedbank 

och Nordea upplever en ökning av ärenden från kunskapsföretag medan Handelsbanken inte 

märker någon skillnad och Länsförsäkringar är för nystartade för att ha någon uppfattning. 

Bankerna tror på en ökning av företagsgruppen men är tveksamma till om detta kommer resultera 

i fler låneansökningar på grund av det låga kreditbehovet hos just kunskapsföretag.  
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5. Analys 

Kapitlet visar jämförelser mellan teori och empiri för att undersöka om intervjuresultaten 

stämmer överens med tidigare forskning inom området. 

 
5.1 Kreditbedömningsprocessen 

En jämförelse över samtliga fyra bankers kreditbedömningsprocess ger en översikt över de 

empiriska resultaten. Nordea och Handelsbanken har liknande tillvägagångssätt där de värderar 

bedömningen av företagsledaren i första steget i processen. Swedbank fokuserar på 

återbetalningsförmågan och Länsförsäkringar Bank använder sig av ett kreditberedningssystem 

där första steget i processen är att mata in all information. 

 

 Nordea Handelsbanken Swedbank Länsförsäkringar 

 

Steg 1 

Bedömning av 

företagsledare 

Bedömning av 

företagsledare, typ av 

kredit och 

verksamhetsområde 

Återbetalnings-

förmågan 

Bereder förfrågan i 

system 

 

Steg 2 

Återbetalnings-

förmågan 

Affärsbedömning som 

består av företags-, 

kreditrisk- och 

kundbedömning 

Företagsledare, 

styrelse och 

miljöaspekt 

Systemet behandlar 

förfrågan 

 

Steg 3 

Fastställer 

säkerheter 

Kreditriskstrategi som 

bedömer framtidsutsikter 

och bankens inställning 

till affären 

Fastställer 

säkerheter och 

försäkringar 

Fastställer säkerheter 

och lånevillkor 

 

Steg 4 

 

 

Beslut 

 

Beslut 

 

Beslut 

 

Beslut 

 

Figur A4: Översikt över kreditbedömningsprocessen (Egen 2012) 
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Som andra led i processen för Handelsbanken och Nordea granskas nyckeltalen för att bedöma 

återbetalningsförmågan. Handelsbanken granskar även i detta steg möjligheten till säkerheter 

genom deras kreditriskbedömning. Swedbank undersöker här de mjuka värdena som 

företagsledaren och eventuell styrelse. Eftersom Swedbank lägger stor vikt vid miljövänliga 

alternativ undersöker de även hur företaget hanterar sin verksamhet utifrån miljösynpunkt. Som 

andra steg hos Länsförsäkringar hamnar naturligt systemets bearbetning av förfrågan. Deras 

system tar automatisk kreditupplysning, analyserar bokslut och undersöker kommande års 

budget. 

 

I tredje steget undersöker Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar vilka säkerheter som finns. 

Swedbank och Länsförsäkringar lägger stor vikt vid vilka försäkringar som finns. Handelsbanken 

använder tidigare informationsinsamling till att forma deras kreditrisk strategi som bl.a. bedömer 

framtidsutsikterna inom branschen och för det specifika företaget. 

 

Precis som Broomé m.fl.(1995) beskriver så visar de empiriska resultaten att bankerna 

undersöker företaget, dess finansieringsmöjligheter och vilka säkerheter som finns. Bankerna gör 

en bedömning av företagsledaren och tittar på företagets redovisning samt utvecklingen på 

marknaden, vilket också teorin beskriver. Undersökningens resultat visar att företagsledaren 

bedöms delvis utifrån personens historik i form av en kreditupplysning och referenser men även 

utifrån bankens uppfattning om personen som företagare. Räkenskaperna granskas genom en 

bedömning av bokslut, revisionsberättelse och kommande budget. Litteraturen (Broomé 

m.fl.1995) säger att marknaden har betydelse och uppgifter som exempelvis exportmöjligheter är 

intressanta vid bedömningen av företaget. Empirin visar att bankerna får ta del av interna 

branschanalyser som hjälper till vid bedömningen av den valda marknaden. 

 

Teorin lyfter inte fram något speciellt tillvägagångssätt utan redovisar en blandning av delar som 

kreditbedömningsprocessen består av. Länsförsäkringar lyfter fram att låneansökan kan beredas 

manuellt. Utöver det finns enbart ett tillvägagångssätt för kreditbedömningsprocessen hos de 

undersökta bankerna. Empirin visar att bankerna använder sig av samma delar i processen men 

fördelar betoningen av viktiga kriterier lite olika. Nordea lägger stor vikt på personen bakom 
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företaget, Handelsbanken värderar helheten och unikt för Swedbank har varit fokusen på 

miljöaspekten. 

 

Länsförsäkringars kreditberedningssystem ger en konsekvent bedömning utifrån tolkningen av 

det befintliga regelverket Basel II. 

 

 Nordea Handelsbanken Swedbank Länsförsäkringar 

 

De viktigaste 

bedömnings-

faktorerna 

enligt empirin 

Återbetalnings-

förmågan, ägaren, 

kassaflödet/projektet 

och säkerheten 

Återbetalnings-

förmågan, 

helheten, ägaren 

Återbetalnings-

förmågan, 

marknaden, 

deras riskanalys 

Återbetalnings-

förmågan, UCs 

riskklassificering, 

analys av 

verksamheten, 

ägaren och 

säkerheter 

 

De viktigaste 

bedömnings-

faktorerna 

enligt teorin 

 

 

 

Ägaren, företagets redovisning (bedömning av återbetalningsförmåga),  

marknaden, säkerheter (Broomé m.fl. 1995). 

 

Kriterier som 

sammanfaller 

mellan teori 

och empiri 

Tre kriterier 

sammanfaller: Ägaren, 

återbetalnings-

förmågan, säkerheter 

Två kriterier 

sammanfaller: 

Ägaren, 

återbetalnings-

förmågan 

Två kriterier 

sammanfaller: 

Återbetalnings-

förmågan, 

marknaden 

Tre kriterier 

sammanfaller: 

Ägaren, 

återbetalnings-

förmågan, säkerheter 

 

Figur A5: Översikt över de viktigaste kriterierna vid en kreditbedömning. En jämförelse mellan 

teori och undersökningens empiriska resultat (Egen 2012). 

 

 

Översikten ovan visar en jämförelse mellan teorins och empirins viktigaste kriterier vid en 

kreditbedömning. Företagets redovisning syftar till hård sifferfakta som används för att bedöma 
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företagets återbetalningsförmåga genom att granska nyckeltal. Det har här likställts med just 

återbetalningsförmågan. Generellt går hela kreditbedömningsprocessen ut på att bedöma om 

låntagaren kan betala tillbaka sin skuld. 

 

Hos Nordea sammanfaller tre kriterier: ägaren, återbetalningsförmågan och säkerheter. 

Bedömningen av kassaflödet/projektet kan också räknas in i återbetalningsförmågan och har 

därför bortsetts i jämförelsen.  

Handelsbanken lyfter fram helheten som det viktigaste kriteriet men utifrån de mer konkreta svar 

som gavs under intervjun sammanfaller två kriterier: återbetalningsförmågan och ägaren. I 

”helhet” antas marknad och säkerheter ingå men för att analysera enstaka kriterier och extra 

tyngd vid en bedömning har ett medvetet val att begränsa jämförelsen gjorts.  

Jämförelsen mellan teorin och Swedbank visar att två kriterier sammanfaller: 

återbetalningsförmågan och bedömningen av marknaden. Swedbank framhåller även deras 

riskanalys som extra viktig men utifrån intervjusvaren som gavs är det svårt att bedöma vad som 

ingår i det kriteriet. 

Hos Länsförsäkringar sammanfaller tre kriterier: ägaren, återbetalningsförmågan och säkerheter. 

UCs riskklassificering tolkas som en bedömning av återbetalningsförmågan och analysen av 

verksamheten upplevs, som helheten för Handelsbanken, inte tillräckligt konkret för att tillföra 

något specifikt i jämförelsen. 

 

Annan information som har framkommit under intervjuerna visar att individens historik, val av 

bransch och bankens egen portfölj kan vara direkt avgörande faktorer för avslag. Det har också 

framkommit att extern information som används vid kreditbedömningen är kreditupplysningar, 

marknadsanalyser, revisionsberättelser samt information från Bolagsverket och 

Lantmäteriverkets fastighetsregister. 

 

Vid en jämförelse mellan bedömningens viktigaste kriterier i teorin och empirin sammanföll tre 

av fyra kriterier för Nordea och Länsförsäkringar: Återbetalningsförmågan, ägaren och 

säkerheter. Två av fyra friterier sammanföll för Handelsbanken och Swedbank. För 

Handelsbanken sammanföll återbetalningsförmågan och ägaren och för Swedbank sammanföll 

återbetalningsförmågan och marknaden. 
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5.2 Kunskapsföretag 

5.2.1 Nyckeltal 

Enligt Annell och Sveiby (1989) är årsredovisningens syfte att ge aktieägarna en rapport om hur 

styrelsen förvaltar deras insatta pengar. För att kunna värdera företaget används olika nyckeltal. 

Respondenterna fick en fråga om vilka nyckeltal som används vid en kreditbedömning av ett 

kunskapsföretag. Ingen av bankerna använder specifika nyckeltal för kunskapsföretag utan 

undersöker samma nyckeltal som hos andra företag. Soliditet, kassaflöden, omsättning, kassa- 

och balanslikviditet, marginaler samt avkastning på sysselsatt och/eller totalt kapital används i 

kreditbedömningsprocessen. 

 

Teorin visar att hur beroende ett företag är av det humankapital som varje anställd besitter beror 

på storleken på företaget (Huggins och Weir 2012). Ett större beroende kan uppfattas som en risk 

i kreditbedömningen men ingen av de undersökta bankerna använder sig av nyckeltal för att ta 

reda på graden av beroendet. Både Annell och Sveiby (1989) och Jäghult (1989) efterfrågar 

nyckeltal som genomsnittsålder, personalomsättning, genomsnittlig anställningstid och 

avhoppskänslighet för kunskapsföretag. Material från de efterfrågade måtten kan efter några års 

tid sammanställas och visa hur beroende ett kunskapsföretag är av en individs humankapital.  

 

Balanslikviditeten beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna, inklusive lagret, med de 

kortfristiga skulderna. Måttet visar hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan täckas av 

företagets omsättningstillgångar (Belfrage 2008). Eftersom omsättningstillgångarna för ett 

kunskapsföretag sitter i personalens humankapital och inte i ett fysiskt lager så påverkas detta 

nyckeltal starkt. Under intervjuerna fick respondenterna en fråga om deras referensmått för de 

undersökta nyckeltalen skiljde sig åt mellan olika företagsgrupper. Handelsbanken och Swedbank 

ansåg inte att referensmåtten för de undersökta nyckeltalen skiljde sig åt. Längre in i diskussionen 

framkom det att Handelsbanken tittar på branschnyckeltal och jämför utifrån denna referens. 

Länsförsäkringar lyfte fram att just balanslikviditeten kan skilja sig åt och att deras 

kreditberedningssystem varnar om nyckeltalen inte faller inom referensramarna. 

Kredithandläggaren måste då gå in i systemet och lägga in en kommentar.  
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Nordea berättar att de arbetar efter olika modeller beroende på företagsgrupp och har olika 

bedömningsgrunder för vad som är bra och dåliga nyckeltal beroende på vilken företagsgrupp det 

aktuella företaget ingår i. 

 

Genom att studera teorin och de empiriska resultaten framkommer det att samma nyckeltal 

granskas för kunskapsföretag som för andra företag. I dagsläget finns inget tillvägagångssätt för 

att omvandla kunskapsföretagets personal till hårda värden för att kunna göra en analys av hur 

starkt beroende företaget är av en anställds humankapital, vilket komplicerar bedömningen av 

kunskapsföretag. 

Studien visar att bankerna använder sig av andra referensmått när de bedömer ett 

kunskapsföretag, även om det inte verkar uppmärksammas på bankkontoren. Genom att använda 

sig av olika modeller och branschnyckeltal anpassas analysen till de drag som utmärker en 

företagsgrupp. 

 

5.2.2 Skillnader i kreditbedömningsprocessen 

Den mest relevanta informationen vid bedömningen av ett kunskapsföretag skiljer sig inte från 

bedömningen av andra företag. Företagsledaren, framtidsutsikter, företagets historik, marknaden 

och säkerheter är återkommande kriterier och inget av det är specifikt för kunskapsföretag. 

Däremot finns det några delar i bedömningen som kräver lite mera fokus i företagsgruppen 

personalintensiva företag.  

 

Kunskapsföretagens största tillgång är deras personal vilket också påverkar säkerhetsställandet. 

Genom någon form av säkerhet har kreditgivaren större chans att få tillbaka pengarna (Lennander 

2011) och för kunskapsföretag som inte behöver varken varulager eller maskiner för att bedriva 

sin verksamhet kan detta innebära ett problem. Hos Nordea innebär en stor del av tillgångar i 

form av personal ett ännu större fokus på företagsledaren. Swedbank undersöker vilka 

försäkringar som finns och lyfter även fram att fördelningen mellan struktur- och humankapital 

spelar roll med tanke på bristen av tillgångar. Länsförsäkringar ser också till vilka försäkringar 

som finns samt poängterar att privata säkerheter får ett större fokus. Handelsbanken anser att 
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storleken på företaget spelar stor roll för bedömningen och att säkerhetsställandet påverkas så att 

kreditrisken kan öka. 

 

 

På frågan om vilka skillnader som finns i kreditbedömningsprocessen anser inte Handelsbanken 

att det finns någon skillnad och tillägger att storleken på företaget har större betydelse är typ av 

företag. Länsförsäkringar lyfter fram att de har överseende med vissa nyckeltal som exempelvis 

balanslikviditeten men att processen annars är den samma. Swedbank lägger större vikt vid de 

mjuka värdena som exempelvis företagsledaren samt gör en bedömning av fördelningen mellan 

human- och strukturkapital och anser att en stor del humankapital utgör en större risk. Nordea 

beskriver att de kan vara svårt att bevilja större lån p.g.a. brist på säkerheter men att 

kunskapsföretag sällan har stora låneförfrågningar eftersom de generellt även har ett lägre 

kreditbehov än andra företagsgrupper. Vanligast hos Nordea är att de ger krediter på mindre 

belopp mot fakturabelåning. 

 

Bristen på tillgångar kan alltså vara ett hinder för kunskapsföretag i kreditbedömningsprocessen, 

vilket ur bankens synpunkt är helt naturligt. Handelsbanken pratar om att storleken på företaget 

spelar roll. Enligt Huggins och Weir (2012) kan ett kunskapsföretag omvandla individuell 

kunskap till gruppens tillhörighet genom att strukturera upp immateriella tillgångar med 

informationssystem och enligt Jäghult (1989) blir det ofta nödvändigt för växande 

kunskapsföretag att standardisera sina produkter. Handelsbanken kan syfta till att de, liksom 

Swedbank, lägger fokus på fördelningen mellan human- och strukturkapital. Swedbank, Nordea 

och Länsförsäkringar Bank belyser vikten av företagsledaren och dennes möjligheter till privata 

säkerheter som viktiga vid bedömningen av ett kunskapsföretag. Nordea tillägger även en ny 

vinkling till undersökningens problemformulering genom att belysa att kunskapsföretag generellt 

inte har ett lika stort kreditbehov som andra företagsgrupper, vilket stärks av Annell och Sveiby 

(1989) som intygar att det finansiella kapitalet inte är det mest intressanta hos ett 

kunskapsföretag. 

Genom bristen på materiella tillgångar anser Handelsbanken att säkerhetsställandet påverkas och 

därigenom kan kreditrisken öka. 
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5.3Marknad 

Betydelsen av kunskap inom organisationer ökar (Donaldson 2001). Nordea och Swedbank 

upplever en ökning av kunskapsföretag, vilket stämmer överens med Huggins och Weir (2012) 

som beskriver att den ökade ekonomiska fokusen på kunskap har gynnat kunskapsintensiva 

företagstjänster. Handelsbanken tycker inte att de har märkt någon ökning och Länsförsäkringar 

öppnade sitt företagskontor år 2008 så de anser att de har funnits för kort tid för att uppleva 

trender och skillnader på marknaden. 

 

Alla banker tror på en fortsatt ökning av antalet kunskapsföretag. Swedbank tror däremot att 

ingen större förändring kommer ske för antal låneansökningar, vilket hör ihop med 

företagsgruppens låga kreditbehov. Enligt Huggins och Weir (2012) har sektorn blivit en av de 

snabbast växande inom de avancerade och utvecklande ekonomier som finns idag och är även en 

allt viktigare källa till nyskapande. De empiriska resultaten och den befintliga teorin är därmed 

överens om tron på en fortsatt positiv trend för kunskapsföretag. 
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5.4 Sammanfattning 

 

 
 Kreditbedömningsprocess Kunskapsföretag Marknad 

Teori Teorin lyfter inte fram något 

speciellt tillvägagångssätt utan 

redovisar en blandning av delar 

som kreditbedömningsprocessen 

består av. De viktigaste kriterierna 

anses vara ägaren, bedömning av 

återbetalningsförmågan, 

marknaden och säkerheter. 

Specifika nyckeltal för 

kunskapsföretag efterfrågas i 

teorin för att kunna bedöma 

ett kunskapsföretags 

humankapital, exempelvis 

genomsnittsålder, 

personalomsättning och 

avhoppskänslighet. 

Teorin beskriver att 

den ökade fokusen på 

kunskap har gynnat 

kunskapsintensiva 

företagstjänster och 

marknaden är 

därigenom på 

uppgång. 

Empiri Empirin visar att bankerna har ett 

tillvägagångssätt vid kredit-

bedömningsprocessen som följs 

för alla företag. Tre av fyra 

banker anser att ägaren är ett av 

de viktigaste kriterierna vid 

bedömningen. Alla banken 

studerar återbetalningsförmågan 

och två stycken lyfter fram 

säkerheter bland det viktigaste. 

Bankerna studerar samma 

nyckeltal för kunskaps-

företag som för andra 

företag. Däremot används 

branschnyckeltal som 

referensmått. Bristen på 

materiella tillgångar kan 

påverka säkerhetsställandet 

och därmed kreditrisken. 

Bankerna tror 

generellt på en ökning 

av företagsgruppen 

men tror inte att låne-

ansökningarna från 

kunskapsföretag 

kommer. 

Analys Analysen visar att alla delar i 

kreditbedömningsprocessen som 

finns i teorin bedöms i 

verkligheten. Vid en jämförelse 

mellan bedömningens viktigaste 

kriterier i teorin och empirin 

sammanföll tre av fyra kriterier 

för Nordea och Länsförsäkringar 

medan två av fyra sammanföll för 

Handelsbanken och Swedbank. 

Bedömningen av 

kunskapsföretag kompliceras 

på grund av svårigheterna att 

bedöma humankapitalet i 

företaget. Användningen av 

branschnyckeltal som 

referensmått ger en viss 

anpassning till 

företagsgruppen vid 

kreditbedömningsprocessen. 

Både teorin och 

empirin vittnar om en 

företagsgrupp på 

uppgång. Bankerna 

tror inte att låne-

ansökningarna 

kommer att öka. Detta 

på grund av 

företagsgruppens låga 

kreditbehov. 

 

Figur A6: Sammanfattande översikt för analyskapitlet (Egen 2012).  
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6. Slutsats 

Syftet med denna undersökning har varit att studera bankers kreditbedömningsprocess för att 

sedan ta reda på hur bedömningen påverkades när det inte fanns materiella tillgångar som 

säkerhet. Arbetet har grundat sig på tre frågeställningar som berör skillnader i 

kreditbedömningsprocessen, hur bristen på tillgångar påverkar bedömningen och behov av 

anpassning av kunskapsföretagets räkenskaper för att ge en rättvisande bild av företaget. 

Tillvägagångssättet har hjälpt studien att uppfylla sitt syfte. 

 

Första frågeställningen var om det finns skillnader i kreditbedömningsprocessen för 

kunskapsföretag i förhållande till andra typer av företag. Undersökningen visar att samma 

nyckeltal studeras för alla företag men de jämför olika referensmått beroende på bransch. Det 

finns idag inga speciella nyckeltal som studeras för kunskapsföretag. Genomsnittsålder, 

genomsnittlig arbetserfarenhet, personalomsättning och avhoppskänslighet är förslag på nyckeltal 

som vi anser borde behandlas vid en bedömning av kunskapsföretag. Detta för att underlätta 

bedömningen och göra den mer konsekvent än vad den är idag. Idag läggs stor vikt vid 

företagsledaren och banktjänstemännen behöver vara goda människokännare för att göra korrekta 

bedömningar av olika ärenden. Genom att aktivt jobba mot nyckeltal för personalen kommer 

arbetet en bit på vägen mot att bedöma kunskapsföretagens viktigaste kapital: humankapitalet. 

Författarna anser att det inte finns någon skillnad mellan kunskapsföretag och andra företag i 

kreditbedömningsprocessen. 

 

Huruvida kunskapsföretagens brist på materiella tillgångar påverkar bankers bedömning vid 

kreditgivning stod för undersökningens andra frågeställning. De empiriska resultaten visar att 

bristen på tillgångar kan vara ett hinder i kreditbedömningsprocessen och att företagsledaren då 

hamnar i fokus. Privata tillgångar, försäkringar och eventuella borgenärer är ett sätt för bankerna 

att säkerhetsställa krediten. De empiriska resultaten visar också att storleken för företaget 

påverkar kreditbedömningsprocessen och författarna uppfattar det som att fördelningen mellan 

struktur- och humankapital är viktigt. Här finns ännu ett argument för att se över vilka nyckeltal 

som studeras vid en bedömning av kunskapsföretag. Ett kunskapsföretag som har stort 

strukturkapital är inte lika känsligt mot avhopp inom personalen och är på så vis en säkrare affär 

för banken.  
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Den tredje frågeställningen undersökte om räkenskaperna för kunskapsföretag behöver anpassas 

för att ge kreditbedömaren/kreditbedömningen en mer rättvisande bild av företaget. Eftersom 

bankerna idag ser till samma nyckeltal för alla företag så finns det, ur bankernas perspektiv, inget 

behov att anpassa kunskapsföretagens räkenskaper. Författarna tror att flera kunskapsföretag 

räknar på specifika nyckeltal som personalomsättning och omsättning per intäktsperson. 

Huruvida denna information blir tillgänglig för bankerna är okänt. Om bankerna, utan extra 

ansträngning, fick tillgång till all information som kunskapsföretagen har om sin personal kanske 

ett intresse för att studera dessa nyckeltal skulle uppkomma. Trots att marknaden för 

kunskapsbaserade företag är på uppgång har kunskapsföretag generellt ett sådant litet kreditbehov 

att det är oklart om bedömningen av dessa behöver anpassas i framtiden.  

 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Här nedan ges förslag på fortsatta studier inom det valda området. 

 Kreditbedömningsprocessen för andra företagsgrupper. Under arbetets gång har det 

upptäckts att exempelvis fastighetsbolag är en företagsgrupp som verkar medföra vissa 

justeringar i kreditbedömningsprocessen. Det vore intressant att undersöka vad som 

skiljer i bedömningen och varför. 

 Kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag. Sker förändringar i 

kreditbedömningsprocessen allteftersom företagsgruppen växer? 

 Kunskapsföretags räkenskaper. Hur kan räkenskaperna för kunskapsföretag anpassas för 

att ge en så rättvisande bild av företaget som möjligt? 

 Redovisning för humankapital. Det finns ännu inget bra sätt att översätta ett företags 

humankapital i siffror. Goodwill är en början men räcker det? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Nyckeltal 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bilaga 3. Nordea 

Bilaga 4. Handelsbanken 

Bilaga 5. Swedbank 

Bilaga 6. Länsförsäkringar Bank 

Bilaga 7. Länsförsäkringar Bank (respondentens anteckningar) 

 

Bilaga 1 Vanliga nyckeltalsdefinitioner 

Kassaflöden 

Kassaflöden visar på hur pengar kommer in och försvinner i företaget alltså de likvida medlens 

flöde (Belfrage 2008). De tre vanligaste sätten att visa kassaflöden på är genom noter i bokslutet, 

balansräkningen eller genom divisionsrapporter (Kwok 2002).  

 

Resultat 

Det vanligaste resultatet räknas fram när intäkter tas minus kostnader. Om intäkterna är större än 

kostnaderna går företaget med vinst. Det är en förutsättning för att företaget ska fortsätta leva 

(Belfrage 2008). Resultatet har en stor roll i ekonomiska sammanhang. Det visar både ägare och 

intressenter om företaget går bra samt om det är värt att satsa mer pengar i verksamheten (Smith 

2002). Det finns olika slags nyckeltal. Nyckeltal för kunskapsintensiva företag är exempelvis 

rörelseresultat före avskrivning/anställd och resultat efter finansiella poster/anställd. Resultat 

efter finansiella poster är nettoresultatet (Nyckeltalshandboken 1996). 

 

 

 

Figur B1: Resultat för ett kunskapsföretag(Egen 2012) 

Nettoresultat per anställd = Nettoresultatet/anställd 
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Likvidit 

Likviditeten visar om företaget kan betala sina utgifter på kort sikt. Det är bra om de siffror som 

används när det räknas ut en likviditet, är färskare än de som finns i bokslutet.  Balanslikviditeten 

fås fram när omsättningstillgångarna inklusive lagret, divideras med de kortfristiga skulderna. 

Balanslikviditeten ger en mer rättvisande bild om varulagret snabbt förvandlas till kontanter 

(Belfrage 2008). Däremot så är det inte ett rättvist nyckeltal för ett kunskapsföretag eftersom 

dessa oftast inte har något lager.  

I en kassalikviditet divideras omsättningstillgångar 1 (summan av kassa, bank, kortfristiga 

fordringar och placeringar) med de kortfristiga skulderna. Svaret multipliceras med 100 för att 

visa resultatet i procent. En kassalikviditet som är bra bör ligga på minst 100 %. För ett företaget 

som har mest kontantförsäljning räcker det om likviditeten ligger på 70 % eftersom de då har ett 

snabbare kapitaltillskott (Belfrage 2008). 

 

 

Figur B1: Kassalikviditet (Egen 2012) 

Soliditet 

Soliditet är ett nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Catasús (2008) 

menar att det ”är ett av de vanligaste finansiella nyckeltalen”.  Det visar hur stort det egna 

kapitalet är av det totala kapitalet. Om företaget har hög soliditet så har de större chans att klara 

eventuella nedgångar, de har också lättare att få lån. Soliditetet kan räknas både inklusive och 

exklusive de obeskattade reserverna. En god soliditet bör ligga på mellan 30-50 %. Om det tittas 

på soliditet från andra hållet så fås skuldsättningsgrad fram (Belfrage 2008). 

 

 

Figur B2: Soliditet (Egen 2012) 

Soliditet = Eget kapital/totalt kapital 
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Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden visar på hur mycket skulder företaget har i förhållande till Eget kapital. Det 

visar på hur räntekänsligt företaget är, en hög skuldsättningsgrad visar på att det är en stor risk att 

låna ut till företaget (www.e-conomic.se). Om soliditeten är 40 % så är skuldsättningsgraden 60 

%. Det visar på att företaget finansieras till 40 % av ägarna och till 60 % på annat sätt, 

exempelvis lån (Catasús 2008). 

 

 

 

Figur B4: Skuldsättningsgrad (Egen 2012) 

 

 

 

Räntabilitet 

Räntabilitet visar på hur mycket företaget får tillbaka på det som satsats, den visar företagets 

avkastning.  Räntabilitet på total kapital är ett bra mått för ett företag. Det visar på hur kapitalet 

har förräntats och om det har använts effektivt. Det är ett mått som går att jämföra med andra 

företag inom samma bransch. När hjälp tas av en avkastningspyramid så kan det lätt räknas fram 

räntabiliteten på totalt kapital (Belfrage 2008). 

Resultat efter finansiella intäkter, nettoresultatet, innehåller företagets intäkter - kostnaderna + de 

finansiella intäkterna. Det totala kapitalet innefattar lager, fordringar, likvida medel och 

anläggningstillgångar. För att få fram räntabiliteten på totalt kapital eller som det heter i 

pyramiden, avkastning på totalt kapital så divideras resultat efter de finansiella intäkterna med 

totalt kapital. När det tittas på räntabilitet i eget kapital så ser aktieägarna vad de kommer få ut på 

varje satsad krona. Det underlättar när de ska bedöma vilka företag som det finansiellt sätt är bäst 

att investera sina pengar i (Belfrage 2008). 

 

Skuldsättningsgrad = Skulder/Eget kapital 
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Figur B5: Du Pont modellen ( http://www.estra.se) 

 

 

  

http://www.estra.se/
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Respondenten 

1. Vilken titel har du? 

2. Hur många år har du jobbat inom branschen? 

 

Kreditbedömningsprocessen 

3. Hur går er kreditbedömning av tjänsteföretag till? 

4. Finns det flera tillvägagångssätt? 

5. Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen? 

6. Finns det direkt avgörande faktorer för beviljande av krediter? 

7. Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar? 

 

Bedömningen av tjänsteföretag 

8. Vilka nyckeltal används vid bedömningen? 

9. Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för tjänsteföretag i förhållande till andra företag? 

10. Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid riskbedömningen av ett 

tjänsteföretag? 

11. Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan tjänsteföretag och andra företag? 

12. Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för tjänsteföretag med tanke på att deras tillgångar 

inte går att ta på? 

 

Marknaden 

13. Hur stor andel av låneansökningarna gäller tjänsteföretag? 

14. Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren? 

15. Hur tror du att framtiden ser ut? 

  



60 

 

Godkända intervjuer av respondenterna: 

 

Bilaga 3. Intervju med Staffan Thegel, Nordea 

Respondenten 

Vilken titel har du?  

Kontorschef för Nordeas företagskontor i Gästrikland 

Hur många år har du jobbat inom branschen? 

 26 år 

 

Kreditbedömningsprocessen 

Hur går er kreditbedömningsprocess till? 

Processen består, i stora drag, av tre steg. Först görs en bedömning av personen i fråga. Där kan 

man använda olika verktyg exempelvis kreditupplysning, referenser och bankens egen erfarenhet 

av personen. Om banken tror att personen är ”bra” går man vidare till nästa steg som är en 

bedömning av åter-betalningsförmågan (kassaflödet). Kan personen/ personens verksamhet 

generera ett kassaflöde som räcker till verksamhetens kostnader och till att betala räntor och 

amorteringar? Sista steget är att se till att ta någon form av säkerhet. Alla steg dokumenteras. 

Beslut fattas utifrån de tre stegens dokumentation. 

 

Finns det flera tillvägagångssätt?  

I grunden är processen den samma men olika mallar används vid olika typer av förfrågningar. 

Valet av mall beror främst på storleken och komplexiteten i ärendet. Om det gäller små belopp 

läggs stor vikt på individen och processen blir inte lika djupgående. 

 

Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen?  

Personen, kassaflödet/projektet, säkerheten. De två första delarna väger tyngre än säkerheten. 

Möjligheten till att få lån kan fortfarande finnas även om det inte finns någon säkerhet. Dock 

måste banken ta någon form av säkerhet enligt bankrörelselagen vilket påverkar beslutet. Beloppet 

har viss betydelse. 
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Finns det någon direkt avgörande faktor för beviljande/avslag av krediter?  

Ja, individens historik har betydelse. Bransch spelar också roll. 

Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar? 

Bokslut, branschanalyser inom Nordea. 

 

Bedömning av kunskapsföretag 

Vilka nyckeltal används vid bedömningen av kunskapsföretag?  

Samma som gäller för alla. Omsättning, marginal, soliditet, avkastning på sysselsatt och/eller 

totalt kapital. Nyckeltal som visar hur du kan betala dina åtaganden, d.v.s. kassaflödesnyckeltal 

(marginaler på olika nivåer, hur stort kassaflöde företaget har och storleken på rörelseresultatet 

före avskrivningar). Sen finns balansnyckeltal som visar hur uthållig du är mot eventuella förluster 

(kassalikviditet och soliditet). 

 

Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för kunskapsföretag i förhållande till andra företag?  

Där finns olika modeller som följs för olika grupper av företag. De använder olika modeller 

för exempelvis fastighetsföretag, tillverkande företag och personalintensiva företag. Det 

finns olika bedömningsgrunder för vad som är bra och dåliga nyckeltal beroende på vilken 

grupp av företag de ingår i. 

 

Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid bedömningen av ett 

kunskapsföretag?  

Personen i fråga, helt och hållet. Dess förmåga att driva projekt och skaffa kunder. 

Det är en av de större riskerna att de anställda byter jobb, vilket man också måste 

ta hänsyn till. 

 

Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan kunskapsföretag och andra företag? 

Kunskapsföretag lånar sällan större summor eftersom de generellt har ett mindre kreditbehov. 

Har de ett större kreditbehov så är det något som är annorlunda exempelvis om de vill köpa upp 

ett annat företag. Det är svårt att bevilja sådana lån p.g.a. brist på säkerhet. De vanligaste är att 

banken ger krediter på mindre belopp mot fakturabelåning för rörelsekapital, leasingavtal mm. 
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Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag med tanke på att deras 

tillgångar inte går att ta på?  

Det är en stor risk. Däremot har kunskapsföretag ett mindre kreditbehov. 

 

Marknaden 

Hur stor andel av låneansökningarna gäller kunskapsföretag? 

Ingen aning. Få eftersom de har ett mindre kreditbehov. Antalsmässigt kan det bara en del men då 

gäller det mer fakturabelåning och den typen av krediter. 

 

Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren?  

Omöjligt att säga under de senaste 5 åren men de upplever en ökning av mindre kunskapsföretag, 

då främst enmansföretag. Eftersom kreditbehovet är litet så märks ökningen främst på nystartade 

företagskonton och inte på ansökan om krediter. 

 

Hur tror du att framtiden ser ut?  

Tror att företagsgruppen har ökat och kommer att fortsätta öka. Företag plockar hellre in ett annat 

företag än en anställd idag. 

 

Övrigt, något att tillägga?  

Inget att tillägga. 
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Bilaga 4. Intervju med respondent från, Handelsbanken (vill vara anonym) 

Respondenten 

Vilken titel har du?  

Företagsrådgivare 

Hur många år har du jobbat inom branschen?  

5 år 

 

Kreditbedömningsprocessen 

Hur går er kreditbedömningsprocess till? 

Först görs en grundläggande bedömning av verksamhetsområde, typ av kund och typ 

av kredit (allmänna förutsättningar). Finns bra förutsättningar går processen vidare 

till en affärsbedömning som består av en företagsbedömning, kreditriskbedömning 

samt en kundbedömning. Företagsbedömning: typ av företag, bokslutsbedömning, 

riskanalys, konjunkturkänslighet, marknadspolitiska åtgärder som kan påverka företaget 

samt framtidsutsikter. Har man ett större företag med en större förfrågan så är detta ett 

ganska gediget arbete. Kreditriskbedömningen: återbetalningsförmågan (lånar aldrig ut 

på säkerheter utan fokuserar på återbetalningsförmågan), befintligt engagemang, hur 

proponen ser ut, säkerhetsbedömning. Kundbedömningen: vad får banken för resultat på 

det här? Resultatet av affärsbedömningen utmynnar i en strategi. Kreditriskstrategi: hur 

ser vi på det här? Ja eller nej? Hur vill vi ha framtida affärsutvecklingen? Sen kommer 

det till ett beslut. Är det en större kredit sker även årliga uppföljningar. 

 

Finns det flera tillvägagångssätt? 

Nej, det är ett och samma tillvägagångssätt som följs men kreditriskbedömningen kan 

skilja. 

 

Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen? 

Återbetalningsförmågan. De bedömer alltid helheten. Ägarna är jätteviktiga. 

 

Finns det någon direkt avgörande faktor för beviljande/avslag av krediter? 

Nej. De kollar alltid på helheten. Betalningsanmärkningar, restskatt, eventuellt tidigare 
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konkurs, typ av bransch kan påverka. 

 

 

Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar? 

Revisionsberättelse är viktig, koll på den lokala marknaden (verksamhetsområde). De 

har en lokal kontorsstyrelse med folk från det lokala näringslivet där diskussion kan 

föras, under banksekretess såklart. 

 

Bedömning av kunskapsföretag 

Vilka nyckeltal används vid bedömningen av kunskapsföretag? 

Beror på typ av företag (smått, stort eller spec. företag). Allmänna företag (där 

kunskapsföretag ingår): rörelsemarginaler och vad det ger för ränteteckningsgrad, 

resultat efter finansnetto, räntabilitet på totalt kapital, kassaflöde, soliditet. 

Standardiserade nyckeltal. Svårigheten är att dra analyser 

 

Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för kunskapsföretag i förhållande till andra 

företag?  

Nej. De tittar på branschnyckeltal och jämför på så sätt. SNI-kodning, UC. 

 

Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid bedömningen av ett 

kunskapsföretag?  

Ägarna, framtidsutsikter, årsredovisning (historik). Försöker göra en analys av hur framtiden kan 

komma att se ut. 

 

Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan kunskapsföretag och andra 

företag?  

Processen är den samma. Storleken på företaget har större betydelse är typ av företag. 

 

Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag med tanke på att deras 

tillgångar inte går att ta på?  
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Storleken på företag spelar roll. Säkerhetsställandet påverkas kraftigt. Kreditrisken kan på så sätt 

bli högre. Företagets inteckningsvärde (FI) påverkas. 

 

 

 

 

 

Marknaden 

Hur stor andel av låneansökningarna gäller kunskapsföretag? 

Ca 30% (max 40%) 

 

Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren? 

Nej, inget speciellt. 

 

Hur tror du att framtiden ser ut? Tror inte på någon större förändring i antalet låneansökningar 

för kunskapsföretag. Eventuellt en ökning av antalet företag. 

 

Övrigt, något att tillägga? 

Inget att tillägga. 
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Bilaga 5. Intervju med Elisabeth Mereborg, Swedbank 

Respondenten 

Vilken titel har du?  

Företagschef 

Hur många år har du jobbat inom branschen?  

30 år, varav ca 4 månader som företagschef. 

 

Kreditbedömningsprocessen 

Hur går er kreditbedömningsprocess till? 

Kunden tar med sig aktuell årsredovisning, resultat- och balansräkningen samt eventuell 

information om framtida kassaflöden (orderflödet in) till banken. Bankens kundansvarige 

sammanställer ett pm som sedan vidarebefordras till företagschefen för beslut. Om inte den 

kundansvarige tror på idén så kan ärendet stanna redan där. Vid större affärer går ärendet vidare 

till en kontorsdelegation.  Ärendet kan även gå vidare ännu en gång. Då är det en kreditkommitté, 

bestående av bl.a. företagschefen och bankchefen, som hanterar ärendet. Bankens främsta intresse 

ligger i att bedöma företagets återbetalningsförmåga. I pm:et från kundansvarige återfinns senaste 

årsredovisningen, kort beskrivning av företaget, marknadsanalys, miljöanalys samt en riskanalys. 

Till sist anges en kort argumentation om varför lånet ska beviljas.  

Hårda värdena att titta på är kassaflödet, soliditeten, resultat- och balansräkning samt räntabilitet. 

De mjuka värdena är styrelsen och miljöaspekten. 

 

Finns det flera tillvägagångssätt? 

Nej, det är ett och samma tillvägagångssätt som följs. Dock är arbetsgången flytande och 

anpassningsbar efter hur ärendet ser ut. Personliga möten är viktiga för att skapa sig en egen 

uppfattning om företaget. 

 

Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen? 

Återbetalningsförmågan, marknaden, riskanalysen 
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Finns det någon direkt avgörande faktor för beviljande/avslag av krediter? 

Nej. Marknadsanalysen, företagsledaren, miljöanalysen, bankens egen portfölj samt affärsidén är 

alla viktiga enskilda faktorer.  

Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar? 

Marknadsanalys, branschinformation, intuition samt bra uppbackning centralt från experter inom 

olika områden. 

 

Bedömning av kunskapsföretag 

Vilka nyckeltal används vid bedömningen av kunskapsföretag? 

Lönsamhetssnurror, företagsledarens försäkringar, möjlighet till personlig borgen, kassaflöden. 

Kreditbedömningen går till på samma sätt men med extra fokus på att annan säkerhet än 

tillgångar, så som försäkringar och privat borgen. 

 

Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för kunskapsföretag i förhållande till andra företag? 

Huvudsaken är att anledningen till ex låg soliditet är belyst i beskrivningen om företaget.  

 

Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid bedömningen av ett kunskapsföretag?  

Företagsledaren, marknadsanalysen, säkerheter ex privata som hus osv. Arbetar tillsammans med 

Almi för nystartade företag. Norrlandsfonden. (http://www.norrlandsfonden.se/om-norrlandsfonden/) 

 

Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan kunskapsföretag och andra företag?  

Processen är den samma. Däremot ligger stort fokus av bedömningen på de mjuka värdena som 

t.ex. företagsledaren. En bedömning av fördelningen mellan individkapital och strukturkapital 

görs också. En stor del individkapital medför en större risk.  

 

 

Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag med tanke på att deras tillgångar 

inte går att ta på?  

Extra fokus på försäkringar, kompanjonsavtal, olycka- och sjukförsäkringar, individ- och 

strukturkapital.  
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Marknaden 

Hur stor andel av låneansökningarna gäller kunskapsföretag? 

ca 15% (max 20). Kunskaps- och tjänstföretag = ca 30% 

 

Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren? 

Ökning. Den är så pass stor så den är noterbar. Tänkbar orsak är den ökade arbetslösheten inom 

regionen.  

 

Hur tror du att framtiden ser ut? Tror på fortsatt ökning. 

Övrigt, något att tillägga? Inget att tillägga.  
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Bilaga 6. Intervju med Anna Larsson, Länsförsäkringar Bank 

Respondenten 

Vilken titel har du?   

Företagsrådgivare 

Hur många år har du jobbat inom branschen?  

16 år 

 

Kreditbedömningsprocessen 

Hur går er kreditbedömningsprocess till? 

Länsförsäkringar använder ett automatiskt kreditberedningssystem som är uppbyggt efter IRK-

metoden (fastställd enligt regelverket Basel II  , Kapitalteckningslagen). Låneansökan behandlas i 

systemet. Banken skriver ett kredit-pm i systemet, tar kreditupplysning, analyserar bokslut några 

år tillbaka samt kollar på budgeten för kommande år. Sist fastställs säkerheten samt lånets villkor 

i form av ränta och tid. För att säkerhetsställa mänskliga fel, exempelvis felinmatningar av 

information, är de alltid minst två stycken som tar beslut i ärendet. Vid större ärenden tas beslutet 

av LKK ( lokal kreditkommitté)  som består av minst tre personer varav en av dessa ska vara 

bankansvarig eller VD. I vissa fall måste beslutet tas av nästa instans som är CKK (Central 

Kreditkommitté) eller av högsta instans som är Kreditutskottet. 

 

Finns det flera tillvägagångssätt?  

I undantagsfall kan låneansökan beredas manuellt, exempelvis vid en viss typ av 

fastighetsärenden. Då används ett särskilt protokoll och ett kredit-PM som är utarbetade enligt 

IRK-metoden. 

 

Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen?  

UCs (kreditupplysningens) riskklassificering, analys av verksamheten, personen bakom företaget 

och säkerheter. 

  

Finns det någon direkt avgörande faktor för beviljande/avslag av krediter? 
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Företag med en för låg riskklassificering från UC (1-2 av 5) får avslag utan prövning. Är 

riskklassificeringen okej kan betalningsanmärkningar och revisorsanmärkningar ge direkt avslag. 

I övrigt så ska ansökan klara sig genom det automatiska kreditberedningssystemet.  

 

 

Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar?  

Kontrollera firmateckningen hos Bolagsverket och inteckningar på fastigheter hos 

Lantmäteriverkets fastighetsregister. 

 

 

Bedömning av kunskapsföretag 

Vilka nyckeltal används vid bedömningen av kunskapsföretag?  

Soliditet, (kassa-)likviditet, balanslikviditet, vinstmarginaler och lämnad kredittid till kunder 

(dvs. hur lång kredittid företagaren lämnar till sina kunder för betalning).  

 

Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för kunskapsföretag i förhållande till andra företag? 

Balanslikviditeten kan skilja sig eftersom kunskapsföretag inte har något lager. Kredit-

beredningssystemet varnar vid låga nyckeltal i förhållande till referensmått.  Kredit-handläggaren 

måste då gå in i systemet och lägga till en kommentar, exempelvis att nyckeltalet bör anses bra 

utifrån företagsgruppen. 

 

Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid bedömningen av ett kunskapsföretag?  

Företagsledaren och dennes bakgrund, affärsplan och budget. 

 

Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan kunskapsföretag och andra företag? 

Det är i stort sätt samma kreditbedömningsprocess men de har överseende med vissa nyckeltal 

som exempelvis balanslikviditeten. 

 

Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för kunskapsföretag med tanke på att deras tillgångar 

inte går att ta på?  
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Privata säkerheter blir vanligare eftersom de vanligtvis inte har anläggningstillgångar i 

verksamheten. Försäkringar hos Länsförsäkringar är ett krav. 

 

 

Marknaden 

Hur stor andel av låneansökningarna gäller kunskapsföretag?  

Ca en tredjedel 

 

Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren? 

Företagsenheten på Länsförsäkringar startade 2008 så de har ännu ingen uppfattning.   

 

Hur tror du att framtiden ser ut?  

Tror på fortsatt ökning, vilket de ser som positivt! 

 

Har du något att tillägga?  

Länsförsäkringar Bank är nya på företagssidan. De riktar sig främst mot småföretagare som är 

befintliga försäkringskunder i Länsförsäkringar.   
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Bilaga 7 Förberedda intervjusvar - Länsförsäkringar.  

Intervjuguide som vi fick av Anna Larsson på Länsförsäkringar Bank. 

 

Respondenten 

1. Vilken titel har du? Företagsrådgivare 

2. Hur många år har du jobbat inom branschen? 16 år (sedan -96 när vi startade banken) 

 

Kreditbedömningsprocessen 

3. Hur går er kreditbedömning av tjänsteföretag till?  

Länsförsäkringars kreditbedömningsprocess sker enligt IRK-metoden. Det är en metod som är 

fastställd enligt regelverket Basel 2som trädde i kraft 1 feb. 2007 i form av 

Kapitaltäckningslagen. För en bank som lånar ut pengar är kapitaltäckning mycket viktig, 

eftersom banken måste säkerställa ett visst tillgängligt belopp för utlåning även om bankens 

motpareter fallerar. En annan aspekt av kapitaltäckningen är att olika händelser kan leda till att 

många bankkunder vill ta ut sina pengar från banken samtidigt. För att kunna klara av sådana 

situationer måste banken ha tillräcklig kapitalbuffert. Det optimala är att bankens kapital 

överstiger bankens åtaganden. Om detta föreligger sägert. Det optimala är att bankens kapital 

överstiger bankens åtaganden. Om detta föreligger sägs det att banken är kapitaltäckt. Vi har en 

automatiskt kreditberedningsystem, KB som är uppbyggt efter IRK-metoden, där vi bereder 

låneansökan och gör en kreditbedömning(skriver kredit-PM, tar kreditupplysningar, analyserar 

boksluten några år tillbaka samt budget för kommande år, fastställer säkerheter, bestämmer 

villkor mm.) 

 

4. Finns det flera tillvägagångssätt?  

I undantagsfall kan vi bereda en låneansökan manuellt. Då använder vi ett enligt IRK-metoden 

utarbetat protokoll och kredit-pm. 

 

5. Vilka är de viktigaste kriterierna vid bedömningen?  

Enligt våra kreditregler är det UC:s riskklassificering, analys av verksamhetet(nyckeltal), 

personen bakom företaget, säkerheter. 
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6. Finns det direkt avgörande faktorer för beviljande av krediter?  

För ett beviljande krävs att ansökan går igenom vårt kreditberedningssystem där alla faktorer 

måste uppfyllas enligt våra kreditregler. Direkt avslag: Om riskklassificeringen enlig UC är för 

låg påbörjar vi inte någon kreditberedning. Om riskklassen är ok och vi har påbörjar 

kreditberedningen så är direkta avslagsgrunder tex betalningsanmärkningar, 

revisorsanmärkningar mm. 

 

7. Gör ni andra externa kontroller än kreditupplysningar?  

Bolagsverket(kontroller firmateckning), LMV-Fastighetsregistret (kontrollerar inteckningar mm. 

på fastighet som ska belånas) 

 

Bedömningen av tjänsteföretag 

8. Vilka nyckeltal används vid bedömningen?  

* Soliditet (långsiktig betalningförmåga, att de kan betala tillbaka sina lån). 

* Likviditet: Kassalikviditet(Omsättningstillgångar-lager)/kortfristiga skulder = Kortsiktig 

återbetalningsförmåga dvs. att de kan betala sina räkningar. 

* Balanslikviditet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder = kortsiktig återbetalningsförmåga 

inklusive lagret. 

* Vinstmarginal: Är de lönsamma? Vinstmarginalen kan definieras på olika sätt. De vanligaste 

definitionerna är som följer.  

* Resultat före finansiella kostnader/omsättning och Årets resultat efter skatt/omsättning. 

Anledningen till att man ibland vill redovisa vinstmarginal exklusive finansiella kostnader(ränta 

etc) beror på att själva finansieringen av bolaget då inte påverkar nyckeltalet. Vinst procenten 

avslöjar hur mycket av varje omsättningskrona som finns för täckande av finansiella kostnader 

och vinst. Hög vinstprocent är ett av de allra tydligaste nyckeltalen som utmärker lönsamma 

företag. Kredittid kunder (hur snabbt de får betalt från sina kunder avkastning totalt kapital och 

nettomarginal i % av omsättningen, dvs hur mycket de tjänar på varje 100-lapp man säljer för). 

 

9. Skiljer sig nyckeltalens referensmått åt för tjänsteföretag i förhållande till andra företag? 

Balanslikviditeten kan skilja sig eftersom det inte finns lager i omsättningstillgångarna. I övrigt 

bedöms de lika i kreditberedningsprocessen. 
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10. Vilken sorts information anses vara den mest relevanta vid riskbedömningen av ett 

tjänsteföretag?  

Affärsplan, bakgrund företagsledaren 

 

11. Vilka skillnader finns det i kreditbedömningen mellan tjänsteföretag och andra företag?  

I stort sett samma kreditbedömning. 

 

12. Hur påverkas kreditbedömningsprocessen för tjänsteföretag med tanke på att deras 

tillgångar inte går att ta på?  

När riskklassificering och analys gjorts (lika oavsett företag) kommer säkerheten in. Privata 

säkerheter vanligare vid kreditgivning till tjänsteföretag eftersom de ofta inte har 

anläggningstillgångar i verksamheten. 

 

 

Marknaden 

13. Hur stor andel av låneansökningarna gäller tjänsteföretag?  

1/3 

 

14. Upplever ni en ökning eller minskning av dessa under de senaste 5 åren?  

Vi har bar 


