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FÖRORD 

 

Denna uppsats behandlar de svenska storbankernas kreditbedömningsprocess och utgör 

författarnas D-uppsats i företagsekonomi vid Södertörns Högskola vårterminen 2005. Titeln 

på uppsatsen är ”Kreditbedömningsprocessen – En jämförelse av mellan de fyra storbankerna 

i Sverige”.  

 

Författarna vill rikta ett stort tack till vår handledare Curt Scheutz som har varit oerhört 

hjälpsam och visat stort engagemang, detta genom att alltid vara anträffbar för diskussioner 

vilket medfört att arbetet med uppsatsen lyckats fortgå hela tiden. Vidare riktas ett tack till vår 

opponentgrupp som kommit med värdefulla idéer och synpunkter. 

 

Slutligen riktas ett varmt tack till alla våra respondenter på bankerna, men även till de företag 

och analytiker som valt att vara anonyma.  

 

Ett stort tack till; 

 

Mikael Palmerstedt, Handelsbanken Orminge 

Jan Åberg, Nordea City 

Henric Unger, Föreningssparbanken Gullmarsplan 

Peter Balazsi, Föreningssparbanken Nacka 

Fredrik Holmqvist, SEB Fridhemsplan 

 

Utan ovanståendes hjälp skulle inte denna uppsats kunnat vara genomförbar. Författarna är 

därför mycket tacksamma för all hjälp från respondenterna då det har möjliggjort arbetet 

genom att ställa upp på de genomförda intervjuerna.  
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Sammanfattning 

 

Den finansiella krisen i början på 1990-talet fick ett oerhört starkt genomslag på den svenska 

ekonomin. Några av krisens huvudaktörer var de svenska storbankerna som ådrog sig enorma 

kreditförluster. En stor orsak till detta var att bankerna fokuserade på volymökningar och inte 

på kreditförluster. Idag ser kreditbedömningsprocessen annorlunda ut och därför är det av 

intresse att närmare studera hur bankernas kreditbedömning går till idag. 

 

Denna uppsats behandlar kreditbedömningsprocessen hos de fyra svenska storbankerna. 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer bankerna tittar på samt hur de går tillväga vid 

kreditbedömningsprocessen för små och medelstora företag. Vidare ämnar uppsatsen att se 

om det finns några skillnader i kreditgivning mellan de olika bankerna. 

 

Syftet besvaras genom en empirisk undersökning i form av intervjuer med företrädare för 

Nordea, SEB, Handelsbanken och Föreningssparbanken. Kompletterande intervjuer har gjorts 

med tre analytiker och tre kunder i storbankerna för att få en mer heltäckande bild. Den 

empiriska undersökningen ställs sedan mot den teoretiska referensramen. 

 

De resultat som författarna kommit fram till är att centrala delar i kreditbedömningsprocessen 

utgörs av företagets framtida kassaflöde och återbetalningsförmåga. En klar och tydlig 

affärsidé är mycket viktig liksom företagsledningen. 

 

Kreditbedömningsprocessen ser ungefär likadan ut i alla banker där bankerna gör en 

helhetsanalys där centrala delar som ekonomisk analys, omvärlds- och branschanalys samt 

framtida prognoser ingår. Utifrån dessa analyser gör sedan banken en riskbedömning. Anser 

banken att dessa faktorer är tillfredställande beviljar de företaget kredit. 

 

Bankerna är väldigt lika på många punkter men det finns en del skillnader och den största 

skillnaden är att Handelsbanken har en mer plattare organisation jämfört med de andra 

bankerna.  
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Abstract 

 

The financial crisis in the beginning of the 1990´s the financial crisis had a strong impact on 

the Swedish economy. Some of the main actors in the crisis were the largest banks of Sweden 

which brought a huge amount of losses on themselves. One of the main reasons for this was 

that the banks focused on volume increases rather than on credit losses. The credit analysis 

process is performed differently these days and it is the development of this process that is the 

focus for the authors. 

 

This thesis is about the credit analysis process in the four largest banks of Sweden. The 

purpose of the thesis is to highlight which factors the banks include in the credit analysis 

process and in how small and medium size companies are treated in this process. Another 

purpose of this thesis is to see if there are any differences between the four banks. 

 

The aim of the thesis is reached through empirical investigation through personal interviews 

with representatives from the four banks. Complementary interviews have also been made 

with three analysts and three companies to get a more general impression. The empirical 

investigation is then compared to the theoretical references. 

 

The authors reached conclusion is that the central part of the credit analysis process comprises 

the importance of the companies’ future cash flow and credit refund. A clear and refined 

business concept is very important along with the board of companies’ board members. 

 

The credits analysis process is very similar in all the four banks; the main similarity is that all 

the banks make a central economy analysis along with a surrounding world and business 

analysis. A future forecast is also made. From this analysis the banks can measure the credit 

risk rate. If these factors are of satisfaction the banks will accept the companies credit 

applications.  

 

The banks are very much similar to each other, with the largest difference that Handelsbanken 

have a more flattened organization compared to the other banks. 
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1 Introduktion 
Här ges en kort introduktion om bakgrunden till vår problemdiskussion och dess formulering. 

Avslutningsvis presenteras syftet med denna uppsats och de avgränsningar som har gjorts 

samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Kreditgivning till företag är en viktig del i samhällsekonomin. För företag som är i behov av 

kapital finns det i princip tre olika finansieringskällor. Dessa är lån från externa finansiärer, 

insatser eller lån från ägarna, och genererade överskott.1. Författarna har i uppsatsen valt att 

belysa lån från externa finansiärer med inriktning på banker och hur den processen går till.  

 

På den svenska marknaden finns det idag en mängd olika kreditgivare bland annat 

affärsbanker, sparbanker, finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter 

med flera.2 När företagen behöver kapital för att växa och expandera så kan de vända sig till 

bland annat kreditinstituten som kan finansiera dess tillväxt och nyinvesteringar.  

 

Vid en kreditgivning måste kreditgivaren (bankerna) ofta bedöma och ta ställning till hur stor 

finansiell risk ett företag kan utsätta sig för utan att riskera konkurs. Kreditgivaren måste 

också avgöra hur litet eget kapital ett företag kan tillåtas ha eller vilken tillväxt ett företag ur 

finansieringssynpunkt kan klara av. Dessa frågor är svåra att bedöma men det krävs att 

kreditgivaren tar ställning till dem. En kreditbedömning ska innehålla ekonomiska och 

affärsmässiga bedömningar av företaget liksom den risk och lönsamheten krediten kan 

medföra till långivaren. 

 

Bankerna stod i centrum under den finansiella krisen som inträffade i Sverige i början av 

1990-talet. Den uppstod till följd av mycket stora kreditförluster i banker och finansbolag. 

Mot bakgrund att inte fler ställdes till svars för kreditgivningen har Banklagskommiteén 

utarbetat nya direktiv och regeländringar.  

 

                                                 
1 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 82 
2 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 8 
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Det som skiljer banker från vanliga företag är att en bankkris kan medföra allvarliga 

samhällsekonomiska problem. Vill det sig riktig illa så kan staten behöva gå in med stöd om 

situationen är allvarlig.3

 

Bankernas målsättningar är det grundläggande för deras kredithantering. Utifrån de 

formulerade målsättningarna organiserar bankerna sin verksamhet samt fastställer riktlinjer 

för kredithanteringen. Målsättningarna har förändrats sedan 1990 på grund av bankkrisen. 

Detta har fått konsekvenser såväl som för banken, låntagande företag och framförallt 

kreditsökande företag.4

 

Författarna har i den här uppsatsen valt att enbart att behandla de fyra storbankerna och hur 

kreditbedömningsprocessen går till i små och medelstora företag. Ämnet har valts på grund av 

att det är ett intressant område och det finns tidigare erfarenheter bland författarna. 

 

1.2 Problemformulering 

 
I den här uppsatsen har författarna valt att titta på små och medelstora företag för att se hur 

dessa bedöms utifrån ett kreditbedömningsperspektiv. Problemformuleringen i denna uppsats 

utgörs av tre frågor:  

 

• Vilka faktorer tittar bankerna på när de gör en kreditbedömning? 

• Hur går kreditbedömningsprocessen till när bankerna värderar små och medelstora 

företag? 

• Finns det några skillnader mellan de olika bankerna? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SOU, Banklagskommitén (1999:82), Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker, sid 11 
4 Svensson K, Ulvenblad P-O (1994), Bankmäns hantering av krediter till småföretag, sid 44-45 
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1.3 Syfte 

 
Utifrån författarnas problemformulering så är huvudsyftet att belysa vilka faktorer bankerna 

tittar på samt hur de går tillväga vid kreditbedömningsprocessen för små och medelstora 

företag. Författarna ämnar också titta på om det finns några skillnader i kreditgivningen 

mellan de olika bankerna.  

 

1.4 Avgränsningar 

 
Uppsatsen avgränsar sig till de fyra stora bankerna i Sverige, Handelsbanken, 

Föreningssparbanken, SEB och Nordea. Någon hänsyn till nischbanker kommer inte att tas. 

Författarna har valt att begränsa sig till små och medelstora företag och intervjuerna är 

genomförda i Stockholmsområdet. Med små och medelstora företag avses företag som har 

färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 370 miljoner kronor eller en 

balansomslutning på högst 250 miljoner kronor. Uppsatsen behandlar främst redan etablerade 

företag men härrör även nystartade företag.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Författarna har valt att strukturera uppsatsen enligt följande.  

 

Kapitel 1 – Inledning 

Det inledande kapitlet ämnar beskriva ämnet och dess bakgrund. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Här får läsaren en möjlighet att ta del av tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. 

 

Kapitel 3 – Teori 

I de teoretiska utgångspunkterna presenteras relevanta teorier och tidigare forskning. 

 

Kapitel 4 – Empiri/Analys 

I empirikapitlet sammanställs den information som insamlades vid intervjutillfällena. Den 

insamlade empirin analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 5 – Slutsatser 

I detta kapitel följer en redogörelse för de slutsatser som framkommit av analysen och den 

genomförda undersökningen 

 

Kapitel 6 – Kritisk granskning 

Detta kapitel innehåller en kritisk utvärdering av de tillvägagångssätt och de källor som har 

använts i studien. Kapitlet innehåller även en avslutande diskussion av uppsatsen och avslutas 

med förslag till fortsatt forskning inom området.  
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs det för hur uppsatsen har genomförts. Författarna beskriver här de 

metoder och de tillvägagångssätt som använts samt motiverar dessa. 

  

2.1 Fallstudie 

 
Författarna har använt sig av en fallstudie då syftet varit att göra djupgående beskrivningar 

och analyser av enskilda fall. Författarna har haft en bra kontakt med respondenterna vilket 

har gjort att de har kunnat komma tillbaka med kompletterande frågor.  

 

Den vanligaste tillämpningen av en fallstudie är deskriptiva eller förklarande studier, där 

forskarna redan från början har en eller flera klara frågeställningar.5 Författarna har valt att 

skriva uppsatsen i en deskriptiv form då de endast varit ute efter att belysa hur 

kreditbedömningsprocessen går till och ser ut.  

 

I fallstudier utesluts inget speciellt tillvägagångssätt utan insamlingsmetoderna anpassas till 

den uppgift forskarna har. Styrkan med fallstudiemetoden är att forskarna kan koncentrera sig 

på en speciell händelse eller företeelse. På så sätt går det att få fram faktorer som kan inverka 

på företeelsen ifråga. I en fallstudie går det att lyfta fram dolda företeelser som annars 

forskarna inte skulle kunna få fram i en survey-undersökning.6  

 

2.1.1 Kvalitativ undersökning 

 
Den kvalitativa metoden är inriktad på småskaliga studier och går in på djupet och handlar om 

att beskriva få människor eller situationer.7 Kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar på 

totalsituationen vilket gör att det lättare går att få en helhetsbild och ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang.8  

 

 

                                                 
5 Lekvall, Wahlbin (1993), Information för marknadsföringsbeslut, sid 143 
6 Bell, J (1995), Introduktion till forskningsmetodik, sid 16 
7 Denscombe (2000), Forskningshandboken, sid 243 
8 Holme, Solvang (1997), Forskningsmetodik, sid 79 

 11



Uppsatsen har en kvalitativ ansats då författarna varit ute efter att gå på djupet och studera de 

fyra enskilda bankernas kreditbedömningsprocess. Detta har gjorts genom en 

tvåvägskommunikation, det vill säga en dialog med bankerna. En dialog är nödvändig för att 

få mer inblick i processen.  

 

2.1.2 Deduktion 

 
Ett deduktivt arbetssätt följer bevisandets väg, det vill säga den utgår från redan befintliga 

teorier. Ur den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan forskaren går ut i verkligheten 

och prövar empiriskt.9

 

Författarna har valt att utgå ifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. Uppsatsen kommer att utgå 

från redan existerande teorier om kreditbedömningsprocessen och sedan kommer empirin 

analyseras utifrån dessa.  

 

2.1.3 Hermeneutik 

 
Uppsatsens vetenskapliga synsätt är av hermeneutisk inriktning. Författarna utgår från det 

hermeneutiska synsättet då deras mål är att få en förståelse samt tolka hur 

kreditbedömningsprocessen går till. För att få en bättre förståelse har författarna gått in på 

djupet och använt sig av en tvåvägskommunikation.  

 

2.2 Faktainsamlingsmetoder 

2.2.1 Intervjuer 

 
Författarna har förutom teori också valt att använda sig av intervjuer för att få en mer 

djupgående och förstående inblick i kreditprocessen. Författarna har valt att utgå ifrån den 

styrda eller så kallade fokuserade intervjun, den jämställs med den semistrukturerade 

intervjun. Det innebär att en viss frihet har lämnats till respondenten att prata om det som är 

viktigt för honom/henne inom strukturens gränser.  

                                                 
9 Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära, sid 98-108 
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Intervjufrågorna har haft en speciell struktur med olika teman som författarna velat täcka 

under intervjuns gång. Vid behov så har intervjun frångått det tänkta upplägget.10

 

Intervjuerna har gjorts med ett kvalitativt anslag då författarna velat få en djupare förståelse 

för problemet. Samma frågor har ställts till alla banker. Författarna har intervjuat en person 

per bank med undantag för Föreningssparbanken då författarna varit intresserade att se om det 

varit någon skillnad beroende på befattning. Ytterligare intervjuer har gjorts per mail där 

författarna valt att intervjua tre kunder till storbankerna samt tre analytiker för att få en bättre 

förståelse i det valda ämnet. Dessa har fått svara på samma frågor inom respektive område. 

 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 

 
Författarna har i denna uppsats använts sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata i 

uppsatsen består av intervjuer. Dessa är genomförda personligen med anställda på bankerna 

som har god inblick i kreditbedömningsprocessen. Intervjuerna är utförda i de anställdas 

vardagliga arbetsmiljö. Författarna har spelat in intervjuerna på band för att på så sätt kunna 

återge respondenternas svar i uppsatsen. Mailintervjuerna har genomförts genom att 

författarna har skickat ett mail till respektive respondent. Dessa har svarat på frågorna genom 

att maila tillbaks svaren. 

 

Sekundärdata i uppsatsen består av litteratur, ekonomiska tidskrifter, vetenskapliga artiklar 

som behandlar kreditbedömning. Sekundärdata har mestadels behandlats i teoridelen.  

 

2.2.3 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär att forskningsresultatet skall kunna vara pålitligt och tillförlitligt, det vill 

säga att forskare kommer fram till ungefär samma resultat när de mäter samma fenomen på 

olika sätt. Validitet innebär att hela det fenomen som är avsett att mätas mäts och inget 

annat.11

 

                                                 
10 Bell, J (1995), Introduktion till forskningsmetodik, sid 93 
11 Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära, sid 91-92 
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Uppsatsen är av kvalitativ ansats så därför finns risken för att reliabiliteten blir lidande. 

Eftersom författarna har intervjuat ett fåtal bankanställda och dessa i sin tur kan uppfatta saker 

och ting annorlunda, skulle kanske en senare undersökning inte visa samma resultat.  

 

Validiteten för denna uppsats beror dels på valet av intervjupersoner som författarna gjort, 

dels av litteraturen och annat skrivet material. 
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3 Teori 
I teoriavsnittet beskrivs hur kreditbedömningsprocessen går till. Andra delar som tas upp i 

teoridelen är vilka faktorer som påverkar bankernas kreditbedömning. Kapitlet avslutas med 

tidigare forskning. 

 

3.1 Kapitalstruktur 

 
Kapitalstrukturen i ett företag är en bild av hur företaget finansierar sin verksamhet. 

Finansiering kan i stort sett ske genom internt kapital i form av ett positivt kassaflöde eller 

genom externt kapital i form av lån. Genom att inte ta några lån så finansieras verksamheten 

helt med eget kapital och soliditeten är hög men genom att låna externa medel och öka 

skuldsättningsgraden så minskar soliditeten.  

 

Det finns ett antal faktorer som påverkar företaget i valet av kapitalstruktur. Dessa är: 

• skatter  

• obeståndskostnader  

• transaktionskostnader 

 

Bolagsskatt påverkar valet av kapitalstruktur eftersom räntor på lånat kapital är avdragsgilla 

för bolaget medan utdelning och reavinst (aktieägarnas avkastning) är föremål för 

dubbelbeskattning. Detta innebär att företaget är skattemässigt gynnat genom att finansiera 

företaget genom externa lån. Skattereduktionen som förekommer genom att låneräntor är 

avdragsgilla brukas kallas för skattesköld. 

 

Obeståndskostnader, finansiell osäkerhet är kostsam vare sig den leder till obestånd eller inte. 

Flera negativa konsekvenser kan uppstå för att ett företag hamnar på obestånd. 

Handlingsfriheten begränsas av kreditgivarna, rekrytering av kompetent personal försvåras 

och företaget får en svag förhandlingssituation i förhållande till sina kunder med mera. 

 

Transaktionskostnader gör att det blir dyrare att anskaffa eget kapital. Internt arbete, 

rådgivararvoden och risken för att en emission misslyckas är exempel på 

transaktionskostnader.  
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Det kan vara befogat att förekomma eventuella framtida kapitalbehov genom att ha finansiella 

reserver och det är också mycket lättare för ett företag att tillvarata intressanta 

affärsmöjligheter.12  

 

3.1.1 Optimal kapitalstruktur 

 
”Målet vid val av kapitalstruktur är att söka den blandning av eget och främmande kapital där 

totalkostnaden för kapitalet är lägst”.13

 

Modigliani och Miller etablerade i slutet av 1950-talet en teori om kapitalstruktur. Teorin 

handlar om huruvida kapitalstrukturen i ett företag påverkar företagets värde eller inte.  

Modigliani och Miller argumenterar i deras forskning att ett företags kapitalkostnad inte kan 

minskas på grund av att företaget ändrar dess kapitalstruktur, det vill säga att företaget ökar 

eller minskar sin skuldsättningsgrad. Skälet är att om ett företag ökar skuldsättningsgraden så 

ökar även risken i företaget vilket i sin tur gör att ägarna kräver högre avkastning på satsat 

kapital. Vad företaget har tjänat på att öka sin skuldsättningsgrad ”äts” upp av den högre 

kostnaden för eget kapital. Modigliani och Miller menar att företagets värde eller dess totala 

kapitalkostnad är oberoende av skuldsättningsgraden.14   

 

Förutsättningarna för Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur förutsätter att företaget 

finns i en skattefri värld med en perfekt fungerande kapitalmarknad. Detta skiljer sig från 

verkligheten då vi idag lever med skatter och en imperfekt kapitalmarknad. I och med detta så 

har Modigliani och Miller uppgraderat sin modell genom att införa skatter. Med införandet av 

skatter i modellen så innebär det att finansiering via lån medförde ett ökat värde på grund av 

skattekonsekvenser. 

 

3.1.2 Hävstångseffekten 

 
Kapitalstrukturen i ett företag är som tidigare sagts en bild av hur företaget finansierar sin 

verksamhet. De flesta företag har i sin kapitalstruktur en mix av eget kapital och främmande 

                                                 
12 Andreasson M, Johansson M, Zackrisson N (2003), Fastigheter som säkerhet, en studie av kapitalstruktur i    
fastighetsbolag, sid 14-17 
13 Ibid, Sid 18 
14 Ross S, Westerfield R, Jaffe J (2002), Corporate finance, Sid 405 
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kapital. Det är en naturlig följd för ett företag som varit i en tillväxtfas. Företagen kan denna 

fas ha svårt att klara sin totala kapitalförsörjning utan externa medel. Det finns även en annan 

anledning till att arbeta med främmande kapital, nämligen att det kan öka ägarnas avkastning 

på det egna kapitalet. Det finns egentligen bara två olika sätt att skapa ett överskott i 

verksamheten. Företaget kan investera eget kapital med vinst, det vill säga, företagets ägare 

kan skjuta till kapital som placeras i investeringar som ger ett överskott. Vinsten kan då delas 

ägarna emellan. Företaget kan också låna kapital och investera över låneräntan. Kan 

främmande kapital placeras i investeringar som överstiger den finansiella kostnaden leder 

detta till en nettovinst som faller ägarna tillgodo. Ju mer lånen ökas så länge som de kan 

”överförräntas”, desto högre blir nettoresultatet och den slutliga egna avkastningen. Det är 

detta som kallas för hävstångseffekten eller på engelska benämnt ”leverage”. 

 

Re = Rt + ( Rt – Rs) x S/E 

 

Re = Eget kapitals avkastning 

Rt = Totalt kapitals avkastning 

Rs = Skuldränta på främmande kapital 

Rt-Rs = Förräntningsmarginalen 

S/E = Skuldsättningsgraden 

 

Formeln kan sammanfattas som avkastningen på eget kapital Re beror på hur effektiv 

verksamheten är uttryckt som tillgångars avkastning Rt plus överförräntningen på lånat 

kapital (Rt-Rs) gånger lånevolymen i form av skuldsättningsgraden S/E. 

Räntemarginalen kan även kallas för riskbuffert på grund av att den visar vilken minskning av 

avkastning eller ökning av räntekostnader företaget klarar av utan att det förlorar pengar på 

det lånade kapitalet.  

 

Kombinationen räntemarginalen och skuldsättningsgraden ger det som kallas 

”hävstångseffekten” (Rt-Rs) x S/E. Hävstångseffekten utgör det ökade nettoresultatet som kan 

skapas genom att ett företag lånar ytterligare X antal kronor och placerar det i investeringar 

som kan förräntas med Y % över räntekostnaden för det lånade kapitalet.15

 

                                                 
15 Carlson, M (2001), Att arbeta med företagsanalys, sid 132-134 

 17



3.2 Historia 

 
Bankernas målsättningar är det grundläggande för deras kredithantering. Utifrån de 

formulerade målsättningarna organiserar bankerna sin verksamhet samt fastställer riktlinjer 

för kredithanteringen. Målsättningarna har förändrats sedan 1990 på grund av bankkrisen. 

Detta har fått konsekvenser såväl som för banken, låntagande företag och framförallt 

kreditsökande företag.  

 

Det som hände under slutet av 1980-talet var att bankerna började fokusera på volymökning. 

De ansåg att den totala lönsamheten hängde ihop med volymökning och därmed blev 

lönsamheten på varje åtagande ett sekundärt mål. Bankerna fäste inte heller så stor vikt vid 

kreditförluster då detta inte ansågs vara ett reellt problem. Fokuseringen på volymökningen 

fick en rad konsekvenser. Bankerna sänkte medvetet kraven på bland annat hållbarhet i 

affärsidén, noggrannhet i siffermaterial samt kraven på fullgoda säkerheter. På grund av det 

ökade antalet kunder så blev bankerna mindre noggranna i den initiala kreditbedömningen.  

 

En effekt av bankkrisen och de stora kreditförlusterna är att banker inte längre har 

volymökning som sitt primära mål. Bankerna har istället satsat på att minska kreditförlusterna 

och försöka hålla dem på en låg nivå samtidigt som de vill öka lönsamheten på varje enskilt 

engagemang.16  

 

3.3 Kreditberedning 

 
Kreditberedning är en sorts rutin som ett kreditärende går igenom från framställningen om 

kredit från en sökande tills ärendet kan bli föremål för ett formellt beslut. 

Kreditberedningsärenden kan vara olika. Det kan skifta från ett enkelt och snabbt avklarat 

rutinärende till komplicerade utredningar. Kreditberedningsärenden börjar med att 

kreditsökande begär kredit, detta sker oftast muntligen med bankens kreditchef eller 

kreditberedare. Det som diskuteras då är kreditens storlek, ändamål, återbetalning, kreditform 

och säkerhet.  

                                                 
16 Svensson K, Ulvenblad P-O (1994), Bankmäns hantering av krediter till småföretag, sid 44-45 
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Efter kreditansökan börjar den interna handläggningen i banken som består av undersökningar 

av sökandens kreditvärdighet, prövning av kreditens ändamål och värdering av den erbjudna 

säkerheten. Om det ser bra ut så utfärdas kredithandlingarna, exempelvis ett skuldebrev.17  

 

3.3.1 Kreditansökan 

 

Vid en kreditansökan försöker banken inhämta så noggranna uppgifter som möjligt. Banken 

är också intresserad av kreditsökandens personliga bakgrund om denne inte tidigare är känd 

av banken. Har inte den sökande sina samtliga bankaffärer inom banken så undersöks 

möjligheterna till detta, exempelvis genom insättning av lön, likvider på checkkontot eller 

överföring av sparmedel från en annan bank. Riktpunkten för bankerna är att sträva efter 

helkundsförhållande.18

 

3.3.2 Kreditvärdighet 

 

Finner banken kreditsökande lämplig vid sin totalbedömning och tror att denne kommer att 

betala amorteringar och räntor i tid så har banken bedömt den sökande som kreditvärdig. 

I totalbedömningen av kreditvärdigheten ingår: 

Personlig skötsamhet är det första kravet och innebär hur personen i fråga allmänt sköter sina 

personliga ekonomiska förpliktelser. De som brister här får inte kredit även om säkerheten är 

god.  

Yrkeskunnande och arbetsförmåga har stor betydelse. För löntagare är det viktigt med trygga 

anställningsförhållanden.  

Ekonomiska förhållanden måste banken känna till. Inkomsterna måste täcka såväl 

levnadskostnader som räntor och amorteringar på den sökta krediten. Är inte inkomsten 

tillräcklig så kan den sökande bedömas som icke kreditvärdig trots att han på papperet har god 

ekonomisk ställning, till exempel genom förmögenhetsöverskott i fastighet.  

Krediten i sig självt kan få ett positivt inflytande på kreditvärdigheten. Det kan röra sig om en 

lönsam investering som höjer den sökandes inkomster eller en kreditsanering som gör att den 

kreditsökande får bättre framtidsutsikter.19

                                                 
17 Jönsson, B (1992), Handbok i kreditgivning, sid 197-198 
18 Ibid 
19 Ibid 
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3.3.3 Företagskrediter 

 

När ett företag söker kredit är det oftast mer komplicerat än när en privatperson söker kredit. 

Företagets förmåga att betala igen krediten hänger ofta samman med vad krediten ska 

användas till. Banken får därför försöka bedöma om företagets kalkyler, 

avsättningsmöjligheter och marknadsföringsplan är realistiska. Det kan banken göra genom 

att studera redovisningar för företagets verksamhet de senaste åren. Banken kan då få en bild 

av den historiska utvecklingen, ekonomiska ställning, lönsamhet och företagsledningens 

förmåga att sköta verksamheten. I små företag och ofta i familjeföretag är efterträdare till 

företagsledaren av stor betydelse för framtiden. 

 

Ett företags kreditvärdighet bedöms alltså bland annat utifrån: 

• Kalkyler och planer 

• Ekonomisk ställning och lönsamhet  

• Utvecklingstendenser och framtidsutsikter 

• Marknads- och konkurrenssituation 

• Företagsledningens förmåga20 

 

3.3.4 Kreditens ändamål 

 

En viktig del i kreditbedömningsprocessen är prövningen av kreditens ändamål. Bankerna har 

till uppgift att försöka se till att kunderna får en sund utveckling i sin ekonomi.  

Bankens utlåningsmedel är också begränsade och det är då viktigt att ändamålet prövas för att 

banken ska kunna fördela sina resurser på bästa möjliga sätt.21  

 

3.3.5 Värdering av säkerhet 

 

Bankrörelselagen beskriver inte i detalj hur säkerheten ska vara, den nämner endast att den 

ska vara betryggande. Detta innebär att den ska erbjuda tillräckliga garantier vid den tidpunkt, 

då krediten lämnas ut. Krediten är tänkt att finnas kvar en kortare eller längre tid och ju längre 

                                                 
20 Ibid 
21 Ibid, sid 199-200 
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kredittiden är desto osäkrare blir bedömningen av säkerhetens värde. Banken kan gardera sig 

mot försämringar som kan inträffa under kredittiden och det gör det genom att ta till en viss 

marginal mellan värdet av säkerheten och det aktuella kreditbeloppet.22

 

3.3.6 Kreditupplysningar 

 

Vid en kreditbedömning måste banken skaffa sig en kreditupplysning. En kreditupplysning är 

en objektiv bedömning av ett företag eller en privatperson. Den görs för att bankerna i högsta 

grad ska försöka undvika kreditförluster. I Sverige är det vanligt att bankerna vänder sig till 

Upplysningscentralen när de vill ha en kreditupplysning. Upplysningscentralen har en databas 

som innehåller ekonomisk information om samtliga svenska företag och alla privatpersoner 

som är över 16 år och är kyrkobokförda i Sverige. Innehållet i registret kommer framförallt 

från Sveriges olika myndigheter såsom SCB (Statistiska Centralbyrån), PRV (Patent och 

Registreringsverket), RSV (Riksskatteverket), kronofogdemyndigheterna och tingsrätter. De 

vanligaste tjänsterna som Upplysningscentralen tillhandahåller är basinformation om 

privatpersoner. Dessa innefattar bland annat inkomst, kreditengagemang, 

betalningsanmärkningar, fastighetsinnehav och tidigare förfrågningar hos 

Upplysningscentralen. Basfakta avseende företag är till exempel betalningsanmärkningar och 

ansökningar som sådana, styrelse, koncernförhållande, bokslutsuppgifter samt nyckeltal.23

 

3.3.7 Beslut 

 

Det finns olika alternativ som kan komma ifråga när banken kommer fram till ett beslut, dessa 

är: 

• Beviljande 

• Bordläggning 

• Avslag 

 

 Ett beslut om beviljande av kredit måste vara ovillkorligt. Beslutet får inte ske med förbehåll 

om att senare utredning måste visa att säkerheterna är tillfredställande.  

                                                 
22 Ibid 
23 Ibid 
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Bordläggning kan förekomma om banken behöver komplettera kreditberedningen på något 

sätt eller om säkerheten bedöms otillräcklig och banken bedömer det möjligt för 

kreditsökande att åstadkomma den förstärkning som fordras.  

Beslut om avslag tas när förutsättningar saknas för att bevilja krediten. Det kan bland annat 

bero på att sökandens kreditvärdighet är sådan att kredit inte beviljas eller att 

kreditrestriktioner i en eller annan form inte möjliggör för banken att tillgodose 

kreditanspråket. Avslag får kreditsökande om förutsättningar saknas för att bevilja krediten24

 

3.4 Olika typer av krediter 

 

En vanlig indelningsgrund för olika typer av krediter är ändamålet med krediten. Det finns två 

typer av indelningar som krediter ofta delas in i. Dessa två är: 

• Transaktionskredit 

• Projektkredit 

 

Med transaktionskredit avses den delen av finansieringen som vanligtvis hänförs till 

rörelsekapitalet det vill säga finansiering i första hand av kundfordringar och lager. 

Med projektkredit eller projektfinansiering menas finansieringen av investeringar i olika 

former.  

 

 

Ett annat sätt att indela krediter är ha tiden som grund. Vanligtvis indelas krediterna då i: 

• Kortfristiga krediter (Upp till 12 månader)  

• Medelfristiga krediter (Från 1 till 5 år) 

• Långfristiga krediter (Utöver 5 år) 

 

Slutligen kan indelningen ske med avseende på säkerheten. De delas då in i: 

• Krediter som genererar säkerhet (exempelvis fastigheter, inventarier med mera) 

• Krediter som inte genererar säkerhet (mer osäkra investeringar)25 

 

                                                 
24 Jönsson, B (1992), Handbok i kreditgivning, sid 206 
25 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 182-183 
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3.5 Initial kontakt – det första intrycket 

 

Den första kontakten mellan kreditgivare och kredittagare är oftast väldigt viktig. En del 

bankmän menar på att de har en sorts intuition vid första mötet, som oftast bygger på lång 

erfarenhet och som säger om kredittagaren kommer att lyckas med sitt projekt eller ej. 

Intuitionen ska företagshandläggaren ändå vara försiktig med för den kanske inte stämmer 

alla gånger och kan då leda till felaktiga beslut. 

 

Det är skillnad på om kreditgivningen äger rum i stora eller små orter. I mindre orter så har 

bankmännen ofta en kännedom om kreditsökande genom personlig kontakt eller via 

kontaktnätet. Blir de däremot kontaktade av en helt okänd kreditsökande så blir de i regel mer 

avvaktande och ifrågasättande. För bankmän i större orter hör det däremot till vanligheten att 

de blir kontaktade av helt främmande personer. Kreditsökande som kommer från en annan 

bank tas emot med en viss misstänksamhet. Banken kan då undra varför kunden vill byta bank 

eller kanske misstänka att den gamla banken vill bli av med kunden.26

 

3.6 Bedömningsfaktorer 

 

Varje företag är unikt, vilket innebär att en bedömning av ett företag måste ske individuellt. 

För en kreditbedömare är det viktigt med kunskaper om värderingsmodeller och 

redovisningsprinciper för att kunna göra en korrekt företagsvärdering. För att kunna göra en 

bra värdering av ett företag krävs att kreditbedömaren har bra insikt i företagarens villkor. Det 

gäller att ha insikt om vad som är företagets styrka och vad som kan vara dess svaghet. 

Bedömaren måste också ha insikt om vilka marknadsförutsättningar som gäller samt vilka 

tillväxtmöjligheter ett företag har. Syftet är att få en bild av hur företaget tjänar sina pengar, 

vilka resurser företaget har samt vilken marknadsposition det har.27  

 

 

 

 

                                                 
26 Svensson K, Ulvenblad  P-O (1993), Riskbedömning – Bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, sid 21-22 
27 Svedin J (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, sid 24 
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De viktigaste faktorerna som bankerna tar hänsyn till vid kreditbedömning är:  

• Personen (Företaget, ledningen, ägare) 

• Affärsidén 

• Ekonomisk analys (Årsredovisning, Resultaträkning, Balansräkning, nyckeltal mm) 

• Omvärldsanalys 

• Säkerheterna 

 

Faktorerna bedöms inte var för sig utan en bedömning av en faktor påverkar på olika sätt 

bedömningen av de andra. För en bankman är det viktigt att bedöma om det finns en 

överensstämmelse mellan de olika faktorerna exempelvis mellan person och affärsidé. 

Faktorerna person, affärsidé och siffermaterial brukar ses som ett sätt att försöka bedöma 

risken för betalningsinställelse (bristande återbetalningsförmåga) medan bedömningen av 

säkerheterna ger en uppfattning om risken vid betalningsinställelse.28

 

3.7 Personen 

 

Intrycket av personen är på många sätt avgörande för kreditbedömningen. Bankmännen tittar 

oftast på tre olika aspekter, egenskaper, motiv för företagande och personens kompetens. 

Egenskaper som krävs för att lyckas som företagare är entusiasm, inre drivkraft, uthållighet, 

analytisk förmåga, målmedvetenhet och realism.29  

 

3.7.1 Företaget 

 
Vid lite större krediter så vill gärna banken besöka företaget för att på så sätt kunna skapa sig 

en uppfattning av företaget. För det första så tittar då bankmannen på företaget i konkret 

bemärkelse, det vill säga, är det ordning och reda och råder det någon aktivitet på företaget, 

ringer telefonerna? Bankmannen känner av stämningen bland de anställda och kontrollerar 

inredningen på kontoret. För det andra tittar bankmannen på företaget i abstrakt bemärkelse. 

                                                 
28 Svensson K, Ulvenblad P-O (1993), Riskbedömning – Bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade 
företag, sid 23 
29 Ibid 
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Det innebär att bankmannen stämmer av sin uppfattning från företagarens besök på banken 

genom att jämföra med den uppfattning som erhållits vid besöket på företaget.30

 

3.7.2 Företagsledningens kompetens 

 

I dagens tuffa konkurrensförhållande i näringslivet gäller det att en företagschef bör kunna ta 

sig an fler roller och klara av dessa. En av dessa roller kan liknas vid en producerares roll där 

chefen förväntas producera något nyttigt, användbart inom ett visst specifikt område. Helt 

enkelt åstadkomma något som kan gynna företagets resultat. För att lyckas få ut ett maximalt 

resultat krävs det att en företagschef har både en bred teknisk kunskap och ett funktionellt 

ledarskap. 

 

Ett välkänt ordspråk ”hålla många bollar i luften” stämmer väl överens med att en 

företagschef måste vara mer än bara en ledare. En chef bör vara beredd på att mycket tid kan 

gå till att administrera det vill säga planera, samordna, kontrollera och även bestämma saker 

och ting. En annan viktig egenskap är förmågan att komma med nya idéer, nyskapande och att 

en chef vågar ta risker. Denna egenskap kallas entreprenörskap och alla dessa bitar gör att en 

företagschef kan förena ett företag eller organisation mot gemensamma mål och strategier för 

att på så sätt lyckas få ut det mesta av verksamheten vilket kan leda till ett bra resultat. 

 

En bra företagsledning kan förvandla ett dåligt företag till ett bra företag och tvärtom, det vill 

säga att med en dålig företagsledning kan även ett utmärkt företag bli ett förlustbolag. 

Ledningens kompetens och förmåga att entusiasmera och leda medarbetarna mot samma mål 

är av vital betydelse.  

 

Att värdera och beskriva en företagslednings kompetens och agerande är mycket svårt för 

kreditgivare. Då företagsledningen är en grundstomme för om ett företag kan bli 

framgångsrikt eller inte, är det viktigt att kreditgivarna lyckas värdera och beskriva 

företagsledningens kompetens och agerande. Detta visar på att informationen om ledningen 

har en stor betydelse.31

 

                                                 
30 Carlson, M (2001), Att arbeta med företagsanalys, sid 27 
31 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 57-59 

 25



3.7.3 Ägare 

 

När ett företag är inne i en utvecklingsfas eller går sämre kan det vara en nackdel att ha flera 

ägare. Visserligen kan flera ägare skjuta till med mer kapital men oftast tar beslutsprocessen 

för lång tid då alla delägare vill vara med och besluta om frågor som rör företaget. Det kan då 

ta en väldigt lång tid till att nå fram till ett beslut och eftersom ”tid är pengar” så kan det tära 

på företagets likviditet.32

 

3.8 Affärsidé  

 

Affärsidén syftar till att formulera det behov företaget avser att fylla på marknaden. Alla 

företag måste ha en avgränsad och väl definierad affärsidé som beskriver det behov som 

företaget avser fylla på marknaden.  

 

Det är också viktigt att kunderna är klart definierade då dessa sätts i centrum. Detta för att 

företagets främsta syfte är att tillfredställa kunderna och inte exempelvis tillverka en produkt. 

Affärsidén ska vidare genomsyra företagets handlande på alla nivåer och helst leda 

medarbetarna mot samma mål.33  

 

Bankmännen försöker skapa sig en uppfattning om hur unik affärsidén är samt hur branschen 

och konkurrensen ser ut. Affärsidén ska vara klar och ge en uppfattning om hur en lönsam 

affärsverksamhet kan skapas. Det ska helst finnas en koppling mellan personen och 

affärsidén. Det innebär att personens egenskaper och kompetens måste motsvara de krav den 

specifika affärsidén ställer. 

 

Eftersom bankmännen har kunder inom ett stort antal olika branscher så kan de inte ha 

ingående kännedom om samtliga branscher. Att skaffa ingående kunskap om alla branscher 

skulle ta för mycket tid och kosta mycket pengar. Därför gör de ingen noggrannare kontroll av 

affärsidén utan litar oftast på företagarens presentation av affärsidén och dennes bedömning 

av branschen. Därmed blir förtroendet för personen indirekt avgörande, såvida affärsidén inte 

är helt orimlig.  

                                                 
32 Svedin, J (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, sid 27 
33 Ibid, sid 25 
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Bedömningen av affärsidén kan också skilja sig från stad och land. På en mindre orter 

befinner sig bankmannen närmare marknaden medan i större orter förlitar sig bankmannen på 

att marknaden ger tillräckligt med underlag för beslut om en affärsidé håller måttet.34

 

3.9 Ekonomisk analys 

 

Kreditsökande bör ha med sig underlag som gör det möjligt för banken att bedöma företagets 

ekonomiska ställning. Det innebär i de flesta fall en resultat-, balans- och likviditetsrapport. 

Bankmannens analys består i regel av en kontroll av de vanligaste nyckeltalen, t ex likviditet, 

soliditet och kassaflöde.35  

 

Den ekonomiska analysen ger en bild av företagets resultatmässiga och finansiella situation. 

Med hjälp av nyckeltalen fås en bild av företagets ekonomiska ställning. Dessa nyckeltal 

underlättar för bedömning av framtida utsikter. Den ekonomiska analysen gäller främst 

etablerade företag då nystartade företag kanske endast har en eller ingen årsredovisning. 

Årsredovisningen är oftast ett bra underlag för kreditbedömning.36

 

3.9.1 Årsredovisning 

 

Årsredovisningen är företagets ansikte utåt och den visar företagets resultat och finansiella 

ställning. I resultaträkningen kan kreditgivaren bedöma företagets över eller underskott och i 

balansräkningen har de möjlighet att se hur företaget finansierar sin verksamhet och vad 

företagets substans består av. En nackdel med årsredovisningar är att de endast visar ett 

företags ställning per bokslutsdatum och kreditgivaren kan behöva uppdatera den med 

företagets redovisning till och med det datum företaget söker kredit. 37

 

 

                                                 
34 Svensson K, Ulvenblad P-O (1993), Riskbedömning – Bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade 
företag, sid 25 
35 Ibid, sid 26 
36 Svedin, J (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, sid 32 
37 Ibid 

 27



3.9.2 Resultaträkning 

 

Resultaträkningen visar hur stora intäkterna och kostnaderna har varit under ett 

verksamhetsår. Av resultaträkningen framgår det om årets verksamhet har genererat ett 

överskott eller ett underskott. Viktiga faktorer att ta hänsyn till i resultaträkningen är: 

 

• Omsättning, I omsättningssiffran anges de intäkter företagets ordinarie verksamhet 

genererat. Genom att jämföra företagets resultat efter rörelsekostnader i procent av 

omsättningen från olika år kan en bedömning lättare göras av hur den löpande 

verksamheten utvecklats. Kreditgivarna kan också jämföra företagets rörelseresultat 

under olika år för att se hur kostnaderna utvecklats i förhållande till intäkterna. 

• Avskrivningar, Kreditgivarna måste vara uppmärksamma på om företaget gjort 

tillräckliga avskrivningar. Har det gjorts lägre avskrivningar än det maximalt tillåtna 

bokföringsmässiga avskrivningar, bör resultatet justeras upp i motsvarande 

utsträckning.  

• Finansiella intäkter och kostnader, Genom att granska de finansiella intäkterna och 

kostnaderna kan kreditgivaren få en uppfattning om vilken skuldsättningsgrad ett 

företag har. Ökade finansiella kostnader bör stå i proportion till en ökning av 

låneskulden och ökade tillgångar.   

• Extraordinära intäkter och kostnader, För att kunna göra jämförelser mellan olika år 

är det viktigt att endast intäkter och kostnader, som har att göra med företagets direkta 

rörelse, redovisas som rörelseintäkter samt rörelsekostnader. Finns det intäkter eller 

kostnader som inte normalt ingår i verksamheten, exempelvis vinst vid försäljning av 

fastighet, ska detta tas upp under extraordinära intäkter. 

• Bokslutsdispositioner, Genom bokslutsdispositioner ges företaget möjlighet att skjuta 

upp sin skatt. Detta kan vara bra för att bygga upp en buffert i framtiden men det är 

något som kreditgivaren bör ta hänsyn till.38  

 

 

 

                                                 
38 Ibid, sid 33-35 
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3.9.3 Balansräkning 

 

Kreditgivaren kan ur balansräkningen utläsa företagets ekonomiska ställning. 

Balansräkningen visar företagets tillgångar och hur de har finansierats genom fördelningen 

mellan eget kapital och främmande kapital. Tillgångarna och skulderna redovisas vid en 

tidpunkt under året men den tidpunkten behöver dock inte spegla hur det har varit hela året. 

Vid en analys av balansräkningens poster är det viktigt att bedöma tillgångarnas värde. En 

bedömning måste göras huruvida tillgångar och skulder tagits upp till sina verkliga värden 

eller för att se om det föreligger några över- respektive undervärden att ta hänsyn till. Viktiga 

faktorer att ta hänsyn till i balansräkningen är: 

 

• Kassa och bank, En bedömning bör göras för att se om det sammanlagda beloppet är 

rimligt med hänsyn till företagets behov och storlek. Skulle beloppet vara för högt kan 

det ställas frågan om företaget inte kan förränta pengarna på ett bättre sätt medan är 

beloppet för lågt så visar det på en ansträngd likviditet.  

• Checkkredit, Kreditgivaren bör ta hänsyn till hur stor företagets outnyttjade 

checkkredit då den också kan räknas in i likviditeten.  

• Kundfordringar, Kundfordringssaldots utveckling mellan olika år är viktigt att 

uppmärksamma. Kundfordringarnas fördelning är också en viktig faktor att ta hänsyn 

till. Kreditgivaren bör analysera om företaget har få stora kunder eller många små 

kunder, samt hur säkra eller osäkra fordringarna är då detta utgör en väsentlig 

riskfaktor för företaget. Skulle kundförlusterna bli stora under ett år så påverkas det 

egna kapitalet negativt av detta.  

• Varulager, En bedömning av varulagrets storlek i förhållande till företagets 

omsättning liksom den genomsnittliga omsättningshastigheten bör göras. Detta ger 

indikationer om likviditeten men också på hur realiserbart lagret är. 

• Maskiner och inventarier, När det gäller maskiner och inventarier bör 

uppmärksamheten riktas på om det bokförda beloppet har minskat i takt med normal 

avskrivning för branschen.  

• Byggnader, Har företaget en fastighet bör det granskas om fastighetens bokförda värde 

i förhållande till det uppskattade marknadsvärdet stämmer överens. Skulle det inte 

göra det bör en justering göras.  
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• Goodwill, Är goodwillposten av väsentligt värde bör det ifrågasättas om det 

förvärvade bolagets aktier motsvarar värdet och i vilken utsträckning företaget kunnat 

åstadkomma synergieffekter.  

• Skulder, Kreditgivaren bör gå igenom och se till skuldernas storlek och hur de har 

utvecklats under åren. Korta och långa skulder bör stå i proportion till omsättnings- 

och anläggningstillgångarna så inte de korta skulderna har finansierat anskaffningen 

av anläggningstillgångarna.  

• Obeskattade reserver, De obeskattade reserverna visar hur mycket av företagets 

resultat som kunnat avsättas genom bokslutsdispositioner. När de obeskattade 

reserverna löses upp måste företaget betala skatt på dessa och därför bör det tas med i 

bedömningen. 

• Eget kapital, Under det egna kapitalet kan det utläsas hur mycket som är fritt eget 

kapital samt hur mycket som är bundet kapital. Det egna kapitalet får inte understiga 

hälften av aktiekapitalet. Skulle detta ske måsta företaget upprätta en 

kontrollbalansräkning för att styrelsen inte ska bli skyldig att personligen betala alla 

skulder.  

• Ställda panter och ansvarsförbindelser, Det är viktigt att ta hänsyn till den 

information som ställts under denna rubrik. Borgensförbindelser eller tillgångar som 

ställts som säkerhet för lån kan få stor betydelse för företagets betalningsförmåga.39 

 

3.9.4 Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalysens främsta uppgift är att förklara förändringar i likvida medel i ett företag. 

Kassaflödesanalysen knyter samman ingående och utgående saldot i balansräkningens post 

likvida medel. Detta är viktigt för att inte dra felaktiga slutsatser från företagets 

likviditetsutveckling och nyckeltal från detta område.40

 

 

 

                                                 
39 Ibid sid 36-39 
40 Carlson, M (2002), Att arbeta med företagsanalys, sid 203 
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3.9.5 Nyckeltal 

 

Ett visst risktagande finns med i all kreditgivning och skulle ett företag tappa sin förmåga att 

betala ränta och amorteringar på lånen så finns det en chans att kreditgivaren helt enkelt har 

gjort en kreditförlust. Därför är det viktigt att kreditgivaren måste ta ställning till företagets 

förmåga att återbetala sina lån och att de medverkar till att beräkna den korrekta kapital- och 

kreditbehovet för företaget.41

 

Tanken med olika nyckeltal är att åstadkomma en bättre bild av ett företags ekonomiska 

ställning och resultatutveckling för att få en vägledning för beslut avseende framtiden. 

Nyckeltalen ger en bild över hur ett företag ser ut vid en viss tidpunkt men det bästa sättet att 

använda nyckeltal är för att se trender.42  

 

De finansiella nyckeltalen ger en bild av företagets finansiella styrka och därmed förmåga att 

stå emot förluster. Vad som också är betydelsefullt är fördelningen mellan de kort- och 

långfristiga skulderna. Har ett företag i huvudsak finansierat sig kortfristigt löper de större 

risk om dem skulle hamna i en resultatsvacka. Det är mycket svårare att omsätta de 

kortfristiga skulderna, när företaget går dåligt.  

 

Med nedanstående nyckeltal kan kreditbedömaren få en vägledning om företagets styrka: 

 

• Soliditet = förmågan att överleva förlustperioder 

• Likviditet = förmågan att uppfylla betalningsförpliktelser 

• Räntabilitet = förmågan att vara lönsam43 

 

3.9.6 Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga stabiliteten i kapitalstrukturen, det vill säga 

betalningsförmågan på lång sikt. Det vanligaste soliditetsmåttet visar hur stor del av 

tillgångarna som har finansierats med eget kapital.  

                                                 
41 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 43 
42 Svedin, J (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, sid 40 
43 Ibid, sid 44 
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Ju större egen del kapital ett företag har desto högre soliditet. Tvärtom så minskar soliditeten 

ju mer ett företag måste finansiera verksamheten med främmande kapital. Ju högre 

affärsrisken och konkurrensen är, desto högre måste soliditeten vara för att kredit ska kunna 

medgivas. Låg soliditet eller hög extern belåning leder till en ökad kortsiktig känslighet för 

betalningsstörningar. Soliditeten definieras enligt:44

 

Soliditet = Justerat eget kapital 
                    Totalt kapital 
 

3.9.7 Ränteteckningsgrad 

 
Ränteteckningsgraden är ett mått på hur bra ett företag kan klara av att betala sina 

räntekostnader. Måttet beräknas genom att det befintliga resultatet före räntebetalningar 

relateras till just räntebetalningar. Ränteteckningsgraden anses ibland som ett bättre mått på 

företagets finansiella motståndskraft än soliditetsmåttet genom att det också tar hänsyn till 

företagets lönsamhet. Ränteteckningsgraden definieras enligt: 

 

Ränteteckningsgrad = Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter
               Räntekostnader 
 

Kvoten bör ligga över 1,0 för annars redovisar företaget en nettoförlust. En kvot under 1,0 är 

en indikation på att företaget är på väg mot likviditetsproblem eftersom företaget förbrukar 

mer likviditet än de genererar.45

 

3.9.8 Kassalikviditet 

 

Kassalikviditet kan benämnas som betalningsförmågan på kort sikt. Kassalikviditeten 

definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga 

skulder.  

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – varulager 
                                     Kortfristiga skulder 
 

                                                 
44 Carlson, M (2001), Att arbeta med företagsanalys, sid 73 
45 Ibid, sid 76 
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Har långfristiga skulder finansierats med kortfristiga lån, utgör detta en förhöjd risk för 

företaget och visar sig genom en låg kassalikviditet. Om ett företag har en kvot på 100 % eller 

mer så betyder det att de kan betala av sina kortfristiga skulder direkt. Är kvoten under 100 % 

kan företaget behöva låna pengar för att betala sina kortfristiga skulder. Detta leder till att 

företaget försvagas och är i längden ohållbart. En låg kassalikviditet visar på svag likviditet 

för företaget, vilket är ett alvarligt varningstecken.46

  

3.9.9 Räntabilitetsmått 

 

Räntabilitet (Rt) eller tillgångarnas avkastning är ett lönsamhetsmått och är ett av de 

viktigaste nyckeltalen. Räntabiliteten beräknas genom att relatera överskottet till den totala 

tillgångsmassa mäter talet hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa vinst.47  

 

Tillgångars avkastning = Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter
   Totalt kapital 
 

 

3.9.10 Revisionsberättelse 

 

Alla aktiebolag måste ha minst en revisor som granskar bolaget och avger en 

revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse, det vill säga en revisionsberättelse med 

standardutformning och inga anmärkningar, är en bekräftelse på att företagets resultat och 

finansiella ställning motsvarar en rättvisande bild av företagets räkenskaper. Det är för en 

kreditbedömare viktigt att det finns en undertecknad revisionsberättelse utan anmärkningar. 

Skulle revisionsberättelsen vara daterad sent kan detta tolkas som ett tecken att företagets 

administration sköts på ett icke tillfredställande sätt.48  

 

 

 

                                                 
46 Ibid, sid 71 
47 Ibid, sid 95 
48 Svedin, J (1992), Kreditgivning och kreditbedömning av företag, sid 39 
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3.10 Omvärldsanalys 

 

I omvärldsanalysen tas det hänsyn till företagets kunder och produkter och den ska ge en bild 

av den marknad som företaget är verksamt på. Omvärldsanalysen kan lite förenklat delas upp 

i tre områden, kunder, marknadsstorlek och trender samt konkurrenter.  

 

Kunder: Uppmärksamheten måste riktas mot vilka behov och krav som finns hos kunden. I en 

företagsanalys bör det finnas uppgifter på vilken typ av kundstruktur det kreditsökande 

företaget har. Omsättningens fördelning mellan de olika kunderna ger en vägledning om 

företagets risk. Skulle ett företag vara beroende av ett annat företag som kund så bör det göras 

en analys av detta företag också.  

Marknadsstorlek och trender: Hur stora tillväxtmöjligheter ett företag har är avgörande för 

vilken lånesituation det kan försätta sig i. Har företaget redan en stor marknadsandel så kan 

det vara svårt att växa ytterligare.  

Konkurrenter: Konkurrenssituationen är något som bör ingå i en företagsanalys. Där bör det 

tas hänsyn till antalet aktörer på marknaden och eventuella marknadsledare. Detta kan ge en 

vägledning om vilka möjligheter företaget har i framtiden.49  

 

3.11 Säkerheterna 

 

Det finns olika typer av säkerheter men de vanligaste typerna av säkerheter är pantbrev i fast 

egendom, företagshypotek och borgen. Personlig borgen används ofta som för att företagaren 

ska känna ett större ansvar då det visar att denne verkligen tror på sin affärsidé.50

 

3.12 Krissignaler 

 

Då företag har en osäker framtida utveckling är det mycket möjligt att kreditgivare är 

misstänksamma och återhållsamma att ge krediter. Då det är mycket svårt för kreditgivare att 

uppfatta vad det är som gör att de känner denna osäkerhet gentemot företaget.  

                                                 
49 Ibid, sid 29-32 
50 Carlson, M (2001), Att arbeta med företagsanalys, sid 27 
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Det gäller att kreditgivare har en god kontakt och omfattande kontakt med företaget. Vissa 

krissignaler som kan uppstå i ett företag och dess omvärld är: 

 

• I företagsledningen 

• I organisationen  

• I betalningsströmmarna 

• I övrig ekonomi 

• I omvärlden 

 

Företagsledningen 

Ledningen kan göra sig oanträffbara eller helt enkelt ”försvinna”. De tar även överdrivet täta 

kontakter med kreditgivaren, vilket kan bero på oroligheter i de inre leden. Plötsliga byten av 

ledningspersoner vilket kan bero på att det finns en osämja inom företagsledningen. 

 

Krissignaler i organisationen 

Företaget bildar många dotterbolag vilket kan vara en signal på att det är kris inom 

organisationen. En ökad personalomsättning kan bero att det finns ett stort missnöje bland 

personalen. 

 

Krissignaler i betalningsströmmarna  

Företaget drar på sig betalningsanmärkningar vilket kan tyda på att de har svårt med sina 

betalningsströmmar eller att det helt enkelt beror på slarv. Om företaget har systematiska sena 

skatteinbetalningar och även övertrasserade checkkonton kan detta vara en signal på kris. 

 

Krissignaler i övrig ekonomi 

Ändringar i säkerhetsmassan och att företaget vill ha tillbaka panter är oros moment som 

kreditgivare bör vara uppmärksamma på. Kreditgivare bör även hålla ett öga på om företaget 

har en stark tillväxt i omsättningen men uteblivna vinster, om lagret ökar och att denna ökning 

är av onaturlig art. 
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Krissignaler i omvärlden 

Om några av företagets viktigaste kunder skulle gå i konkurs och det kanske skulle innebära 

att företaget får en inkomstförlust. Lagändringar eller politiska beslut som gör att företaget får 

det svårare exempelvis ett högre skattetryck. En allmän nedgång i branschutvecklingen gör 

säkerligen att även företaget får det svårt.51  

 

3.13 Känslighetsanalys 

 

Med hjälp av känslighetsanalysen och med bedömningar av ett företags kapitalstruktur och 

skuldsättningsgrad går det att utläsa vad som är bra eller dåligt ur en finansiell synpunkt.  

Faktorer som bör belysas är de som är viktiga för just det aktuella fallet. Med hjälp av 

känslighetsanalysen går det att få fram vissa bitar som är viktiga. Framför allt kan det visa på 

företagets viljeriktning, riskfaktorer i finansieringen och vad som eventuellt sker om det 

skulle bli en ogynnsam utveckling av dessa riskfaktorerna.52

 

3.14 Bankrörelselagen 

 

Riskbedömningen som banken står inför består av två riskfaktorer som kan beskrivas som 

kredittagarens återbetalningsförmåga respektive värdet av de erbjudna säkerheterna.  

 

Bankrörelselagen ligger till grund för bankernas kreditgivning (Bankrörelselagen 2 kap 13 §) 

 

”Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra 

låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerheter i fast eller lös egendom eller i form 

av borgen. Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om 

det annars föreligger särskilda skäl för att avstå från säkerhet.” 

 

Med detta utdrag menas att kreditgivaren i första hand ska bedöma kredittagarens 

återbetalningsförmåga.53  

 

                                                 
51 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 70-75 
52 Ibid, sid 41 
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Säkerhetsfrågan blir aktuell först när banken anser att risken för betalningsinställelse är låg. 

Finns det säkerheter så ska dessa helst pantsättas. En företagskredit får aldrig lämnas enbart 

på grund av att säkerheter finns, då begår kreditgivaren ett lagbrott.54

 

3.14.1 Förmånsrättslagen 

 

I juni 2003 beslutade en majoritet i riksdagen om en ny såkallad ”konkurslag”. Den heter 

förmånsrättslagen och berör alla företag i varierande omfattning. Lagen trädde ikraft den  

1 januari 2004 för nya krediter och den 1 januari 2005 för befintliga krediter. Den mest 

väsentliga skillnaden är att alla företag som ställt säkerhet till kreditgivarna med 

företagsinteckningar (kundfordringar, varulager och maskinerier) i företaget får en ny 

situation då kreditgivarna bara får räkna 55 % av värdet i fortsättningen jämfört med 100% 

enligt den gamla lagen. Konsekvenserna med denna lag kan för många småföretagare bli ökad 

personlig ekonomisk insats i form av kontanter eller personlig borgen. Det kan också bli 

aktuellt med extra amortering från företagen, sämre räntevillkor, factoring, leasing och andra 

finansiella konstruktioner som skall lösa problemen. Andra konsekvenser av den nya lagen 

blir att relationen till andra företag utsätts för prövningar då ett antal leverantörer kan 

förväntas utkräva någon form av bankgaranti för att i fortsättningen hålla krediterna öppna.  

 

Per Lidström, styrelseledamot i Företagarförbundet menar att den nya lagen kan leda till en 

starkt försämrad kapitalförsörjning till småföretagen och det får då mycket långtgående 

negativa konsekvenser. Ökar småföretagen sin omsättning så skapas tillväxt. Investerar de i 

maskiner, driver produktutveckling och gör marknadssatsningar, det vill säga det mesta som 

leder framåt i tillväxt så behövs kapital. Med den nya lagen kan det bli svårare att skaffa sig 

kapital och därför tycker Per Lidström att den nya lagen är småföretagarfientlig och 

tillväxthämmande.55

 

 

 

                                                                                                                                                         
53 Broomé, P (1995), Kreditgivning till företag, sid 176 
54 Ibid, sid 178 
55 http://www.ff.se/nyheter.php?id=78 

 37



3.15 Tidigare Forskning 

 

3.15.1 Financial Distress and Corporate Restructuring 

I artikeln Financial Distress and Corporate Restructuring skriver Björn-Anders Feijen och 

Curt Scheutz om rekonstruktion av företag som har hamnat på obestånd. Obestånd är en 

situation som inträffar när företagen inte klarar av sina åtaganden, bland annat att betala 

räntekostnader. Obestånd kan leda till att ett företag kanske måste ställa in sina betalningar 

och det kan medföra en finansiell rekonstruktion mellan företaget, kreditgivarna och 

aktieägarna.  

 

Det finns olika typer av obestånd för företag och dessa delas in i kortsiktiga och långsiktiga 

betalningssvårigheter på grund av negativt kassaflöde. Det finns även ett aktierelaterat 

obestånd och det inträffar när nuvärdet mellan tillgångar och skulder är negativt. En del 

företag kan faktiskt dra nytta av att hamna i obestånd då de endast behåller kärnverksamheten 

och säljer av resten.  

 

Betalningssvårigheter kan fungera som ett tidigt varningssystem. Företag som har mer 

kortfristiga skulder upptäcker betalningssvårigheter tidigare än de företag som har mer 

långfristiga skulder. Företag med låg skuldsättningsgrad upptäcker betalningssvårigheter 

senare och dessa leder i många fall till likvidation eller konkurs.  

 

Ett företag som är beroende av sin skuldsättningsgrad måste rekonstruera sina finansiella 

krav. Detta kan de göra genom konkurs (Chapter 7 i USA) eller företagsrekonstruktion 

(Chapter 11 i USA).  

 

80 % av företagen i USA som söker om företagsrekonstruktion lyckas fortsätta göra affärer. 

10 % fusioneras och 10 % likvideras. I företag som lyckas lösa problemen privat tenderar 

aktien att öka jämfört med en lösning med hjälp av företagsrekonstruktion. Stora företag är 

mer lyckosamma när det gäller företagsrekonstruktion. Privata lösningar är 10 % billigare än 

vanliga företagsrekonstruktioner på grund av privata lösningar sköter företaget internt medan i 

företagsrekonstruktioner behövs det extern hjälp. 

 

 38



Artikeln tar också upp frivillig likvidation och det innebär att företaget och dess långivare 

säljer av tillgångarna och företagsvärdet till ett nytt bolag. Därefter begärs företaget i konkurs. 

Fördelen med denna form är att om en stor del av ägarna går med på en frivillig likvidation 

och det finns några små aktieägare som klamrar sig kvar vid det gamla företaget, tvingas de 

små aktieägarna ändå gå med på en företagsrekonstruktion.  

 

I Sverige är det få företag som ansöker om företagsrekonstruktion. Från september 1996 till 

och med april 1997 begärdes 6000 företag i konkurs. Av dessa var 95 % småföretag. Endast 

180 företag ansökte om företagsrekonstruktion, mestadels småföretag.  Endast 15 % av dessa 

fullföljde rekonstruktionen och mest genom ackord. Detta indikerar att få företag ansöker om 

företagsrekonstruktion och de flesta slutar upp i ackordsuppgörelse, precis som det var innan 

den nya lagen kom till.  

 

I alla uppgörelser och konkurser är behovet av rörelsekapital ett stort problem. Kreditgivarna 

meddelar att de säger upp krediter och leverantörer vägrar att leverera varor och tjänster utan 

betalning. Lagstiftarna tror sig kunna ändra attityden genom en lagändring men incitamenten 

för sådan finansiering är låg. Obestånd är för omfattande, i mer än 50 % av 

företagsrekonstruktionerna har processen varat i upp till en månad. Efter det har företaget 

blivit övergivet av leverantörerna och den kortfristiga betalningsförmågan har försämrats och 

det tyder på att ledningen och/eller förvaltaren inte haft tillräcklig finansiell information. 

 

Slutsatser 

Forskarna menar att Chapter 11 såväl som det Svenska systemet är komplext och 

kostnadskrävande och att det inte lämpar sig för småföretag. De är för lätta att börja använda 

sig av och de har ett dåligt rykte. Båda systemen saknar metoder och regler för att uppmuntra 

kreditgivare att involvera sig i ett tidigt skede i rekonstruktionsprocessen. De stora företagen 

rekonstruerar sig främst genom privata/interna uppgörelser varav rekonstruktionslagen borde 

utformas för mindre företag. För att underlätta att mindre företag ansöker om 

företagsrekonstruktion är det nödvändigt att studera hur andra system fungerar i syfte att 

tillämpa delar av dessa. Exempelvis i Frankrike föreskrivs det att gäldenären tillsammans med 

domstolen genomför en omorganisationsplan och skär ned tiden och därmed onödiga 

kostnader.56

                                                 
56 Feijen B-A, Scheutz C (1997), Financial Distress and Corporate Restructuring. 
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3.15.2 Relative default rates on corporate loans and bonds 

K. M Emery och R. Cantor använder två alternativa metoder för att undersöka skillnader 

mellan lån och obligationer, i form av uteblivna återbetalningar av lån bland ideella 

företag/föreningar som agerar som utgivare av lån och obligationer. Båda metoderna indikerar 

att återbetalningsmissar på lån är cirka 20 % lägre än på obligationer på grund av utgivarna 

hellre missar återbetalningar på sina obligationer istället för att missa återbetalningar på sina 

lån. Detta innebär att de undviker en konkurs. För ett litet antal Europeiska utgivare visar 

undersökningen på en liknande minskning i missade återbetalningar på lån jämfört med 

missade återbetalningar på obligationer. Men Europeiska resultatet skiljer sig kvalitativt från 

amerikanska resultat på grund av skillnader i amerikanska och europeiska konkursregler såväl 

som den funktion som bankskulder har i de flesta europeiska långivarnas balansräkningar. 

Resultaten har en viktig innebörd för investerare, bankchefer och ratingföretag som uppskattar 

de relativa förväntade kreditförlusterna på lån jämfört med obligationer.57  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att långivarna hellre lånar ut pengar i form av lån istället 

för att köpa obligationer av företagen. Detta beror på att företagen är mer angelägna att betala 

tillbaka sina lån för att i största mån undvika en konkurs då det är hårdare regler för 

återbetalning av ett lån. Det finns dock lite skillnader mellan Amerika och Europa vad 

beträffar konkursreglerna.   

 

3.15.3 Bank Lending Policy, Credit Scoring and the Survival of Loans 

För att utvärdera en kreditansökande så använder sig banker av ”credit scoring models” det 

vill säga kreditbedömningsmodeller. Modellerna är till för att minimera kreditförluster och 

ofördelaktiga beviljade lån. Men med modellerna tas det inte hänsyn till att lånen gäller fler 

perioder för vilka det är viktigt för bankerna att inte bara veta om men också när en betalning 

på ett lån uteblir. Rapporten visar en variant av Tobits modell som är beräknad för  

1) beslutet att bevilja lån eller inte 2) överlevnad av beviljade lån. Modellen visar på att det är 

ett effektivt verktyg för att skilja på sökanden med kort överlevnadstid från dem med lång 

överlevnadstid. Bankens lånevillkor visar på att de är otillräckliga, då lån beviljas på ett sätt 

som strider mot både minimering av återbetalningsrisken och maximeringen av 

överlevnadstiden.  

                                                 
57 Emery K, Cantor R (2005), Journal of Banking & Finance 29, 1575-1584, Relative default rates on corporate 
loans and bonds 
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I lånepolicyn finns inget samband mellan en hög risk och en hög avkastning. Ett lån genererar 

ett flöde av inbetalningar tills det är avbetalat eller avskrivet. Är det avskrivet så kanske den 

största delen har betalats in. Nuvärdet på lånet bestäms inte med anledning av om hela lånet 

betalas in fullt ut eller inte. Om lånet inte betalas in fullt ut så bestäms nuvärdet av löptiden av 

återbetalningarna, amorteringsplanen, inkasseringskostnaderna och de eventuella säkerheterna 

för lånet. Det kan fortfarande vara möjligt att lånet är lönsamt även om långivaren vet att det 

inte kommer att betalas fullt ut. Men eftersom målet för de finansiella företagen är att vara så 

lönsamma som möjligt och inte att ranka potentiella kunder genom risken för missade 

återbetalningar så lämnar kreditbedömningsmodellerna mycket rum för subjektiva 

bedömningsfaktorer i låneprocessen. Banker använder sig av statistiska modeller för att 

försöka förutspå konkurser. Men beroende på prognosen så litar de på speciella metoderna för 

att förutspå lönsamhet.  

 

I sina studier kom K Roszbach bland annat fram till att finansiella institutens lånepolicy inte 

är förenlig med att minimera risken för betalningsinställelse. Han kom också fram till att 

policyn står i konflikt med åsikten att finansiella institutioner kräver högre avkastning för 

högre risk. Lånepolicyn favoriserar inte människor som har mer uthållig 

återbetalningsförmåga vilka därmed skulle generera högre avkastning. Finansiella 

institutioner tycks vara likgiltiga på lån med olika storlekar, givet den förväntade 

återbetalningstiden. K Roszbach menar på att det inte finns några bevis på att banker agerar 

på ett sätt som överrensstämmer med vinstmaximering. Han ställer sig frågan om bankerna 

kan ha några andra mål, exempelvis ökning av antal kunder eller lånevolym med mera. Men 

alla banker han intervjuat har svarat nej på den frågan.  

 

Författaren menar att Tobit modellen är bättre än de vanliga kreditbedömningsmodellerna för 

i Tobit modellen går det bättre att urskilja framtida betalningssvårigheter och välja 

kreditansökande med längre överlevnadstid. En vanlig kreditbedömningsmodell reducerar 

risken för missade betalningar med cirka 85 % medan Tobitmodellen ökar portföljens 

medellivslängd med dubbelt så mycket.58    

  

                                                 
58 Roszbach K, Sveriges Riksbank Working Paper Series (nov 2003), Bank Lending Policy, Credit Scoring and 
the Survival of Loans 
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3.15.4 Collateral, type of lender and relationship banking as determinants of credit risk 

Artikeln analyserar viktiga faktorer som leder till att ett företag får problem att betala tillbaka 

sina banklån ”Probability to default” (PD). Dessa faktorer är säkerheter för lån, typ av 

långivare (affärsbanker, sparbanker, kreditkooperativ finansiella kreditinstitut) och relationen 

mellan långivaren och låntagaren. Studien är gjord i Spanien mellan 1988-2000 och 

involverar mer än tre miljoner lån och samtliga lån är över 24 000 Euro.  

 

G Jimenez och J Saurina försöker bland annat i artikeln undersöka om mer riskbenägna 

låntagare måste gå in med högre säkerheter eller om mindre riskbenägna låntagare är de som 

har större säkerheter i sina lån. Sedan undersöker de om konservativa chefer (exempelvis 

sparbankschefer) är mindre benägna till att ta kreditrisker än där aktieägare har större 

inflytande över risktagande beslut. Till slut undersöks om en nära relation mellan bank och 

låntagare kan påverka om banken lånar ut pengar till ett mer riskabelt företag.  

 

I undersökningen framgår det att i Spanien vill bankerna ha större säkerheter i de fall där 

lånen visar på en större risk att de inte blir återbetalda. Vidare visar undersökningen på att 

bristen på återbetalningar är mycket högre bland finansiella kreditinstitut än hos banker. Lån 

som är beviljade av sparbanker är mer riskabla än de som beviljas av affärsbankerna. 

Kreditkooperativ som har delägare och inte aktieägare är mer riskbenägna än banker men har 

mycket lägre risk än sparbankerna och de finansiella kreditinstituten. Kreditfinansiering har 

den högsta risken följt av kommersiella krediter. Kommersiella krediter tenderar att vara 

kortsiktiga, det vill säga kortare än ett år och de är nära länkande till företagets omsättning 

och används oftast till rörelsekapital. Finansiella krediter är mer för de långsiktiga 

investeringarna. Kortsiktiga lån tenderar till att vara mer riskabla än långsiktiga lån. Ju större 

krediter det handlar om desto högre upp i beslutskedjan hamnar ärendet. Därmed minskar 

kreditrisken i och med att fler personer med större erfarenhet granskar ärendet.   

 

Risknivån delas upp i olika branscher där tillverkningsindustrin har den högsta risken medan 

produktion och distribution av elektricitet, gas och vatten har den lägsta risken. På lån som är 

tagna med säkerhet är det större risk för att de inte återbetalas än de som är tagna utan 

säkerhet. Detta beror på att bankerna inte är lika noga i sin granskning av låntagare i och med 

att det finns en säkerhet.  
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När det gäller relationen mellan bank och låntagare så är det lägst (PD) om företagen lånar 

från flera banker. Detta beror på att bankerna är mer noggrannare i sin granskning av företaget 

om de redan har krediter i en annan bank. Större företag är också mindre riskabla än små 

företag men ju större krediter som beviljas desto större är risken för (PD). Ju närmare relation 

som banken har med låntagaren och om de är den enda finansiären till låntagaren så är banken 

beredd att ta en större risk vid en kreditgivning.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Jiménez G, Saurina J, Journal of Banking & Finance 28 (2004), 2191-2212, Collateral, type of lender and 
relationship banking as determinants of credit risk 
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4 Empiri 
Detta avsnitt inleds med en presentation av de fyra storbankerna. Vidare redovisas de 

empiriska intervjuerna vilka följs direkt av en analys.  

 

4.1 Presentation av de fyra storbankerna 

 

4.1.1 Handelsbanken 

 

Handelsbanken bedriver universalbankrörelse med 453 kontor i Sverige, 34 i Norge, 35 i 

Finland, 36 i Danmark samt 15 i Storbritannien. De har dessutom kontor i 13 andra länder för 

att stödja kontorsrörelsen på hemmamarknaderna. Handelsbanken företagsfilosofi går ut på att 

vara en starkt decentraliserad organisation – kontoret är banken, de sätter alltid kunden i 

centrum – inte enskilda produkter och lönsamhet prioriteras alltid före volym. Handelsbanken 

har totalt 9 226 anställda och vid utgången av 2004 en balansomslutning på 1 349 miljarder 

kronor och gjorde samma år ett rörelseresultat på 13,1 miljarder kronor.60

 

4.1.2 Föreningssparbanken 

 

Föreningssparbankens vision är att vara en ledande bank i Norden och i Baltikum. De har  

492 kontor i Sverige och 283 kontor i Baltikum. Föreningssparbankens affärsidé är att erbjuda 

ett kundanpassat, lättanvänt och komplett utbud av finansiella tjänster som ger kunderna ett 

uthålligt ekonomiskt mervärde. Föreningssparbanken har totalt 15 150 anställda och vid 

utgången av 2004 en balansomslutning på 1 020 miljarder kronor och gjorde samma år ett 

rörelseresultat på 11,9 miljarder kronor.61

 

 

 

 

 

                                                 
60 www.handelsbanken.se (Årsredovisning 2004) 
61 www.foreningssparbanken.se (Årsredovisning 2004) 
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4.1.3 SEB 

 

SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och 

privatpersoner. SEB: s vision är att vara en ledande nordeuropeisk bank baserat på långsiktiga 

kundrelationer, kompetens och e-teknologi. SEB har 670 kontor i Sverige, Tyskland, 

Baltikum och Polen. SEB har totalt cirka 18 000 anställda och vid utgången av 2004 en 

balansomslutning på 1 591 miljarder kronor och gjorde samma år ett rörelseresultat på  

9,3 miljarder kronor.62

 

4.1.4 Nordea 

 

Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver 

verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och 

Asset Management & Life. Koncernen har sammanlagt 1 198 bankkontor. Nordea koncernen 

hör till världens främsta internetbanker med 4 miljoner e-kunder. Nordea har 28 929 antal 

anställda och vid utgången av 2004 en balansomslutning på 276 miljarder euro och gjorde 

samma år ett rörelseresultat på 2 284 miljoner euro.63

 

4.2 Intervjuer med de fyra storbankerna 

 

1. Presentation av respondenterna 

Mikael Palmerstedt (Handelsbanken 18/4-05). 

Mikael Palmerstedt är 42 år och har jobbat i bank sedan 1987 och med företagssidan sedan 

1996. Han har tidigare jobbat på föreningssparbanken och gått på diverse internutbildningar, 

bland annat en utbildning som heter företagsskolan.  

 

Henric Unger (Företagshandläggare, Föreningssparbanken 20/4-2005) 

Henric Unger är 39 år och har varit anställd på FSB: s kontor på gullmarsplan i 3 års tid. 

Innan det så jobbade han på en tysk bank med syndikerade krediter.  

                                                 
62 www.seb.se (Årsredovisning 2004) 
63 www.nordea.se (Årsredovisning 2004) 
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Dessförinnan har han jobbat i Handelsbanken i stockholmsområdet i 8-9 år på kontorssidan 

och främst inom företagssidan.  

 

Peter Balazsi (Kreditchef lokal bank Syd Föreningssparbanken, Stockholm 21/4-2005) 

Peter Balazsi är kreditchef på lokal bank syd Stockholm, en av tre lokalbanker. Han har där 

jobbat som kreditchef i 3 år men har ett förflutet som jurist i botten. Han har även varit 

kontorschef på privatrådgivarsidan. Peter har jobbat inom bank sedan 1984 och har även 

jobbat som obeståndsjurist under 90-talet. 

 

Fredrik Holmqvist (Företagshandläggare Fridhemsplan SEB 22/4-05) 

Fredrik Holmquist är civilekonom i botten och har jobbat för SEB i fem år varav fyra år som 

företagsrådgivare. På kontoret har Fredrik hand om de större kunderna men vid behov så 

hjälper han till de lite mindre kunderna. Kontorsrörelsen har hand om kunder som har en 

omsättning på upp till 100-150 miljoner per företag. Därefter tar merger-banking över, det är 

de som har hand om de stora multinationella företagen.  

 

Jan Åberg (Kreditchef Region City Nordea, Stockholm 25/4-05) 

Jan Åberg är regional kreditchef för en av tre regioner inom region Stockholm. Han har 

ansvar för 13 stycken kontor i norr och västra Stockholm. Han började i sin befattning i 

september 2004 och är därför relativt ny men han har erfarenhet av att ha jobbat många år ute 

på kontor.  

 

2. Vilka typer av krediter erbjuder ni? 

De vanligaste typerna av krediter som alla banker handhar är investeringskrediter och 

rörelsekrediter. Alla banker har i princip ett fullsortimentskoncept där de erbjuder alltifrån 

inlåning, utlåning, investerings-, privat- och objektsfinansiering till leasing, avbetalning och 

factoring. M Palmerstedt (Handelsbanken) menar att de flesta krediter som ges idag är för 

företagsförvärv och fastighetsköp. 

 

Analys 

De två mest förekommande krediter som tas upp i teorin är transaktionskrediter och 

projektkrediter vilka motsvarar rörelsekrediter och investeringskrediter. Dessa krediter är 

också de vanligaste krediterna som företagen använder sig av.   
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3. Vilka steg innehåller kreditbedömningsprocessen? 

På företagssidan börjar det oftast för alla banker med en förfrågan om banken är intresserade 

att finansiera ett projekt. Det är lite olika rutiner beroende på om kunder redan är en befintlig 

kund i banken eller om det är en ny kund. Gäller det en befintlig kund finns oftast 

”internreferenser” och kreditbedömningsprocessen underlättas medan om det är en ny kund så 

görs en upplysningskontroll via UC (Upplysningscentralen) samt en noggrannare analys.  

 

P Balazsi (FSB) säger att de börjar med en beskrivning av kunden, närstående ägare, hur 

koncernstrukturen och företagsledningen kan se ut. En analys av styrelsen görs där banken 

tittar på sammansättningen, kompetensen, kunnande och andra nätverkskopplingar som till 

exempel revisorer. Vidare går FSB in på den historiska utvecklingen för att se hur det gått 

bakåt i tiden och då främst för att se vilken omsättning, resultatutveckling och stabilitet 

företaget har haft. FSB utmärkte sig genom att de gör en noggrann miljöanalys av varje 

företag där de tittar på hur företaget jobbar med miljöarbetet samt om företaget har några 

direkta eller indirekta risker utifrån ett miljöperspektiv.  

 

Efter den historiska utvecklingen så tittade bankerna på den framtida kassaflödesanalysen och 

framhöll att det var en väldigt viktig del i kreditbedömningsprocessen. En annan bit som 

bankerna tyckte var av vikt är företagets affärsidé som måste vara lättförståelig och klar. F 

Holmqvist (SEB) menar att det är viktigt för banken att förstå vad pengarna ska användas till. 

Skulle exempelvis företaget söka en checkkredit så vill banken ha reda på hur företagets 

likviditet ser ut under året. 

 

Handelsbanken var den enda banken som kan fatta beslut på kontorsnivå vilket innebär att 

företagshandläggaren tillsammans med kontorschefen kan ta ett beslut om krediten ska 

beviljas upp till en viss gräns, medan de andra bankerna måste gå via respektive banks 

kreditkommitté. Detta gör att bankerna tar olika lång tid på sig för ett godkännande av en 

kreditansökan beroende på hur ofta kreditkommittéerna har sammanträde. 

 

Analys 

Teoretiskt sett så börjar kreditbedömningsprocessen med en förfrågan från företaget om 

kredit. Förfrågan sker oftast muntligt och därefter sker en skriftlig ansökan. De viktigaste 

faktorer som banker tittar på är personen, affärsidén, ekonomisk analys, omvärldsanalys och 

säkerheter. I empirin görs det skillnad på om det är en ny eller redan befintlig kund.  
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Är det en ny kund så görs en mer noggrannare analys. Bankerna börjar göra en analys av 

företagets struktur där de bland annat tittar på hur koncernstrukturen och företagsledningen 

ser ut. Vidare tittar banken på den historiska utvecklingen och begär in ekonomiska underlag 

för att sedan se till de framtida utsikterna. Något som alla banker nämnde var allra viktigast är 

återbetalningsförmågan och då främst kassaflödesanalysen. Företagets affärsidé var också 

något som är av stor vikt.  

 

4. Vilka riktlinjer och lagar styr banken vid kreditbedömning? 

I grund och botten är det bankrörelselagen som styr alla banker. Även andra lagar har en viss 

påverkan på bankerna och dessa är bland annat aktiebolagslagen, konsumentkreditlagen och 

konsumentköplagen. Alla banker har också sin egna interna kreditpolicy som de jobbar efter 

och vilka är utformade av bankernas egna jurister. J Åberg (Nordea) nämner även att de tar 

hänsyn till etiska regler. M Palmerstedt (Handelsbanken) säger att i en del ovanliga fall som 

förekommer så måste företagshandläggaren läsa in sig på området men i de flesta fall så kan 

han ta hjälp av bankens egna jurister och instruktioner.  

 

Analys 

I teorin har författarna gått igenom bankrörelselagen som är den mest grundläggande lag som 

alla banker måste följa. Enligt denna lag måste bankerna bedöma företagens 

återbetalningsförmåga. I intervjuerna har det framkommit att företagshandläggarna inte tittar 

så mycket på själva bankrörelselagen i sig utan mer på den interna bankens policy, vilken är 

utformad efter bankrörelselagen. Nordea var den enda bank som nämnde att de tar hänsyn till 

de etiska reglerna.   

 

5. Vilka typer/krav av säkerheter vill banker ha vid en kreditgivning? 

Det finns många olika säkerheter som en bank kan ta. Det är ingen bank som nämner någon 

unik säkerhet utan de vanliga är företagsinteckningar, pantbrev i fastighet, personlig borgen, 

objektfinansiering där objektet fungerar som säkerhet. H Unger (FSB) nämner aktier som 

säkerhet men då ska det vara lågriskaktier. Han nämner även ”covenants” liksom F Holmqvist 

(SEB). Dessa fungerar inte som några reella säkerheter men de kan användas till exempelvis 

sätta soliditetsmåttet på ett minimikrav på 30 %. Skulle företagets soliditet sjunka under 

minimikravet så kan banken ”skruva åt” en aning.  
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Ovanstående säkerheter måste banken ha i de kreditrelationer som de ingår i enligt 

bankrörelselagen om det inte uppenbart anses obehövligt. En viss del av krediterna kan under 

vissa omständigheter bestå av ”blancolån” men det är inget bankerna strävar efter enligt M 

Palmerstedt (Handelsbanken). 

 

Analys 

De vanligaste säkerheterna enligt teorin är pantbrev i egendom, företagshypotek och borgen. 

Bankernas syn på säkerheter stämde överens med teorin. Dock fanns små avvikelser då H 

Unger (FSB) nämnde aktier som en viss säkerhet. Han liksom  

F Holmqvist (SEB) nämnde även att de jobbar med ”covenants” som icke reella säkerheter.  

   

6. Påverkar företagsformen en kreditgivning? 

Företagsformen spelar ingen roll men alla bankerna föredrar aktiebolag framför enskilda 

firmor och handelsbolag. ”Enskild firma är ett gytter” då det är svårt att skilja på vad som är 

privat och vad som tillhör företaget enligt H Unger (FSB). F Holmqvist (SEB) menar att det 

känns säkrare och tryggare då en extern revisor granskat företagets bokslut.  

 

Analys 

Det finns flera olika företagsformer i Sverige, bland annat aktiebolag, enskild firma, 

handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och ideella föreningar. 

Kreditbedömningen vilar på samma grunder oavsett företagsform så egentligen ska det inte 

göras någon skillnad. Alla banker föredrar dock aktiebolag framför andra företagsformer då 

dessa granskas av revisorer, vilket gör att det är lättare att se vad som tillhör bolaget.  

 

7. Hur ser första kontakten ut med kunden och hur viktig är den? 

Första kontakten anser de flesta är väldigt viktig. Enligt H Unger (FSB) skapas det de första 

fem minuterna en känsla om det är bra eller inte. Han tycker även att det är positivt om första 

kontakten sker ute hos kund då banken får en bra bild av företagets verksamhet.  

M Palmerstedt (Handelsbanken) nämner att om ett företag kommer från en annan bank så 

väcks en viss misstänksamhet om varför de vill byta bank. Misstänksamheten kan grunda sig i 

en del frågor, bland annat, har kunden fått avslag från sin förra bank, har företaget misskött 

sig eller är de bara missnöjda med banken ifråga. M Palmerstedt tycker vidare att 

personkemin är viktig, framförallt när det står och väger om företaget ska få kredit eller inte.  
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F Holmqvist (SEB) försöker i största möjliga mån samarbeta internt inom banken. En kund på 

privatsidan kan vara en betydelsefull anställd inom ett företag och skulle kunden vara nöjd 

med sin bank så är det en stor möjlighet att denne även rekommenderar SEB för företaget 

han/hon jobbar på. F Holmqvist menar också att ett bra förtroende är viktigt men att ett bra 

förtroende inte alltid innebär att räkenskaperna är stabila.  

 

P Balazsi (FSB) menar att en bra kontakt med företaget är A och O. Finns inte en bra relation 

så finns det risk att företaget lämnar banken och vänder sig till en annan aktör. Bra relationer 

är en kärnfråga för kreditbedömningsprocessen.  

 

Analys 

Första kontakten är enligt teorin oftast väldigt viktig. Den första kontakten kan skilja sig 

beroende på bankens geografiska läge vilket kan påverka kännedomen om den kreditsökande. 

I större städer finns en stor anonymitet bland alla de företag som finns vilket kan göra att 

misstänksamheten bland företagshandläggarna är större. Denna misstänksamhet är mindre i de 

mindre orterna då en större lokalkännedom finns om bankernas egna och andras kunder. I 

storstäderna byter företag banker oftare än vad företag gör i mindre orter. Därför kan första 

kontakten se lite annorlunda ut beroende på det geografiska läget. Alla banker tycker att den 

första kontakten är viktig men den är inte avgörande. Det kan skapas ett förtroende vid första 

kontakten men det behöver inte alltid betyda att räkenskaperna är bra. Enligt M Palmerstedt är 

personkemin extra viktigt när det står och väger om en kredit ska beviljas eller inte.   

 

8. Hur viktig är företagets affärsidé? 

Alla banker är här överens om att affärsidén är väldigt viktig. M Palmerstedt (Handelsbanken) 

menar på att om inte banken tror på affärsidén så spelar det ingen roll hur stora säkerheter det 

kreditsökande företaget har, det blir avslag hur som helst.  

 

H Unger (FSB) säger att det är viktigt för banken att förstå affärsidén fullt ut. Det kan ibland 

handla om exempelvis komplexa produkter men det gäller då att företagshandläggaren förstår 

produkten ifråga, annars är det svårt för företaget att få en kredit beviljad. P Balazsi (FSB) 

tycker att utvecklingspotentialen i affärsidén beror på om det är en mogen etablerad produkt 

eller en ny ickeetablerad produkt. F Holmqvist (SEB) säger att personerna bakom affärsidén 

är väldigt viktiga samt att de kan framföra affärsidén på ett bra sätt till banken.    
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Analys 

Teorin beskriver att företagshandläggare ska försöka se hur pass unik affärsidén kan vara, 

eller inte vara. Den ska även genomsyra företagets handlande på alla nivåer, ge en bild av hur 

branschen ser ut men även om verksamheten kan skapa en lönsamhet. På denna punkt är alla 

banker eniga, affärsidén är väldigt viktig. Det är viktigt för bankerna att förstå affärsidén och 

framförallt tro på den. Tror inte banken på affärsidén så blir det avslag oavsett hur mycket 

säkerheter företaget har. Affärsidén ska vidare passa in i tiden, det vill säga att det helst ska 

finnas utvecklingspotential i branschen. Banken ska kunna bedöma om affärsidén befinner sig 

på en överhettad eller omogen marknad.  

 

9. Hur påverkas företagets kreditbedömning av: 
• Branschen som företaget är verksamt i 

• Kundstock 

• Beroende av leverantörer 

• Konjunktur 

• Politik och lagar 

 

Bransch 

Alla punkter är något som bankerna tar mer eller mindre hänsyn till. Ses det till branschen så 

görs det enligt M Palmerstedt (Handelsbanken) en bedömning från situation till situation. Det 

vill säga, är företaget en i mängden så kan banken fråga sig om marknaden har behov av 

ytterligare ett företag i samma bransch. En annan faktor är om företaget finns lokalt eller är 

verksamt i hela Sverige. H Unger (FSB) anser inte att branschen i sig påverkar, men de tittar 

mer på om företagaren i sig är ordentlig och kunnig i sitt ”gebit”. Vidare vill de att företaget 

som befinner sig i en osäker bransch även kan ställa upp med mer säkerheter. 

 

Enligt F Holmqvist (SEB) har branschen en viss betydelse då SEB ställer lite hårdare krav på 

vissa branscher. Detta beror på att osäkrare branscher är förenat med större risker, exempelvis 

restaurangbranschen. Samma resonemang kommer från J Åberg (Nordea). 

 

Kundstock och Leverantörer 

Alla banker föredrar en ”spread” på kundstocken, vilket innebär att de helst ser att företag har 

fler kunder än att de har ett fåtal kunder. Detta minskar beroendet av en kund. 
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F Holmqvist (SEB) poängterar även att kunderna ska vara bra på att betala och betala i tid. 

Samma resonemang gäller även för leverantörssidan. 

 

Konjunktur 

Konjunkturen har en viss inverkan på hur bankerna ser på företag och hur de resonerar i 

kreditbedömningsprocessen. Konjunkturen påverkar hela samhällsbilden och då bland annat 

räntor som i sin tur påverkar kassaflödet. Detta gör att bankerna måste ta hänsyn till 

fluktuationer i konjunkturen och ta hänsyn till om den skulle sjunka med cirka 10-15 % och 

vilka effekter det då skulle medföra. F Holmqvist (SEB) menar att SEB försöker vara helt 

nollställda när det gäller konjunktur och lån för det är lätt att följa med i en högkonjunktur och 

ge större lån. 

 

Politik och lagar 

Bankerna måste följa de regler och lagar som gäller i Sverige men även en del utländska 

lagar. P Balazsi (FSB) menar att FSB tar hänsyn till politik och lagar när de tittar på 

exempelvis på etableringar i glesbygd. Då görs en känslighetsanalys och en riskanalys utifrån 

vad de tror om utvecklingen inom detta område. M Palmerstedt (Handelsbanken) säger att det 

gäller att ta hänsyn till exempelvis skattehöjningar på diesel och hur det slår på 

transportföretag. 

 

Analys 

Enligt teorin är det många faktorer som är avgörande om ett företag ska lyckas eller inte. Det 

ska bland annat finnas tillräcklig kunskap/kompetens inom den bransch som företaget är 

verksamt i. Helst ska det finnas utvecklingspotential inom branschen och företaget bör inte 

vara verksamt i en bransch som är mättad och befinner sig i en nedgång.  

 

Banken frågar sig alltid om det finns behov av ytterligare ett nytt företag inom en bransch och 

de kan vara mer försiktiga med vissa branscher då dessa är förenade med större risk, 

exempelvis restaurangbranschen. När det gäller kundstocken och leverantörssidan så stämmer 

teorin helt överens med intervjusvaren. Det bästa är om företaget har fler kunder/leverantörer 

och inte är beroende av ett annat företag. Konjunkturen är något som alltid finns med i 

företagshandläggarna beräkningar då det konjunkturella läget påverkar räntorna som i sin tur 

påverkar företagens kassaflöde. Enligt intervjuerna framgår det att alla banker tar hänsyn till 

konjunkturen i olika stora omfattningar.  
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SEB skiljer sig lite då de försöker vara helt nollställda till konjunkturella förändringar, då de 

menar på att det är lätt att bli fartblind och bevilja mer krediter i högkonjunktur. Lagar är 

något bankerna måste följa och deras kreditpolicys utgår från samma lagar men de ser olika ut 

från bank till bank. FSB var den enda bank som nämnde att miljölagarna blivit otroligt viktiga 

de senaste åren. De gör kontinuerliga uppföljningar om hur företagen följer dessa miljölagar 

speciellt vad gäller miljöfarliga utsläpp i tillverkande företag. P Balazsi (FSB) menar att 

politiken kan ge en viss effekt på bankens styrning beroende på vilken regering Sverige har. 

För övrigt nämnde även P Balazsi att FSB utgår från Porters teorier vid en kreditbedömning 

vilket bevisar att vissa teorier också används i verkligheten. 

 

10. Gör ni någon skillnad mellan tjänsteföretag och tillverkande företag? 

“I det ena fallet så går balansräkningen hem medan i det andra fallet står den kvar över 

natten.” P Balazsi (FSB) 

 

De flesta bankerna svarade att det är svårare att värdera ett tjänsteföretag än ett tillverkande 

företag. H Unger (FSB) menar att tjänsteföretag lutar sig mot individerna och skulle det hända 

något med dessa, eller hjärnan bakom allt så skulle det vara ödesdigert för företaget. Han 

säger också att i tillverkande företag finns det många som jobbar med samma saker och de 

personerna är utbytbara på ett helt annat sätt. En annan skillnad är att tjänsteföretag inte 

behöver lika stora krediter som tillverkande företag. Det är också lättare att få säkerheter i ett 

tillverkande företag.  

 

Analys 

I ett tillverkande företag finns det oftast en maskinpark, inventarier, byggnader med mera. 

Dessa kan tas som säkerheter vid en eventuell kreditgivning. I intervjuerna framgick det att 

det är lättare att värdera ett tillverkande företag då det finns materiell substans i företaget. Det 

framgår av intervjusvaren att tjänsteföretag är mer sårbara då det är personalen som besitter 

know-how, det vill säga värdet i företaget. Därför anser bankerna att det är lättare att göra en 

kreditbedömning av ett tillverkande företag.   

 

11. Hur viktig är företagsledningen vid en kreditbedömning? 

Alla banker tycker att företagsledningen är av stor vikt. I småföretag är det oftast ägaren som 

är företagsledningen och står för alla kontakter och de jobbar också oftast även på ”golvet”. 

Men det är också viktigt att företaget inte står och faller på en och samma individ. 
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Enligt P Balazsi (FSB) är företagsledningen de enda personer banken kan förlita sig på utifrån 

ett ”trackreckord” som de skött historiskt men framförallt är framtidsutsikterna av stor vikt. 

Bankerna granskar även företagsledningarna för att se om de har en belastning i form av 

exempelvis tidigare konkurser. 

 

Analys 

Företagsledningen är en grundstomme för om ett företag kan bli framgångsrikt eller inte. 

Ledningens kompetens och förmåga att entusiasmera och leda medarbetarna mot samma mål 

är av vital betydelse enligt Brommé (1995). Det är en svår uppgift för bankerna att värdera 

företagsledningens kompetens och kunnande. Men företagsledningen är oerhört viktig enligt P 

Balazsi (FSB) för det är de som styr företaget och dess visioner. Det är viktigt att det är en bra 

sammansättning i företagsledningen där det finns kompetens inom flera olika områden.  

  

12. Vilken betydelse har ägarförhållande vid en kreditbedömning? 

Ägarförhållandena spelar en viss roll. Bankerna tittar främst på om ägarna har tidigare 

konkurser bakom sig, men även hur många ägare det är och vilken typ av ägare det är.  

M Palmerstedt (Handelsbanken) tycker att det kan vara positivt om finns fler ägare för då 

finns det oftast mer pengar. P Balazsi (FSB) säger att ägarstrukturen spelar en roll och då 

främst vad det är för typ av bolag. Är det ett familjeföretag som ägs av ett få antal personer 

eller är det ett företag som ägs av ett antal Holdingbolag som i sin tur ägs av ett antal 

privatpersoner via ett utländskt kontrollerat bolag. Viktiga frågor menar P Balazsi är, vad 

genererar företaget och var tar det fria kapitalet vägen som företaget lyckas skapa? 

 

Analys 

Ägarna liksom företagsledningen är en viktig del i företaget. Det är viktigt för bankerna att 

det är seriösa ägare som står bakom företaget. Det är också bra om de kan skjuta till egna 

pengar vid behov. Fler ägare kan betyda mer insatser vid behov men det behöver inte alltid 

vara positivt då fler ägare kan innebära längre beslutsprocesser vilket kan vara negativt för 

företaget. Bankerna tar även hänsyn till olika bolagsformer samt ägandestrukturer.  
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13. Tas det hänsyn till företagets interna rutiner såsom fakturering, redovisning med 

mera? 

Bankerna tar hänsyn till de interna rutinerna och då främst faktureringen. De vill se att 

företaget får in sina pengar i tid annars har de flesta bankerna en factoringtjänst som föreslås 

till företaget. Enligt P Balazsi (FSB) tittar banken på omsättningshastighet på varulager, 

likvidtid på kundfordringar samt hur effektivt företaget hanterar sitt rörelsekapital. När det 

gäller factoringtjänsten så tar banken en risk åt företaget när de refinansierar 

kundfordringarna. Kontentan av factoringtjänsten är att banken följer företaget noggrannare 

och får då bättre insyn när det gäller dels kundfordringar men också leverantörsskulderna. 

Redovisningen är sekundärt enligt H Unger (FSB) och oftast om det är aktiebolag som söker 

kredit så har en extern revisor redan gått igenom redovisningen.  

 

Analys 

Enligt bankerna är de viktigaste bitarna i de interna rutinerna oftast faktureringsfrågor. Detta 

beror på att många företag är dåliga på att få in sina pengar i tid samt att skicka påminnelser 

och räntefakturor. Dåliga faktureringsrutiner kostar företagen pengar och det kan ibland i sig 

vara en faktor för att företagen behöver låna pengar. Handelsbanken nämner att det kan vara 

ett krav från bankens sida att de sköter faktureringen åt företaget om företaget vill ha nya 

krediter. Redovisningen är inte lika noggrann då de flesta kreditsökande företag är aktiebolag 

och är reviderade av en revisor. Viktiga bitar i redovisningen är bland annat att 

skattebetalningar är gjorda i tid.   

 

14. Vilka nyckeltal är viktiga vid en kreditbedömning? Vilka är de viktigaste? 

Alla svarar att soliditet är av stor vikt. Andra nyckeltal som nämns är skuldsättningsgrad, 

avkastningsmått, balans- och kassalikviditet och rörelseresultat.  

 

J Åberg (Nordea) tittar på balansräkningens trender och då på hur mycket av det egna 

kapitalet som är bundet och hur mycket som är fritt. Enligt F Holmqvist (SEB) fördjupar de 

sig inte i skuldsättningsgrad, balans- och kassalikviditeten. Nyckeltalen som bankerna tittar på 

skiljer sig dock från bransch till bransch.  
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Analys 

Nyckeltalen ger en bild över hur ett företag ser ut vid en viss tidpunkt men det bästa sättet att 

använda nyckeltal är för att se trender. De viktigaste nyckeltalen enligt teorin och bankerna är 

soliditet som visar betalningsförmågan på lång sikt. Detta är speciellt viktigt för bankerna då 

de är intresserade av långvariga engagemang. Andra nyckeltal som också är av vikt är 

avkastningsmått som är ett tecken på att företaget är lönsamt. J Åberg (Nordea) nämner att de 

tittar på hur stor andel kapital som är fritt respektive bundet. Det är positivt ur bankernas 

synvinkel om företaget har en större andel kapital bundet. 

 

15. Hur stor vikt har:  
• Kassaflödesanalysen 

• Balansräkningen 

• Resultaträkningen 

 

Alla banker tycker att kassaflödesanalysen är den viktigaste biten när det gäller de 

ekonomiska faktorerna. Har företaget ett negativt kassaflöde så räcker inte de likvida medlen 

till att betala ränta, amorteringar och finansiera nyinvesteringar. Vad beträffar 

balansräkningen så är den också av stor vikt och bankerna tittar på bland annat korta och 

långa skulder, konsolideringsgrad och immateriella tillgångar. Enligt F Holmqvist (SEB) kan 

ett företag ha en bra konsolideringsgrad på pappret men företaget kan ha en stor goodwillpost 

och om då konsolideringsgraden justeras så kan den bli negativ efter goodwillavdraget. Detta 

kan vara en riskfaktor. En annan sak som SEB tittar på är skuldsättningsgraden och den bör 

inte vara för hög. Banken ska ha någon sorts rimlighet i vad de kan låna ut och vad företaget 

kan betala tillbaka. Ofta vill företag låna till en investering och då betala tillbaka den på 

exempelvis 10 år men det är då inte så intressant för banken då de anser att investeringen 

kanske ska återbetala sig på 3-5 år. Balansräkningen har störst betydelse i fastighetsföretag 

där balansomslutningen oftast är stor till skillnad från tjänsteföretag.  

 

Resultaträkningen är också viktig för bankerna för den är ju ett resultat av hur 

balansräkningen ser ut. Enligt M Palmerstedt (Handelsbanken) så börjar företagshandläggaren 

med att granska resultaträkningen. Han menar att bara för att resultaträkningen ligger på 

minus behöver inte vara skäl för att lägga ned ett projekt direkt. M Palmerstedt menar också 

att resultaträkningen ska ses med en viss skepsis då den går att manipulera.  
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P Balazsi (FSB) säger att rörelseresultatet har betydelse för att se hur pass väl företaget är 

beredd att redovisa resultat men också för hur företaget hanterar det uppkomna resultatet och 

om det återinvesteras eller delas ut. Att ett företag ökar sin omsättning kan i vissa fall ge en 

resultatförbättring men det är viktigt att se om det verkligen beror på omsättningsökningen.  

 

Analys 

Alla respondenter menar att det är kassaflödet som är det absolut viktigaste och det är det 

bankerna lägger mest tid på. Balans- och Resultaträkning är också viktiga men det är de 

likvida medlen som betalar tillbaka lån. En viktig del för bankerna när det gäller 

kreditbedömning är att titta på just kassaflödet och se om det finns utrymme för ytterligare 

räntekostnader och amorteringar.   

 

16. Är utsikterna för framtiden eller den historiska utvecklingen viktigast? Varför? 

Alla banker tittar på den historiska utvecklingen. P Balazsi (FSB) säger att historiken har 

betydelse då det går att utläsa om företagets prognoser har utfallit gentemot budget. Det är 

dock viktigt att inte stirra sig blind på historien då det är framtiden som räknas. Framtiden 

skapas tillsammans med banken och företagaren. Bankerna ser också till hur 

framtidsutsikterna ser ut för den specifika branschen som företaget är verksamt inom. 

 

Analys 

Den historiska samt den framtida utvecklingen var av betydelse för alla banker.  

F Holmqvist (SEB) menar på att om företaget varit verksamma länge så kan banken luta sig 

mycket på det historiska och ta lite lättare på det framåtriktade. J Åberg (Nordea) och  

P Balazsi (FSB) menar att det är framtiden som är viktigast även om den är svår att utvisa. De 

använder historiska prognoser som en kontroll för att jämföra prognoser med utfall. 

 

 

17. Hur ser banken på om företagaren tidigare har haft en verksamhet som gått i 

konkurs? 

”Det är ingen fjäder i hatten” enligt P Balazsi (FSB). Enligt alla banker är det inte kört bara 

för att företagaren har en tidigare konkurs bakom sig. Allt beror på vad som orsakade 

konkursen. Beror det på utomstående faktorer som företagaren inte själv kunnat påverka bör 

inte det vara skäl nog till ett avslag, dock blir det en noggrannare analys från banken. Skulle 

det bero på slarv eller oegentligheter är det stor risk för att det blir avslag.  
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Analys 

Utomstående faktorer kan innebära exempelvis att ett stort byggföretag har gått i konkurs 

vilket i sin tur leder till att underentreprenören också gått i konkurs. Konkursen beror då inte 

på att underentreprenören har misskött sig utan på andra utomstående faktorer. I dessa fall 

följer inte alltid bankerna sin strikta policy utan kan frångå dessa men en tidigare konkurs 

leder till en noggrannare analys av företaget. Men enligt F Holmqvist (SEB) så kan en tidigare 

konkurs vara nog anledning till avslag. 

 

18. Hur fattas det slutgiltiga beslutet om kreditgivning eller avslag, av vem eller vilka? 

Alla beslut som tas av bankerna angående kreditansökningar tas mellan minst två personer. 

Rör det sig om mindre belopp och propån följer bankens interna kreditpolicy tas beslutet på 

kontorsnivå. Är det högre belopp går ärendet vidare till lokala kreditkommittéer för 

beslutstagande. Hur ofta dessa kommittéer sammanträder varierar från bank till bank vilket 

kan göra att handläggningstiden för en kreditansökan kan vara olika långa. Handlar det om 

ännu större belopp går ärendet vidare till högre instanser och slutligen till bankens styrelse.    

 

Analys 

Här utmärkte sig Handelsbanken där alla företag ligger på lokalkontoret, oavsett om det är en 

pizzeria eller Ericsson. M Palmerstedt (Handelsbanken) menar att det är han och hans chef 

som tar beslut om kreditbeviljning upp till en viss nivå. Därefter går ärendet vidare upp till 

kreditavdelningen. I de andra tre bankerna går beslutet alltid via en lokal kreditkommitté. 

Dessa kommittéer sammanträder olika ofta beroende på vilken bank det gäller.  

Detta innebär oftast att Handelsbanken har de kortaste kreditbedömningstiderna och det kan 

upplevas som positivt av kunderna. F Holmqvist (SEB) säger att om kreditförfrågan avviker 

från bankens kreditpolicy så slussas beslutet upp i beslutskedjan. 

På Nordea består kreditdelegationen av J Åberg, en kreditchef och två företagshandläggare. 

Alla måste vara överens om en kreditbeviljning ska bli godkänd eller inte. 

 

19. Hur stora krediter kan du/ni bevilja? 

Beviljningsnivåerna varierar från bank till bank men även mellan de olika kontoren. 

Beviljningsnivåerna beror på kontorens sammansättning och geografiska placeringar. 
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Analys 

På de lokala kontoren skiftade kreditlimiten mellan en till tio miljoner kronor vilket är en 

relativt stor skillnad. På Nordea tas det beslut upp till tio miljoner kronor medan på SEB tas 

beslutet på distriktsnivå. Detta kan innebära att beslutsprocessen kan variera tidsmässigt. De 

lokala kreditkommittéerna kan bevilja kredit på upp till 40 miljoner och därefter tas beslutet 

högre upp i beslutskedjan. De andra bankerna ville inte på grund av sekretess kommentera 

respektive banks kreditlimit.  

 

20. Finns det några lokala skillnader i kreditgivning, Stockholm jämfört med övriga 

Sverige? 

Alla banker har sina riktlinjer och policys att följa. Inom dessa ramverk får bankerna 

godkänna krediter men det finns vissa lokala skillnader mellan storstäderna och glesbygden 

och då framförallt inom fastighetsmarknaden. Där skiljer det sig på grund av att efterfrågan är 

större i storstäderna.  

 

Analys 

F Holmqvist (SEB) säger att marknadsvärdet är mycket högre i Stockholm vilket innebär att 

det går att belåna fastigheten till ett högre belopp an vad bankens policy egentligen säger. P 

Balazsi säger att marknaden ser lite annorlunda ut i Stockholm jämfört med exempelvis 

Kiruna. Han säger vidare att varje kreditchef tillsammans med sina medarbetare kan själva 

utforma sin kreditkultur utifrån de förutsättningar som de har att verka efter. Utifrån svaren 

går det att utläsa att det inte bör vara några skillnader geografiskt i Sverige men vissa lokala 

skillnader finns uppenbarligen.  

 

21. Har bankerna blivit hårdare i kreditgivningarna med hänsyn till den nya lagen 

(förmånsrättslagen)? 

M Palmerstedt (Handelsbanken) och J Åberg (Nordea) har inte märkt någon speciell 

förändring. P Balazsi (FSB) tycker att det har blivit hårdare och han vill även påpeka att 

bankerna har många lagar som måste följas och en lagstiftning i sig kräver en följsamhet på 

marknaden. F Holmqvist (SEB) menar att SEB inte gjort som en del andra banker, börjat 

slussa över företagen till deras finansbolag. 
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Analys 

Enligt P Lidström, Styrelseledamot i Företagarförbundet leder den nya lagen till en starkt 

försämrad kapitalförsörjning till småföretagen. Han menar att den nya lagen är 

småföretagarefientlig men här råder det delade meningar mellan bankerna. Handelsbanken, 

Nordea och SEB märker ingen skillnad medan FSB tycker att det blivit hårdare. Enligt H 

Unger (FSB) är de tvungna att gå in mer på kreditformer där det finns inbakade säkerheter 

exempelvis leasing och factoring där banken har objektet som säkerhet. F Holmqvist (SEB) 

menar att banken fått sänka ned de förhoppningar om vad de kan få ut från företagshypoteken 

och räkna lite mer defensivt på vad säkerheterna kan vara värda. 

 

 

4.3 Intervju med obeståndsjurist 

Författarna har intervjuat Peter Balazsi (Föreningssparbanken) för att få fram vissa 

skillnader mellan dagens kreditgivning jämfört med den i början av 1990-talet i samband med 

bankkrisen. Frågorna har ställts till Peter Balazsi som under början av 1990-talet arbetade 

som  obeståndsjurist. Han har också en lång och gedigen bakgrund inom bankvärlden.  

 

Skillnaden med kreditgivning idag jämfört med början på 90-talet i samband med bankkrisen 

ligger i att det idag är från bankernas sida en klarare uppstyrning, ett tydligare internt 

regelverk, starkare lagstiftning sett utifrån ett konsumentperspektiv. Tyngdpunkten i 

kreditbedömningsprocessen är förflyttad från att tidigare varit fokuserad på säkerhetsaspekten 

till att vara mer inriktad på återbetalningsförmågan. En långsiktig stabil och säkerställd 

återbetalningsförmåga utgör idag grunden för kreditbeviljning. Detta finns reglerat i såväl 

konsumenträttslig lagstiftning som i bankrörelselagen. Dessa lagar utgör grunden för hur 

bankerna får bedriva sin utlåningsverksamhet.  

 

Säkerheter ska enligt lagstiftningen lämnas i varje enskilt fall men vissa undantag finns, 

främst konsortialavtalsupplägg där flera banker samverkar och i de fall det kan anses som 

”uppenbarligen obehövligt”. Detta gäller i mindre beloppsmässiga krediter exempelvis 

medlemslån med mera.  
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Skillnaden i beslutskedjan idag jämfört med 90-talets början är att kreditbesluten bygger på en 

tydligare dualitet, där affärs- och kreditleden i en affärsdelegation utifrån olika ansvarsroller 

diskuterar och fattar besluten. En tydlig skillnad finns gällande kredit och affärsdelegationen 

där beslutsfattarna inom kreditorganisationen skall ha en oberoende ställning jämfört med 

affärsledet. Beslutskedjan har styrts upp genom att ha en klarare intern uppdelning som är 

baserad på medarbetarnas/ledningens kompetens, kunnande och erfarenhet kompletterat med 

mandat utifrån den marknad som banken verkar på. Enligt P Balazsi fanns det för övrigt inga 

större skillnader i bankernas sätt att operera och organisera sig.   

                                 

Största skillnaden i kreditgivning i dagens läge jämfört med början på 90-talet är på  

Privatsidan: Det är större och tydligare fokus på återbetalningsförmågan jämfört med 

säkerhetsställandet. Det viktigaste är banken, utifrån erhållen information förvissat sig om att 

kunden bedömts ha en långsiktig stabil återbetalningsförmåga för de krediter som kunden 

åtagit sig.   

Företagssidan: Det har blivit en tydligare fokus på framåtriktade analyser. Bankerna tittar på 

hur omsättningen utvecklats, marginaler och resultatet utifrån lagda budgets/prognoser. Men 

den viktigaste framåtriktade analysen är kassaflödesbedömningen och den analyseras utifrån: 

 

• Vad rörelsen genererar. 

• Rörelsekapitalets utveckling, hur jobbar företaget för att optimalt nyttja/använda 

rörelsekapitalförändringen. 

• Investeringar, anläggningstillgångar och nyinvesteringsbehov med mera. 

• Finansieringen, skillnaden mellan IB och UB i långfristiga skulder och hur en 

förestående expansion ska finansieras. 

  

P Balazsi påpekar att samtliga dessa frågor har ett tydligare och är ett mer självklart inslag i 

samtliga kreditpropåer i dagens läge.  
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4.4 Intervju med företagskunder i storbankerna 

Författarna har genomfört tre stycken mailintervjuer med företag som är kunder till någon av 

de fyra storbankerna. Dessa intervjuer sammanställs och analyseras nedan. Författarna har 

valt att kalla företagen för Företag A, B och C. 

 

Alla tre företagen har någon varit eller är i behov av krediter vilket har medfört att de har varit 

i kontakt med någon av bankerna. Behovet av krediter är olika beroende vad för slags företag 

det är och i vilken bransch de verkar. Alla tre företagen har en checkkredit vilket också är den 

vanligaste krediten enligt bankerna. Företag A har även ett vanligt lån med avbetalningsplan 

då de har åtagit sig ett projekt i miljonklassen. Företag B har förutom checkkredit också ett 

fastighetslån. Företag C har endast en checkkredit. 

 

Första kontakten med bankerna varierade lite mellan företagen. Företag A tog själva upp 

kontakten med banken i och med en företagsflytt. De ville ha närhet till ett bankkontor varför 

de tog kontakt med det närmaste kontoret. Idag har banken som Företag A är kunder hos gjort 

en omstrukturering så att idag tillhör de ett större bankkontor, vilket upplevs som negativt då 

de känner sig som en i mängden. Företag B tog första kontakten genom en bekant som var 

bankdirektör i Norrtälje. Företag C besökte banken i samband med att de var i behov av en 

kredit. 

 

Vid kreditbedömningen tittade banken på företagens skulder, intäkter, orderstock, verksamhet, 

säkerheter och bokslut men det varierar vad bankerna tittar på beroende på vad det är för slags 

företag. Alla företag fick lämna en slags prognos och i Företag A: s fall låg orderstocken till 

grund för denna. Företag B fick lämna en budget medan i Företag C: s fall tittade banken på 

deras bokslut och säkerheter. 

 

Kreditbedömningsprocessen tog cirka en vecka för företagen men i Företag B: s fall gick det 

lite snabbare då de hade ett vänskapsförhållande med bankdirektören. 

 

Alla företag ansåg att personligt bemötande och service är de allra viktigaste egenskaperna för 

dem. Det som Företag A saknar är att de inte är lika intressanta som de större företagen är för 

bankerna.  
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För att få krediter får Företag A ”fläka” ut och in på sig för att kunna bevisa sin trovärdighet. 

Deras krediter och lån ska omprövas varje år samt även vid bokslut. De ska redovisa sina 

skulder, intäkter samt orderstock. Företag A menade att så länge de gör sina avbetalningar i 

tid och checkkrediten inte används så mycket så borde det räcka med att bankerna får 

årsbokslutet. Företag B saknar en snabb handläggning av bankerna med deras ärenden. 

 

Kompetensen hos företagshandläggaren upplevs olika. Företag A anser att deras 

företagshandläggare har bra kompetens men att de är styrda ovanifrån. Företag B tycker att 

företagshandläggaren har för dålig kompetens medan Företag C tycker att 

företagshandläggarens kompetens motsvarar deras förväntningar. 

 

Den löpande kontakten varierar från företag till företag, allt från att företagen har kontakt 

varje dag till bara ett par gånger om året. Om kontakten sker varje dag som i Företags C: s fall 

gäller det främst kontantinsättningar på företagskonto. Andra gånger då tätare kontakter tas är 

i samband med en kreditförfrågan. 

 

 

4.5 Intervju med analytiker 

I detta avsnitt sammanställs och analyseras tre stycken mailintervjuer med externa 

finansanalytiker.  

 

Analytikerna gör ingen skillnad på vilka banker som förser företagen med krediter. Är 

företaget stabilt på en fungerande marknad är det inga problem att få lån men däremot är det 

inte lika lätt när det är ”besvärligt” för företaget, det vill säga när de verkligen behöver 

krediter. 

 

Har företagen ett riskkapitalbolag i ”ryggen” svarade en analytiker att det kan vara en viss 

skillnad beroende på om det har ett bra ”track record” eller inte. En annan analytiker menade 

att de är mer vaksamma avseende balansräkningen om företaget har ett riskkapitalbolag i 

ryggen. Den tredje analytikern menade att belåningsgraden kanske är högre men det är något 

som analytiker tar hänsyn till i alla fall.  
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Riskkapitalbolagets andel i företaget spelar en viss roll enligt en analytiker då marknaden 

antar att aktien någon gång ska ut, det vill säga ett så kallat ”överhäng” av aktier. Detta kan 

påverka aktiepriset negativt. En analytiker menade att det inte spelade någon som helst roll 

medan den tredje menade att det spelade roll då andelen som riskkapitalbolaget innehar inte 

får vara för liten.  

 

Enligt en analytiker används inte Securities (exempelvis konvertibler) i lika stor utsträckning i 

Sverige som i USA då svenska företag generellt är mer konservativa vad gäller 

balansräkningar. Svenska bolag har generellt lägre belåning och då kan sådana instrument 

vara lite överflödiga.  

 

Har ett företag mycket krediter anser en analytiker att det inte är några problem så länge 

företaget klarar av att betala dem. Vidare menar denna analytiker att under dagens 

förutsättningar bör belåningen vara hög, om affärsmodellen klarar av det. En annan analytiker 

menar att det naturligtvis är positivt att bolaget har fått en kritisk granskning som utfallit 

positivt. Den sista analytikern bryr sig endast om den totala nettoskuldsättningen och 

finansnettot. Hur den belåningen är sammansatt är inget han tar hänsyn till. 
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5 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras uppsatsens problemområde. Författarna redovisar de slutsatser som 

de kommit fram till genom den utförda undersökningen. 

 

Författarna drar slutsatserna att de faktorer som bankerna lägger ned mycket vikt på i en 

kreditbedömning är:  

• Framtida kassaflöde och företagets återbetalningsförmåga, detta framgick inte så 

tydligt i teorin.  

• Ett nyckeltal som alla banker nämnde var soliditeten. Bankerna tycker att det är viktigt 

att även ägarna satsar pengar i företaget så att banken inte får stå för all risk.  

• Alla banker ansåg att affärsidén är av stor vikt då en tydlig affärsidé är kärnan i 

företagets verksamhet.  

• Företagsledningen är också av stor vikt då en bra företagsledning kan få ett dåligt skött 

företag att blomstra. 

 

Kreditbedömningsprocessen ser ungefär likadan ut i alla banker. Författarna bedömer att den i 

stort sett följer den teoretiska referensramen. Kreditbedömningsprocessen går till på följande 

sätt: 

• Den initiala kontakten tas oftast av företagen. Banken tittar då först på företagets 

historiska utveckling såsom ekonomiska faktorer, tidigare konkurser, ägarförhållande 

med mera. Vidare gör banken en helhetsanalys där centrala delar som ekonomisk 

analys, omvärlds- och branschanalys samt framtida prognoser ingår. Utifrån dessa 

analyser gör sedan banken en riskbedömning. Följer propån bankens policy och 

ramverk kommer banken att godkänna kreditansökan. Handläggningstiden varierar 

sedan beroende på hur stora krediter företaget ansöker om.   

 

Författarna anser att det mest intressanta med uppsatsen har varit att undersöka vilka 

skillnader som föreligger mellan bankerna. Det har dock varit svårt att se olikheter men 

respondenterna har framhävt vissa speciella kommentarer som utmärkt sig: 

 

• Föreningssparbanken har de senaste åren tagit mer hänsyn till miljöaspekter och vid 

en kreditbedömning genomförs numera alltid en miljöanalys av företaget. 

Föreningssparbanken var den enda bank som nämnde att aktier kan fungera som 
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säkerhet men då ska portföljen i sådana fall bestå av lågriskaktier. 

Föreningssparbanken var den enda bank som tyckte att det blivit hårdare med 

förmånsrättslagen vilket gör att de mer har gått in på andra kreditformer där det finns 

inbakade säkerheter. Exempel på sådana kreditformer är leasing och factoring. 

 

• Handelsbanken har en plattare organisation där många beslut tas på kontorsnivå, 

motsvarande beslut i de andra bankerna fattas i respektive kreditkommitté. Detta leder 

oftare till en kortare kredithandläggningstid i Handelsbanken. I Handelsbanken ligger 

dessutom alla företagskunder på lokalnivå oavsett storlek.  De nämnde som enda bank 

att de kan ställa krav på att få sköta faktureringen för att ett företag ska få nya krediter. 

 

• SEB var de enda som påpekade att de är helt nollställda mot hög- respektive 

lågkonjunktur då det är lätt att dras med i exempelvis en högkonjunktur och bevilja 

mer krediter. SEB var den banken som inte börjat slussat över företag till deras 

finansbolag på grund av förmånsrättslagen. De ställer lite hårdare krav på vissa 

branscher och det beror på att finansieringen av vissa branscher är förenat med större 

risker, exempelvis restaurangbranschen. 

 

• Nordea nämner etiska regler som en viktig parameter vid kreditgivning. De har en 

kreditlimit på upp till 10 miljoner på kontorsnivå vilket var det högsta beloppet bland 

bankerna. I de övriga bankerna fattas sådana beslut på distriktsnivå. Även Nordea ser 

hårdare på restaurangbranschen. 
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6 Kritisk granskning 
I det här kapitlet redovisas uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter 

belyser författarna kritik mot de källor som använts samt de saker som kunde ha gjorts 

annorlunda. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion och förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Validitet och Reliabilitet  

Validiteten i uppsatsen anser författarna är relativt hög då svaren från intervjufrågorna är 

relevanta för uppsatsens problemformulering. Då respondenterna har ett stort kunnande samt 

lång erfarenhet av bankbranschen anser författarna att svaren är sanna och verklighetstrogna. 

 

Då denna uppsats har ett hermeneutiskt angreppssätt är reliabiliteten låg. Det beror på att 

undersökningen är en fallstudie och reliabiliteten påverkas av hur empirin har införskaffats 

samt hur genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har skett. Om samma undersökning 

genomförs av andra personer är det inte säkert att respondenternas svar blir exakt detsamma. 

Det beror på att respondenternas erfarenheter och intryck förändras över tiden då vi lever i 

föränderlig värld. Eftersom uppsatsen är en fallstudie är dess resultat endast representativt för 

fallstudiens undersökningsgrupp. 

 

6.2 Generaliserbarhet 

För att kunna ha en stor generaliserbarhet i uppsatsen skulle författarna behöva genomföra ett 

större antal intervjuer. Då författarna endast har intervjuat fem anställda på storbankerna i 

stockholmsområdet kan det vara svårt att generalisera denna studie. Om fler intervjuer skulle 

genomföras skulle detta bidra till större objektivitet och minska utrymmet för subjektiva svar. 

Däremot har författarna intervjuat företagskunder till de fyra storbankerna och därmed fått ett 

annat perspektiv på frågeställningen. Intervjuer med tre analytiker har också genomförts 

vilket givit en extra synvinkel på uppsatsen. Svaren som författarna har erhållit i uppsatsen 

har varit liknande oavsett om det kommit från bankerna eller företagskunderna vilket tyder på 

att uppsatsen får en större generaliserbarhet.   
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6.3 Källkritik 

Primärdatan som författarna har använt sig av har bestått av intervjuer. Det har gjorts fem 

personliga intervjuer med de fyra olika storbankerna.  Författarna har valt respondenterna då 

tidigare kontakter funnits vilket har underlättat möjligheterna att få personliga intervjuer. 

Författarna har använt sig av en bandspelare vid intervjutillfällena och en risk med att 

använda sig av bandspelare vid en intervju kan vara att den intervjuade känner sig hämmad att 

svara på frågorna. Författarna anser inte att respondenterna känt sig hämmade då frågorna inte 

varit av känslig art och även en god relation funnits med respondenterna. Ett problem med 

intervjuerna är att de utförts på olika nivåer i bankerna. Intervjuerna med Nordea och 

Föreningssparbanken har skett på central nivå medan intervjuerna med Handelsbanken, SEB 

och Föreningssparbanken (två intervjuer är gjorda med Föreningssparbanken) har skett på 

lokal nivå. Detta kan medföra vissa störningar i uppsatsens resultat. För att få en så korrekt 

bild som möjligt borde fler personer intervjuas, vilket skulle ge en mer nyanserad bild. Svaren 

från respondenterna var inte lika uttömmande i alla intervjuer, detta gjorde att författarna 

ibland hade svårt att jämföra svaren och därmed se skillnaden mellan bankerna. De personliga 

intervjuerna skulle ha kunnat kompletteras med en enkätundersökning för att få mer exakta 

svar om exempelvis ”hur viktigt” något är. Författarna har också gjort tre mailintervjuer med 

företag som är kunder till storbankerna och tre mailintervjuer med externa finansanalytiker för 

att triangulera uppsatsen. Då svaren erhållits per mail har dessa inte varit så utförliga som 

författarna velat men svaren har dock varit av vikt för uppsatsen. 

 

Det finns väldigt mycket sekundärdata inom uppsatsens ämnesområde vilket har lett till att 

författarna lagt ned mycket tid på att gå igenom allt material. Därefter har överflödigt material 

sållats bort och endast det material med högst relevans har använts. En del av sekundärdatan 

har varit av äldre karaktär men författarna anser att det inte spelat så stor roll då det inte skett 

något dramatisk på kreditbedömningsfronten. De vetenskapliga artiklar som författarna 

använt sig av har tagits fram från olika källor och det har varit svårt att få fram relevanta 

artiklar som direkt härrör den Svenska bankmarknaden. 
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6.4 Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion fyller författarna ut sin analys med tankar kring sådant som 

inte direkt omfattas av den empiriska undersökningen.  

 

Författarna ämnar belysa och analysera en del viktiga faktorer som framgick av 

undersökningen men som inte har direkt återkoppling till problemformuleringen. En intervju 

genomfördes med Peter Balazsi (Föreningssparbanken) för att se om det fanns några 

skillnader på hur kreditbedömningsprocessen gick till i början av 1990-talet jämfört med idag. 

Vad som framgick är att det har hänt en hel del sedan dess. Enligt uppsatsens teoretiska 

referensram var bankerna fokuserade på volymökningar istället för lönsamhet då bankerna 

trodde att lönsamhet hängde ihop med volymökningar. Enligt Peter Balazsi använde sig 

bankerna inte av dualitetsprincipen i lika stor omfattning som idag. I princip innebar det att 

stora krediter kunde beviljas av en och samma person. Detta ledde till att det blev många 

irrationella kreditbeslut som togs och därmed uppstod höga kreditförluster. Andra faktorer 

som spelade in på de höga kreditförlusterna var fastighetsbubblan samt en kraftig 

lågkonjunktur i början av 1990-talet. I dagens läge måste i princip alla kreditärenden granskas 

av minst två personer vilket innebär att beslutskedjan har en mer oberoende ställning än 

tidigare och risken för irrationella kreditbeslut minskas. Detta syns även från kundernas 

perspektiv då Företag A upplevde att företagshandläggaren var styrd ovanifrån. 

 

I Sverige är det inte lika vanligt med ”securities” som i exempelvis USA enligt en analytiker 

som författarna intervjuat. Detta beror på att de Svenska bankerna är mer konservativa vad 

gäller vilka kreditformer som används. Svenska företag har generellt lägre belåning än 

Amerikanska företag och då kan sådana instrument vara lite överflödiga. En annan anledning 

för att Svenska banker inte använder denna kreditform kan vara enligt artikeln ”Relative 

default rates on corporate loans and bonds” att företag i allmänhet är sämre på 

obligationsåterbetalningar än att återbetala vanliga banklån. En orsak till detta är att det är 

hårdare regler för återbetalning av lån, de hårdare reglerna innebär att det är större risk för ett 

företag att det går i konkurs om de missar en återbetalning av ett lån. 

 

 

 

 69



6.5 Förslag till framtida forskning 

Det finns många möjligheter att utveckla denna undersökning och att göra vidare studier som 

kan knytas till den. Vidare studier måste inte fokusera på små och medelsstora företag i 

Sverige, ett alternativ är att göra en undersökning som skulle kunna anta flera former som kan 

vara intressant både för bankerna och företagen men även för Södertörns Högskola. Förslag 

rörande vad en ny undersökning kan innehålla vore främst att först bekräfta eller förkasta den 

gamla undersökningen. Detta kan göras med en liknande undersökning och använda ett annat 

urval och frågor. De kanske då skulle fokusera på vissa speciella banker, annan bransch eller 

se om det är några speciella faktorer som ligger till grund för bedömningen. 

 

Det skulle vara intressant att titta på hur kreditbedömningsprocessen ser ut mellan 

storbankerna och nischbankerna. Undersökningen bör då göras mer kvantitativ för att få en 

bättre validitet och reliabilitet.  

 

Det skulle även vara av intresse att se om det skiljer sig något på den Nordiska marknaden 

och att undersökningen då inriktar sig på andra företag än små och medelstora företag. Syftet 

med en sådan studie skulle kunna vara att se hur väl etablerad kreditbedömningsprocessen är 

på den Nordiska marknaden eller att söka skillnader i viktiga faktorer vid kreditbedömning i 

de Nordiska länderna. Ytterligare en intressant aspekt är att se på hur effekten av 

lagändringarna (förmånsrättslagen) faktiskt föll ut. Det har i skrivande stund inte gått nog lång 

tid från lagändringarnas genomförande för att se alla dessa konsekvenser.  

 

För att vidareutveckla undersökningen skulle det vara intressant att göra en undersökning där 

det undersöks vad företagen tror att banken tar hänsyn till vid en kreditbedömning. Denna 

undersökning bör då bestå av företag som väljs ut slumpmässigt från någon börslista för att på 

så sätt få en bättre spridning på företagen. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjufrågor 

8.1.1 Intervjufrågor till de fyra storbankerna 

 

1. Presentation av respondenten 

2. Vilka typer av krediter erbjuder ni? 

3. Vilka steg innehåller kreditbedömningsprocessen? 

4. Vilka riktlinjer och lagar styr banken vid kreditbedömning? 

5. Vilka typer/krav av säkerheter vill banker ha vid en kreditgivning? 

6. Påverkar företagsformen en kreditgivning? 

7. Hur ser första kontakten ut med kunden och hur viktig är den? 

8. Hur viktig är företagets affärsidé? 

9. Hur påverkas företagets kreditbedömning av: 
• Branschen som företaget är verksamt i 

• Kundstock 

• Beroende av leverantörer 

• Konjunktur 

• Politik och lagar 

10. Gör ni någon skillnad mellan tjänsteföretag och tillverkande företag? 

11. Hur viktig är företagsledningen vid en kreditbedömning? 

12. Vilken betydelse har ägarförhållande vid en kreditbedömning? 

13. Tas det hänsyn till företagets interna rutiner såsom fakturering, redovisning med 

mera? 

14. Vilka nyckeltal är viktiga vid en kreditbedömning? Vilka är de viktigaste? 

15. Hur stor vikt har:  
• Kassaflödesanalysen 

• Balansräkningen 

• Resultaträkningen 

16. Är utsikterna för framtiden eller den historiska utvecklingen viktigast? Varför? 

17. Hur ser banken på om företagaren tidigare har haft en verksamhet som gått i konkurs? 

18. Hur fattas det slutgiltiga beslutet om kreditgivning eller avslag, av vem eller vilka? 

19. Hur stora krediter kan du/ni bevilja? 

 73



20. Finns det några lokala skillnader i kreditgivning, Stockholm jämfört med övriga 

Sverige? 

21. Har bankerna blivit hårdare i kreditgivningarna med hänsyn till den nya lagen 

(förmånsrättslagen)? 

 

8.1.2 Intervjufrågor till företagskunder i de olika storbankerna 

 

1. Har ni någon gång varit i behov av kredit och då sökt kredit från en bank? 

2. Vad har ni för typer av krediter idag? 

3. Hur gick det till när ni hade den första kontakten med banken? 

4. Vad tittade banken på när de bedömde er kreditvärdighet? 

5. Fick ni lämna in någon sorts prognos? 

6. Hur lång tid tog det för er innan ni fick den kredit ni sökte? 

7. Vad upplever ni som det viktigaste för er hos banken? 

8. Är det något ni saknar hos banken? 

9. Har er företagshandläggare (bankkontakt) tillräckligt bra kompetens? 

10. Har ni någon löpande kontakt med banken? Hur går den till? Hur ofta? 

 

8.1.3 Intervjufrågor till analytiker  

 
1. Hur ser ni på bankernas sätt att förse företag med krediter? Ser ni någon skillnad 

bankerna emellan? 
 

2. Gör ni någon skillnad om ett företag har ett riskkapitalbolag i ”ryggen”? 
 

3. Spelar det någon roll hur stor andel riskkapitalbolaget har i företaget?  
 

4. Varför används inte ”Securities” i form av exempelvis konvertibler i Sverige i 
motsvarande utsträckning som i USA? 

 
5. Ser ni någon skillnad i bankers kreditgivning till företag när ni gör en analys? 

 
6. Hur ställer ni er till om ett företag har mycket krediter? 
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8.1.4 Intervjufrågor med obeståndsjurist 

 
1. På vilket sätt skiljer sig kreditgivningen idag jämfört med början på 90-talet i samband 

med bankkrisen vad gäller: 
• Kreditbedömningsprocessen 
• Återbetalningsförmågan 
• Säkerheter (exempelvis fastigheter, inventarier, lager med mera) 
 

2. Jämför beslutskedjan då och nu, finns det någon skillnad? 
 
3. Var det för övrigt några stora skillnader bankerna emellan? 

 
4. Vad anser du att den stora skillnaden i kreditgivning i dagens läge är jämfört med 

början på 90-talet? 
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