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Sammanfattning 

Krediter betraktas idag som en naturlig finansieringsform för alla typer av företag och i 

Sverige är det de fyra storbankerna som dominerar finansieringsbranschen. Dessa bankers 

kreditbedömningar baseras i viss grad på kreditupplysningar från externa företag. Detta har 

gett upphov till uppsatsens syfte, som är att öka kunskapen om vilka konsekvenser 

betalningsanmärkningar kan innebära för företag i samband med bankernas 

kreditbedömningar. För att besvara syftet har en kvalitativ undersökning genomförts där 

empirin samlats in genom intervjuer med fyra företag, fyra banker, ett 

kreditupplysningsföretag och ett inkassoföretag. Intervjuerna med dessa respondenter har 

även kompletterats med litteratur som varit grundläggande för undersökningen. 

 

Slutsatser som denna uppsats kommer fram till är att betalningsanmärkningar betraktas av 

banker som indikationer på att allt inte riktigt stämmer i företagen. Det går dock inte att 

påvisa vilka konsekvenser en specifik betalningsanmärkning kan medföra eftersom de endast 

utgör en del i kreditbedömningsprocessen och avgörs från fall till fall. En annan anledning till 

att specifika effekter inte går att påvisa är att kreditbedömningsprocessen till viss del baseras 

på subjektiva beslut som tas av banktjänstemän. Det kan dock urskiljas att företagens storlek 

har inverkan på bankernas kreditbedömningar. För mindre företag kan 

betalningsanmärkningar vara avgörande medan ett flertal betalningsanmärkningar inte 

påverkar större företag. En annan viktig aspekt är att betalningsanmärkningar kan medföra 

stora konsekvenser för nya kunder i bankerna men ytterst små för befintliga kunder. Detta 

bekräftas av de medverkande företagen i uppsatsen som uppger att deras 

betalningsanmärkningar inte har påverkat de långvariga relationerna till bankerna och inte 

heller medfört några specifika konsekvenser. 
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Abstract 

Credits are considered as a natural financing form for all types of companies. The financial 

market in Sweden is dominated by four banks and the credit appraisals that are done by these 

banks are partly based on credit reports from external companies. This thesis’ purpose is to 

increase the knowledge of which the consequences of payment remarks can imply for 

companies in relation to the banks. A qualitative study has been done to relay to the purpose, 

through the means of interviews with four companies, four banks, one rating institute and a 

collecting agency. The interviews have also been complemented with literature that is 

elementary for the research. 

 

The conclusions of this thesis are that payment remark is considered by banks as indicators of 

everything not being correct at the companies. Still, it’s not possible to point out which 

consequences a specific payment remark can bring, because they only constitute a part of the 

credit appraisal process and decisions are made from case to case. Another reason to why 

specific effects can’t be proven is because the credit appraisal process in a certain part is 

based on subjective decisions, which is taken by bank clerks.  On the other hand, it is 

distinguished that the companies’ size affects the banks’ credit appraisal. A payment remark 

can be decisive for smaller companies, while a large number of payment remarks don’t affect 

bigger companies. Another important aspect is that payment remarks can have big 

consequences for new customers at the banks, but utmost small for existing customers.  This 

was also confirmed by the contributory companies in the study, which stated that their 

payment remarks haven’t affected their relationship to the banks. And neither has it brought 

any specific consequences either. 
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Förord 

Denna studie behandlar relationen mellan banker och företag ur ett 

kreditbedömningsperspektiv och utgör författarnas magisteruppsats på 10 poäng i 

företagsekonomi, skriven under vårterminen 2006 på Södertörns Högskola. Resul Hamurcu 

har studerat på Södertörns Högskola sedan hösten 2001, inom Entreprenörprogrammet med 

företagsekonomi som huvudämne. Programmet har kompletterats med studier i 

nationalekonomi och historia. Suzana Zeljaja har studerat Innovationsprogrammet med 

inriktning på företagsekonomi på Mälardalens Högskola, men valde att avsluta sina studier 

inom företagsekonomi på Södertörns Högskola.  

 

Ett stort antal respondenter medverkade i uppsatsen genom längre intervjuer. Till alla dessa 

respondenter riktas ett stort tack för deltagandet och uppriktigheten. Till Marcus Keife på 

företaget CreditLink framförs ett speciellt tack för hans medverkan i uppsatsens förstudie. 

Uppsatsen hade med stor sannolikhet inte utvecklats på samma sätt utan hans medverkan. 

 

 

 

“Business, that’s easily defined – it’s other people’s money” 

Peter F. Drucker, 1959 
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1 Inledning 

Den inledande delen av uppsatsen kommer att beskriva ämnets aktualitet samt skildra 

bakgrunden till områdets utveckling. Här belyses de viktigare aspekterna av ämnet som är 

viktiga för läsaren att förstå för fortsatt läsning. Den tidigare forskning som utgjort en del av 

uppsatsens förstudie avslutar kapitlet. 

1.1 Bakgrund 

För att skapa ekonomisk dynamik och variation på marknaden behövs kapital som kan 

generera tillväxt. Vid behov av kapital ansöker företag om finansiering i någon form hos 

kreditgivare och dessa kan vara affärsbanker, sparbanker, försäkringsbolag eller andra 

finansieringsbolag. Affärsbanker utgör de största kreditgivande aktörerna av dessa exempel.1 

Dessa kreditgivare tillgodoser marknadens kapitalbehov genom att följa vissa lagstiftningar 

som exempelvis Banklagen, men även genom att ta hänsyn till föreskrifter från 

Finansinspektionen. Statens kreditpolitiska åtgärder kan exempelvis behandla bankernas 

bedömningar av krav på säkerheter vid utlåning.2 Genom att öka eller sänka kraven kan 

önskad mängd kapital strömma ut till marknaden.3 

 

Regleringen av bankmarknaden betraktas dock inte som positiv av alla aktörer på marknaden. 

Handelsbankens VD Lars O. Grönstedt anser att vissa investeringsmöjligheter försummas på 

grund av regleringar och att andra aktörer istället tar tillvara dessa. Som syndabockar utpekas 

nya riskkapitalbolag som på senare tid vänt sig till nya finansieringsalternativ istället för 

affärsbanker. Alternativen har i många fall utgjorts av kreditgivare med lägre krav på 

kreditbedömningar, men som i gengäld kompenserat med högre kreditkostnader.4 

 

Banker har också andra kriterier för kreditgivning till företag än bara de som föreskrivs av 

lagar och myndigheter. De finansierade investeringarnas potential och återbetalningsförmåga 

värderas genom fastställda kriterier.  Företag som banker investerar i värderas minst lika 

mycket som investeringarna, eftersom det är företagen som får kapitalströmmarna till 

förfogande. Företagens tidigare kontakter med kreditgivare blir viktiga eftersom banker som 

                                                 
1 Broomé, P., 1998, Kreditgivning till företag, s. 8 
2 Funered, U.,1994, Bankernas risktagande, s. 177 
3 Broomé, P.,1998, Kreditgivning till företag, s. 8 
4 Wrede, G., Det kan sätta igång en ond spiral, Dagens Industri 2005-02-28  
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överväger kreditbeslut, kan se hur företagen har agerat vid tidigare tillfällen.5 Det är vid detta 

skede som externa kreditbedömningsinstitut engageras i besluten. Bankerna kan ta hjälp av 

kreditbedömningsinstitut när kreditsökande företag ska analyseras och värderas.6 Genom att 

tillhandahålla oberoende och sakliga bedömningar om kreditvärdigheten av företag och 

privatpersoner, kan kreditbedömningsinstitut hjälpa banker att värdera graden av risk som 

investeringar kan innebära.7 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns tre större kreditbedömningsinstitut som dominerar den globala marknaden. De är 

Moodys, Standard & Poor´s och Fitch IBCA. Dessa kreditbedömningsinstitut erbjuder 

investerare och företag tjänster inom företagsvärderingar och kan bidra med riskanalyser som 

underlättar beslutsprocesser.8 I Sverige finns fem företag som dominerar marknaden vad 

gäller distribution av information. Dessa är UC, Soliditet, Dun & Bradstreet, Svensk 

Upplysningstjänst och CreditSafe. På samma sätt som deras internationella motsvarigheter 

distribuerar de upplysningar och kreditbedömningar till sina kunder om företag och 

privatpersoner.9 Tillsammans med de detaljerade kreditbedömningarna rapporteras även 

kompletterande kreditbetyg för de värderade företagen, där kreditbetyget kan indikera 

låntagarens återbetalningsförmåga och kreditvärdighet.10 

 

Kreditbedömningsinstitut använder olika utvärderingssystem som baseras på skilda faktorer. 

De primära faktorerna vid bedömningar av företagens kreditvärdighet är de historiska 

återbetalningarna, aktuella skulderna, mixen av befintliga krediter och antalet 

kreditansökningar som gjorts. Eftersom kreditbedömningar från instituten baseras på olika 

kriterier som värderas olika, kan samma typ av input i modellerna generera skiljande 

kreditbedömningar.11 

 

Kreditupplysningar utgör ett viktigt hjälpmedel som bankerna kan använda när krediter ska 

beviljas och när utestående krediter ska bevakas. Kreditupplysningar används inte enbart av 

banker utan av alla som är i behov av information om företag och privatpersoner. Det är 

                                                 
5 Broomé, P.,1998, Kreditgivning till företag, s. 8 
6 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
7 Heakal, R., 2003, What is a corporate credit rating? 
8 Ibid.  
9 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
10 Investopedia Staff, 2000, The importance of your credit rating 
11 Ibid. 
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exempelvis vanligt att affärspartner tar del av kreditupplysningar om varandras verksamheter 

innan transaktioner genomförs. På samma sätt kan verktyget användas för att få tillgång till 

information om konkurrenter och potentiella kunder.12 Allt fler företag har på senare tid 

upplevt större riskexponering och därför tvingats ta till ökade försiktighetsåtgärder. Detta 

framkommer i en undersökning från Ernst & Young som även uppger att företag med god och 

tydlig kredithantering uppskattas och belönas av sina finansiärer och affärspartners.13 

 

Ett grundläggande styrmedel för bankernas kredithantering anses vara målsättningarna, som 

reglerar bankernas verksamheter och ger direktiv för kredithanteringen. Sedan 90-talet har 

målsättningarna emellertid förändrats, vilket har medfört konsekvenser för bankerna. Under 

80-talet hade bankerna volymökning som målsättning och för att lyckas med det målet var de 

mindre noggranna i de initiala kreditbedömningarna. Detta ledde till att de sänkte sina krav på 

granskning av låntagare. På grund av lägre inflation och ett nytt skattesystem ändrade 

bankerna under 90-talet sina målsättningar från volymökning till reducering av kreditförluster. 

För att lyckas med denna målsättning var de tvungna att förändra kreditbedömningsprocessen. 

Konsekvensen av de stora kreditförlusterna från tidigare år är att bankerna blev mer 

varsamma i sina bedömningar. Idag läggs större vikt på faktorer som återbetalningsförmåga 

och skötselstatistik vid kreditgivning. Negativ information om företag som exempelvis 

betalningsanmärkningar har därför fått större utrymme i kreditbedömningar under senare tid.14 

 

Större företag har i förhållande till mindre företag mer gynnsamma villkor för att få krediter 

eftersom större säkerheter kan uppvisas. Det är dock betalningsviljan som avgör om 

kriterierna för kontrakten uppfylls och inte mängden och storleken av säkerheterna som 

uppvisas. Det kan därför anses vara en oförtjänt sits som mindre företag fått.15 Anledningen 

till denna ställning kan omvänt även ses som att mindre företag löper större risk att gå i 

konkurs på grund av mindre tillgångar. I det ljuset förefaller inte resonemanget om graden av 

lägre kreditvärdighet vara obefogat. 

 

                                                 
12 Stenberg, V. & Sigbladh, R.,2003, Kreditbedömning, s. 66  
13 Sandström, O., Riskhantering tar allt mer av VD:s tid, Dagens Industri 2006-01-17 
14 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 20   
15 Stenberg, V. & Sigbladh, R.,2003, Kreditbedömning, s. 12 
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1.2.1 Problemformulering 

Bo Green uttrycker i en rapport om riskbedömningar vid kreditgivning att ämnet 

kreditbedömning fått för lite uppmärksamhet i relation till dess betydelse. Han anser att den 

ringa kunskap som genereras är av fragmentarisk art.16 Med anledning av det leds denna 

uppsats till problemformuleringen där aspekter av kreditvärdighetsbedömningen kommer att 

undersökas som en del av kreditbedömningsprocessen. 

Uppsatsens problemformulering lyder som följande: 

 

”På vilket sätt påverkar betalningsanmärkningar bankernas kreditbedömning av företag och 

vilka konsekvenser kan betalningsanmärkningar ge upphov till?” 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka tyda vilka konsekvenser betalningsanmärkningar kan 

innebära för företag i samband med kreditbedömningar. Uppsatsen kommer med anledning av 

dessa ambitioner baseras på ett antal företags erfarenheter och uppfattningar av bankers 

kreditbedömning. Även de fyra storbankernas erfarenheter av betalningsanmärkningar 

kommer att skildras. Som ett sista steg kommer undersökningen kompletteras med UC:s 

medverkan, eftersom de utgör en självklar del i bankernas kreditbedömningsprocess gällande 

betalningsanmärkningar. 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen inkluderar de fyra största bankerna i Sverige, FöreningsSparbanken, 

Handelsbanken, Nordea och Skandinaviska Enskilda Banken. Uppsatsen avgränsas 

ytterliggare till att enbart undersöka representanter från bankerna som är verksamma i 

Stockholmsregionen. Trots att det idag finns flera kreditgivande institut, som exempelvis 

nischbanker, inkluderas dessa inte i uppsatsen. Detta val görs då flera av dessa är mindre 

aktörer som oftast är verksamma i begränsade geografiska områden. 

 

Det finns ett flertal kreditbedömningsinstitut i Sverige. Det största av dessa är UC, som 

dessutom ägs av de fyra storbankerna och ingår därför i uppsatsen. 

 

                                                 
16 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 12 
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De företag som ingår i undersökningen utgörs av företag som tidigare fått 

betalningsanmärkningar. I uppsatsens presentation av urval i metodkapitlet presenteras en 

lista där företag med betalningsanmärkningar sammanställts och avgränsningen till val av 

företag görs utifrån den listan. Endast företag med betalningsanmärkningar som senast 

registrerades år 2002 undersöks och behandlas i uppsatsen. Denna avgränsning görs på grund 

av att betalningsanmärkningar registreras och bevaras i fem år. Efter fem år raderas 

betalningsanmärkningar från Kronofogdens register och de övriga myndigheternas noter. 

Detta leder även till att betalningsanmärkningar uteblir från kreditbedömningar från UC och 

andra kreditbedömningsinstitut.17 

 

Kreditbedömningar utgör en del av kredithanteringsprocesser som är ett stort område inom 

finansieringen. Eftersom kredithanteringsprocesser skulle vara för stort för att behandla i 

denna typ av uppsats undersöks enbart kreditbedömningar med fokus på bankernas 

användning av kreditvärderingar från kreditbedömningsinstitut. Andra delar av 

kredithanteringsprocesser, som exempelvis uppföljning och avslut av kontrakt, undersöks 

inte. 

1.5 Definitioner 

Under denna rubrik kommer uppsatsens centrala begrepp att förklaras. Vissa begrepp kan ha 

flera innebörder men för att undvika missförstånd kommer endast de definitioner som 

presenteras här att användas i uppsatsen. 

 

Kredit 

En överenskommelse som är bunden med ett kontrakt, där en låntagare mottar någonting av 

värde och avtalar att återbetala långivaren vid en viss senare tidpunkt.18 

 

Kreditbedömning 

Kreditbedömning innebär en uppskattning av kreditvärdigheten av en person eller företag. 

Den baseras på historisk data över belåning och återbetalning, tillsammans med information 

om tillgångar och storleken av skulder.19 

 

                                                 
17 Intervju med Marcus Keife på CreditLink, 2006-04-19 
18 Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/c/credit.asp 
19 Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/c/creditrating.asp 
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Kreditrisk 

Risken att en motpart inte fullföljer sina kreditåtaganden kan beskrivas som kreditrisken.20 

 

Betalningsförmåga 

Ett företags betalningsförmåga, även kallad återbetalningsförmåga, är inte samma sak som 

betalningsviljan. Betalningsförmågan definieras som risken för ett företag att förlora 

möjligheten att betala, oberoende av företagets vilja att göra rätt för sig.21 

 

Betalningsanmärkning 

Det förekommer olika typer av betalningsanmärkningar där indelningar kan göras efter 

processens gång. I ett tidigt stadium utgör betalningsanmärkningarna en ansökan om 

betalningsföreläggande, vilket motsvarar en officiell anmälan. Om anmälan vinner laga kraft 

omvandlas betalningsanmärkningen till ett utslag. Bland de allvarligare typerna av 

betalningsanmärkningar återfinns sådana som inkommit mot ett företag från 

skattemyndigheten eller en så kallad tredskodom. Tredskodom innebär att den ena parten helt 

uteblivit från förhandlingar och därför blivit fälld av rätten.22 

 

I denna uppsats kommer begreppet betalningsanmärkning att användas för alla typer och 

stadier av betalningsanmärkningar. Den enda typen av betalningsanmärkning som kommer att 

skiljas ifrån de övriga är utslag, som betraktas som mer allvarliga. 

 

Kreditbedömningsinstitut 

Kreditbedömningsinstitut erbjuder sina kunder upplysningar och bedömningar av företag och 

privatpersoner. Denna typ av företag kallas även kreditupplysningsföretag eller ratingföretag. 

I denna uppsats kommer dessa företag benämnas kreditbedömningsinstitut, vilket inkluderar 

UC, Soliditet, Dun & Bradstreet, Svensk Upplysningstjänst och CreditSafe. 

 

                                                 
20 Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp 
21 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s. 67 
22 Ibid., s. 89 
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1.6 Tidigare forskning 

Kreditbedömningsfrågor har studerats en längre tid eftersom krediter har varit ett sätt att 

generera tillväxt på marknader sedan det har funnits tillgång till denna alternativa 

finansieringsform. Eftersom uppsatsen kommer att fördjupas i delar av 

kreditbedömningsprocessen som utförs på svenska banker har enbart tidigare forskning inom 

Sverige valts. NUTEK har genomfört två intressanta studier om kreditbedömning. Den ena 

handlar om i vilken mån och på vilket sätt bankmän utför personbedömningar av små- och 

nyföretagare som ansöker om kredit, samt i vilken mån bedömningen har betydelse för 

bankmännens beslut att bevilja krediten? Med hjälp av frågeformulär till utvalda bankmän 

kommer de fram till att det första personliga intrycket har störst betydelse för bankmännens 

beslut och påverkar även det fortsatta samarbetet mellan parterna.23 Den andra rapporten 

behandlar bankernas riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag. Genom 56 

intervjuer med bankmän från sju olika banker, insamling av bankernas egna 

bedömningsunderlag och sex seminarier kommer författarna fram till att bankernas initiala 

kreditbedömning av ett nystartat företag är förenad med hög osäkerhet. Detta på grund av en 

stor brist på information och de snabba förändringar som många nystartade företag genomgår 

under de första åren. Trots att det är skillnader i förutsättningarna för nystartade och 

etablerade företag kunde inte författarna urskilja några större skillnader i bankernas 

kreditbedömningsprocess mellan olika företag. Däremot kunde författarna urskilja olika 

mönster i bankmännens sätt att hantera krediter beroende på deras geografiska placering samt 

position i banken.24 

 

Förutom rapporter från NUTEK finns det även intressanta avhandlingar i ämnet 

kreditbedömning som framställts på olika universitet i Sverige. Erling Green har skrivit en 

rapport om bankernas kreditbedömning. Han beskriver hur ett dussintal kontorschefer på en 

bank bedömde och hanterade 43 kreditärenden till entreprenörer och mindre företag.25 Birgitta 

Svensson har skrivit en avhandling om huruvida kreditgivande organisationer anser att 

redovisningsinformation är relevant vid bedömning av små och medelstora företags 

kreditvärdighet. Hon kom fram till att redovisningsinformation har större vikt i 

                                                 
23 Hedelin, L. & Sjöberg, L., 1993, Riskbedömning – bankmäns bedömning av nyföretagares personliga 
egenskaper 
24 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag 
25 Green, E., 1997, Kreditbedömning och intuition – ett tolkningsförslag 
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beslutsprocessen hos institutionella kreditgivare än icke institutionella kreditgivare och att den 

inte hade stor betydelse vid långa och förtroendefulla relationer. 26 Patric Andersson har 

skrivit en avhandling om hur erfarna långivare i banker och andra kreditinstitut tar sina beslut 

genom att granska deras beteende och olika aspekter av bedömningen. Med sin empiriska 

undersökning, av 165 erfarna kreditgivare, kom han fram till att erfarna långivare är skickliga, 

noggranna och medvetna om sitt ansvar, men samtidigt verkar de skilja sig åt och utföra 

motsägelsefulla beslut.27 

                                                 
26 Svensson, B., 2003, Redovisningsinformation för bedömning av små och stora företags kreditvärdighet 
27 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting 
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2 Metod 

I denna uppsats har kvalitativa undersökningsmetoder använts för att genomföra en 

deskriptiv fallstudie. Detta kapitel beskriver val av metoder och förklarar varför de ansets 

vara relevanta för uppsatsen. Även utförandet av undersökningen redogörs för att ge läsaren 

en ökad förståelse för resultatet av undersökningen. 

2.1 Kvalitativ forskning 

Ambitionen med denna uppsats har varit att förstå vilka konsekvenser 

betalningsanmärkningar kan innebära för företag i samband med kreditbedömningar och 

därför har en kvalitativ metod använts. Datainsamlingen har inte genererat någon statistisk 

information och genom detta tillvägagångssätt har uppsatsen begränsat forskningsansatsen till 

att enbart använda kvalitativa metoder. Den kvalitativa forskningen kännetecknas av 

forskarnas närhet till det som undersöks. Närheten uppstår genom skapandet av personliga 

relationer med den undersökta enheten, varpå forskarna får en djupare inblick i området28. 

 

Holme och Solvang anser att forskningsprocessen i en kvalitativ studie sker genom 

samverkan mellan teorin som används och empirin som forskaren genererar29. I enlighet med 

detta kommer även denna uppsats baseras på den teoretiska referensramen för att analysera 

och bearbeta den insamlade empirin och för att besvara uppsatsens problemformulering. 

2.2 Fallstudie 

För att besvara syftet valdes fallstudie som metod i uppsatsen. Vanligtvis specialiserar sig 

forskaren på djupet i ett specifikt område vid en fallstudie och undersöker ett mindre antal 

enheter. Detta görs för att erhålla djupgående redogörelser för händelser, relationer eller 

processer.30 De enheter som inkluderats i denna uppsats är fyra banker, fyra företag och ett 

kreditbedömningsinstitut. Inom dessa enheter söktes personer med direkt koppling till 

uppsatsens ämne. Detta anses vara det lämpligaste tillvägagångssättet för denna 

undersökning. Anledningen till spridningen av enheterna valdes med hänsyn till aspekter av 

reliabiliteten i uppsatsen. Detsamma gäller för valet av respondenter.31 

                                                 
28 Holme, I. M. & Solvang, B. K., 2000, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 92 
29 Ibid., s. 98 
30 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s. 43 
31 Resonemang om generaliserbarhet förs vidare under rubrik 2.8 Trovärdighet 
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För att förstå viktiga aspekter av kreditprocessen som är relevanta för syftet har en 

djupgående undersökning gjorts, eftersom det på så sätt kan vara möjligt att generera 

detaljkunskap. För att förstå helheten av kreditprocessen och kunna urskilja de relevanta 

delarna av området är det viktigt att förstå den totala processen. Processer tenderar att vara 

sammanlänkade och påverka varandra. För denna uppsats innebär detta att förståelsen av 

helheten kan leda till behandlandet av den isolerade processen, vilket är effekter av 

betalningsanmärkningar. 

2.3 För- och pilotstudie 

Inledningsvis gjordes en databaserad artikelsökning avseende affärstidningarna Affärsvärlden, 

Veckans affärer, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Syftet med det var att skapa en 

förförståelse av kreditbedömningsprocessen och betalningsanmärkningar. I ett senare skede 

gjordes en databaserad litteratursökning i LIBRIS, JSTOR, Business Source Elite, Emerald 

och Google Scholar. Större delen av sökningen på dessa databaser gjordes på området 

kreditvärdighetsbedömning och betalningsanmärkningar. Även tidigare forskningsrapporter 

från bland annat NUTEK användes i uppsatsen. Dessa nämns i uppsatsens inledande kapitel. 

 

För att införskaffa detaljkunskap som litteraturstudier inte gav tillgång till gjordes en förstudie 

med företaget CreditLink. CreditLink är ett inkassoföretag som arbetar med både banker och 

företag. Då dessa enheter är av väsentlig betydelse för uppsatsen ansågs CreditLink vara en 

viktig del av uppsatsens förståelse och kunskapsnivå. Förstudien med CreditLink var även ett 

sätt att testa uppsatsens datainsamlingsteknik. Intervjumanualer till företag och banker 

bestämdes efter förstudien med CreditLink för att säkerställa frågornas relevans. 

 

CreditLink är ett aktiebolag med liknande egenskaper som övriga företag som ingår i studien. 

Eftersom avgränsningen av företag som skulle ingå i uppsatsen redan var bestämd valdes 

CreditLink även för en pilotstudie. Strävan med pilotstudien var, vid sidan av att testa 

uppsatsens datainsamlingstekniker, även att se vilken information som genereras med valda 

metoder. 
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2.4 Urval 

För att det ska vara möjligt att bedriva en studie är det viktigt att få tillgång till relevant 

information. Det kan vara svårt att få väsentliga personer med rätt kunskaper att medverka i 

en undersökning. Det kan även existera accessproblem, vilket innebär att respondenter inte 

alltid lämnar ut relevant information om organisationen till utomstående.32 

 

Eftersom respondenterna valdes med förmodan om att de kunde ge störst information om sina 

verksamheter har ett subjektivt urval skett. Intervjuer har skett med kreditansvariga och chefer 

på fyra banker, kreditbedömningsinstitutet UC och på fyra företag.  Dessa kommer att utgöra 

underlaget för att besvara uppsatsens syfte. Tidigare forskning har använts för att få kunskap 

om ämnet, men även för att komplettera kunskapsluckor efter datainsamlingens 

genomförande. 

 

Bankerna som valdes till uppsatsen utgör tillsammans Sveriges fyra största banker, av totalt 

124 etablerade banker. Tillsammans står dessa fyra banker för 80 % av de större bankernas 

totala balansomslutning i Sverige.33 I tabell 1 visas de tio största bankerna i Sverige, där även 

de fyra storbankernas storlekar framkommer. 

 

Tabell 1. De tio största bankernas balansomslutning vid 

slutet av år 2004 i miljarder kronor. 

 

Källa: Sveriges riksbank 

                                                 
32 Millak, J., 1998, Organisatorisk kompetens – Organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsning i tre 
sjukvårdsorganisationer, s. 65 
33 Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2005, s. 48 
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Med anledning av den svenska finansmarknadens fördelning ansågs de fyra bankerna utgöra 

ett representativt urval. Även den femte största banken, Danske Bank, är en stor aktör på den 

svenska finansmarknaden men denna bank utgör en filial till en utländsk bank. Därför valdes 

denna bank bort från uppsatsens urval. De banker som intervjuades presenteras närmare i 

uppsatsens empiriska kapitel. 

 

Företagen som valdes till uppsatsen var sådana som tidigare fått betalningsanmärkningar och 

som antagligen redan blivit påverkade av dem. Att finna företag med tidigare anmärkningar 

kan vara svårt. Den snabbaste, men dyraste metoden är att använda ett 

kreditbedömningsinstitut som tillhandahåller sådan information. Under uppsatsens tidiga 

datainsamling påträffades dock en sammanställd tabell med företag som tidigare fått 

betalningsanmärkningar. Denna tabell sammanställdes av Soliditet på begäran av tidningen 

Dagens Industri. Tabellen ingick i en artikel där 2004 års aktiebolag med sämst 

betalningsrutiner och flest betalningsanmärkningar framställdes.34 

 

Tabell 2. Börsens sämsta betalare de senaste fem åren. 

Bolag Antal anm. Belopp, kr Senaste anm. 

    

A-Com 13 157 398 2004 

Saab 6 9 669 2004 

Ericsson 5 72 343 2003 

Feelgood 3 44 853 2003 

Aspiro 3 17 218 2003 

MTV 3 1 650 2004 

MTG 2 1 927 230 2002 

Fast Partner 2 78 358 2003 

Wedins 2 12 331 2003 

JC 1 624 706 2004 

Mandator 1 3 369 2003 

Addtech 1 1 514 2004 

Sensys Traffic 1 383 2002 
Källa: Hedensjö, B. 2004 Bearbetad 

 

Ur tabellen valdes sådana företag som senast fått en betalningsanmärkning år 2002. Eftersom 

flera betalningsanmärkningar kan antas ge större effekt valdes företag med fler 

betalningsanmärkningar än en. Av de nio tillfrågade var det fyra företag som valde att 

                                                 
34 Hedensjö, B., A-Com börsens sämsta betalare, Dagens Industri 2004-10-06 
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medverka i uppsatsen. Ett av företagen valde att medverka som anonym, vilket är anledningen 

till att enbart tre av företagen i tabellen är markerade. 

2.5 Intervjuer 

Intervjufrågorna till respondenterna utformades för att reflektera valda teorier och viktiga 

utgångspunkter i uppsatsen. Detta gjordes för att undvika vaga, ledande och alltför känsliga 

frågor. Eftersom betalningsanmärkningar kan uppfattas som ett känsligt ämne för vissa 

respondenter har utformningen av frågorna varit viktigt. 

 

Respondenterna kontaktades via telefonsamtal och när kontakten var upprättad presenterades 

undersökningen och dess problemformulering. Vid kontakten med respondenterna på 

bankerna var detta ett viktigt tillvägagångssätt, eftersom ämnet kreditbedömning är stort och 

storleken leder till att ett större antal bankanställda engageras. 

 

Intervjumanualer sändes till respondenterna innan genomförandet av intervjuerna. Detta 

gjordes för att ge dem utrymme att förbereda sig. Under intervjuerna, som genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser, användes diktafon som hjälpmedel vilket även kompletterades 

med anteckningar under intervjuernas gång. Efter intervjuerna transkriberades 

ljudupptagningarna för att sedan bearbetas till läslig text. Det empiriska materialet anses med 

ovanstående beskrivning som grund, vara trovärdig och korrekt skildrad.  

2.6 Presentation 

Intervjuerna har sammanställts i detaljerade beskrivningar och bearbetats för att lämpa sig för 

uppsatsen och dess forskningsområde. Under intervjuerna har öppna och strukturerade frågor 

använts, vilket lett till att diskussionerna rört sig kring både viktiga och mindre viktiga 

resonemang. Eftersom författarna uppmanat respondenterna till att resonera fritt har 

tankegångarna som framförts emellanåt hamnat utanför uppsatsen intresseområde. Därför har 

intervjuerna inte skildrats i sina helheter, utan tillsammans med respondenternas samtycke har 

reviderade skildringar presenterats. Alla intervjuer har godkänts av respondenterna innan de 

inkluderats i uppsatsen. Respondenterna har även getts tillfälle att själva se över och framföra 

åsikter om materialet som intervjuerna genererat. 
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Eftersom uppsatser som baseras på kvalitativa metoder genererar en större textmassa bör den 

kunna engagera läsaren så att kontexten kan förstås i dess helhet.35 För att kunna förmedla 

resultatet av denna uppsats har författarna valt att bearbeta det empiriska materialet på samma 

sätt som det teoretiska. Det som inte varit relevant för uppsatsen har avlägsnats från 

presentationen. Bedömningen av det som varit relevant eller inte har gjorts av författarna. 

2.7 Branschöversikt 

I Sverige finns idag fem stora kreditbedömningsföretag. Dessa är UC AB (UC), AB Svensk 

Upplysningstjänst, Dun & Bradstreet Sverige AB (D & B), AAA Soliditet AB (Soliditet) och 

CreditSafe AB. Dessa företag arbetar oberoende av varandra och bestämmer egna kreditbetyg 

på värderade företag.36 Dun & Bradstreet är den aktör som har störst internationell spridning 

med representation i de flesta länder. Företaget bedriver ett nära samarbete med Soliditet, 

vilket bland annat har resulterat i att huvudkontoren är gemensamma, tillsammans med vissa 

profiler på företagen.37 UC är det största kreditbedömningsinstitutet i Sverige och ägs av de 

fyra storbankerna tillsammans. Företaget grundades 1977 och har idag vuxit till att bedriva sin 

verksamhet inom hela Sverige.38 

 

Kreditupplysningar från dessa kreditbedömningsinstitut kan användas av banker och företag, 

vilka då kan benämnas som slutkonsumenter av informationen. I andra fall kan företag som 

CreditLink eller Intrum Justitia, vilka arbetar som inkassoföretag, förädla informationen från 

kreditbedömningsinstitut. Informationen anpassas då efter företagens önskemål tillsammans 

med tillförda preferenser. Det finns ett stort antal sådana företag som är verksamma i Sverige. 

2.8 Trovärdighet 

Kvalitativa undersökningar bör uppfylla vissa krav om ställs på deras trovärdighet. Resultatet 

som är undersökningens alster granskas i en process, där opponenter och handledare 

tillsammans godkänner uppsatsens trovärdighet. För kvalitativa undersökningar är aspekter av 

validitet inte lika viktigt som det är för kvantitativa undersökningar, vilket gör att 

reliabilitetsaspekter blir viktigare. 

                                                 
35 Nylén, U., 2005, Att presentera kvalitativa data, s. 9 
36 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
37 Soliditet, http://www.soliditet.se/Pages/SectionStartPage____33.aspx  
38 UC – affärs och kreditupplysningar, https://www.uc.se/frameset.php  
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2.8.1 Reliabilitet 

God reliabilitet i en undersökning innebär att undersökningen går att genomföra på nytt vid ett 

senare tillfälle, med relativt likvärdiga resultat. Kraven på reliabiliteten behandlar främst 

sådant som de metoder som används i undersökningen för att generera den empiriska 

informationen. Även de respondenter som används i den kvalitativa undersökningen är viktiga 

för resultatet.39 Respondenterna som deltagit i intervjuerna i denna uppsats är alla involverade 

i kreditbedömningsprocessen. De som representerat bankerna i uppsatsen har alla varit chefer 

och ansvariga för kreditgivning till företag. Det innebär att dessa personer är kunniga om 

kreditgivning, vilket även kan tolkas som att dessa personer är medvetna om respektive banks 

önskemål och strävan vad gäller normer och värderingar. De som representerat företagen i 

uppsatsen har alla varit finanschefer och ansvariga för relationen med företagets finansiärer. 

Detta innebär att dessa respondenter är insatta i relationen med företagets banker och även har 

kunskap om företagets strategi vad gäller kredithantering. Även övriga respondenter betraktas 

som trovärdiga eftersom kredithantering ingår i den dagliga rutinen för dem. 

2.8.2 Källkritik 

Källorna som använts i denna uppsats består till stor del av forskningsrapporter och litteratur 

om kreditbedömning. Forskningsrapporterna har sammanfattats i uppsatsens inledande 

kapitel. Dessa källor betraktas som trovärdiga eftersom de sammanställts genom större 

studier, där en stor del av kreditbranschen inkluderats i studierna. Även litteraturen har 

behandlat professionen genom olika perspektiv. 

 

De flesta tidskrifter som använts i uppsatsen är sådana som kan benämnas facktidskrifter. En 

del har riktat sig till specifika områden av ämnet kreditbedömning, vilket har tagits hänsyn 

till. Sensationsnyheter har till stor del sållats bort men ämnet tycks trots det vara ett tacksamt 

område för att skapa sådana nyheter. Media har uppvisat en tendens att uppmärksamma 

betalningsanmärkningar på ett sätt som inte behandlar specifika betalningsanmärkningars 

egenskaper, utan istället syftat till att skildra företag med anmärkningar på ett negativt sätt. 

Även denna tendens har, så långt det varit möjligt, tagits hänsyn till under uppsatsens 

litteraturinsamling. Definitioner och begreppsförklaringar har till stor del sökts på 

Investopedia40, som är en nätbaserad tjänst. Investopedia tillhandahåller definitioner och 

                                                 
39 Holme, I. M. & Solvang, B. K., 2000, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 94 
40 Investopedia, www.investopedia.com  
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artiklar inom områden som redovisning och finansiering, vilket gör att Investopedia kan anses 

vara en mer relevant källa att använda för ändamålet än andra uppslagsverk. 

2.8.3 Metodkritik 

När intervjuer används för att samla in en undersöknings empiriska material bör vissa 

aspekter av metoden tas hänsyn till. Mängden information som genereras kan vara 

omfattande, vilket kan leda till att jämförelser mellan intervjuerna kan försvåras. Om 

intervjuerna spelas in kan respondenterna påverkas i sina uttalanden och bli försiktigare. Detta 

kan leda till att de genomförda intervjuerna inte blir uttömmande utan istället blir stela. 

Respondenterna kan även försöka nyansera sina svar på ett visst sätt som kan leda till att 

intervjuerna i sina helheter blir manipulerade.41 

 

Innan genomförandet av intervjuerna togs det hänsyn till dessa faktorer i den utsträckning det 

var möjligt. Att använda intervjumanualer som skulle generera stora mängder information var 

ett avsiktligt val, eftersom intervjuerna skulle bearbetas till att behandla uppsatsens 

forskningsfråga. Tio intervjuer genomfördes, varav fyra av dessa var med företag och fyra 

med banker. En av intervjuerna utgjorde för- och pilotstudien och den sista intervjun var med 

ett kreditbedömningsinstitut. Dessa intervjuer kommer att jämföras i analysen genom den 

indelning som gjorts av intervjuerna, i undergrupper som syftar till att skapa bättre förståelse. 

Analysen kommer att följa indelningen som gjorts av det empiriska kapitlet och på så sätt 

kommer jämförbarhetsproblem i den utsträckning det är möjligt att undvikas. 

 

Innan intervjuerna blev respondenterna informerade om uppsatsens forskningsfråga och de 

frågor som skulle ställas under intervjun. Alla reagerade på ett positivt sätt vilket tolkas som 

att en rättvisande skildring erhållits genom intervjuerna. Effekter som bandspelaren kan ha 

gett upphov till kunde dock inte undvikas. Fördelen med att använda den ansågs vara större än 

de eventuella nackdelarna. 

                                                 
41 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s.163 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som valts att användas i denna uppsats. Teorierna 

kompletteras med praxis som gäller inom området kreditbedömning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av teorierna, där även tillämpningen av den teoretiska referensramen 

beskrivs. 

3.1 Beslutsteori 

Typer av beslutsteorier kan variera på grund av att beslut tas i de flesta sammanhang. Inom 

ämnet finansiering och kreditbedömning finns ett antal beslutsteorier som lämpar sig för 

denna typ av studie. I denna uppsats har en typ av beslutsteori valts och kommer att skildras 

ur två perspektiv. Dessa perspektiv behandlar relationer mellan företag och banker. 

Spelteorin, som är den valda beslutsteorin, behandlar både det ekonomiska och psykologiska 

perspektivet eftersom en sammanlänkning av båda perspektiven speglar beslutsprocessen på 

ett tillförlitligt sätt. Spelteorin lämpar sig för analyser av beslutssituationer eftersom ett antal 

viktiga aspekter behandlas42. 

3.1.1 Ekonomiskt perspektiv av kreditbedömningsprocessen 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan kreditbedömningsprocessen ses som ett spel mellan 

låntagaren och banken, vilket har lett till att teorin även kallats för spelteori. Spelet 

kännetecknas av förmedlandet av asymmetrisk information genom att låntagaren har som 

drivkraft att få sin affärsidé att verka genomförbar. Detta resulterar i svårigheter för 

kreditanalytiker på banken som försöker göra en rättvisande bedömning av låntagarens 

intentioner. Låntagaren kan ha opportunistiskt skäl till att rapportera en god 

betalningsförmåga vilket försvårar kreditanalytikerns uppgift ytterligare.  I praktiken har 

kreditanalytiker en fördel gentemot låntagare eftersom de har omfattande erfarenheter av 

kreditbedömning, vilket gör att de kan utföra noggranna värderingar och därefter fatta ett 

beslut.43 Tillsammans med kreditbedömningarna finns dock en viss antagen framtida prognos 

som är en del av spelteorin.44 

 

                                                 
42 Bachmann, R., & Van Witteloostuijn, A., 2003, Networks, Social capital, and Trust: A Multidisciplinary 
Perspective on Interorganizational Relationship  
43 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting, s. 19-22 
44 Hargreaves Heap, S. P. & Varoufakis, Y., 2004, Game Theory, s. 65 
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Bristfällig information kan resultera i två olika improduktiva ekonomiska beslut, moralisk risk 

och ogynnsamma val vilka motverkar den ekonomiska marknadens effektivitet. Ogynnsamma 

val sker genom att högre räntesatser håller kreditvärdiga låntagare borta, medan 

kreditmarknaden istället drar till sig låntagare med lägre riskprofil. De riskfyllda projekten ges 

möjlighet att låna pengar till högre räntesatser, men sådana projekt uppvisar dock en lägre 

sannolikhet att lyckas. Som en konsekvens av detta kommer krediten inte att kunna betalas 

tillbaka och bankerna kommer att förlora pengar. Detta kan på längre sikt försvaga och i 

värsta fall eliminera kreditmarknadens nuvarande funktion.45 

 

Bekymmer med ogynnsamma val kan även resultera i att kreditbedömningen blir hårdare 

vilket kan vara ogynnsamt även för bättre investeringar. Mer restriktiva krav kan leda till att 

de projekt som är genomförbara inte ansöker om krediter hos banker utan vänder sig till 

alternativa kreditgivande institut istället.46 

 

För att förhindra ogynnsamma val engagerar sig banker i en granskning av låntagaren genom 

att samla in information om dennes beteende och intentioner. Låntagare med genomförbara 

projekt påvisar goda förutsättningar och intentioner för att uppfylla sina åtaganden. Sämre 

projekt med oärliga intentioner tenderar att sållas bort av banker.47 

3.1.2 Psykologiskt perspektiv av kreditbedömningsprocessen 

Ett vanligt antagande är att mötet mellan banken och låntagaren kan tillgodose en mängd 

information om låntagarens möjligheter att driva ett företag och om dennes intentioner att 

fullgöra sitt åtagande. Däremot kan möten mellan parterna ha en motsatt effekt och vara 

missledande om inte mötet är välplanerat av båda parter. Det kan räcka med ett kort möte för 

att få ett klart intryck av en individ.48 

 

Ett möte med en individ kan ge en mindre rättvisande uppfattning då individen har vissa 

positiva eller negativa egenskaper. Mötet kan skapa förväntningar om ytterliggare egenskaper 

som dock inte backas upp av några bevis. Om detta resonemang tillämpas i ett 

lånesammanhang kan det innebära att en individ som anses vara pålitlig, ansvarsfull och ärlig 

då också antas var en bra ledare eller företagare. Kreditanalytiker skulle vid sådana fall endast 

                                                 
45 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting, s. 19-22 
46 Ibid., s. 19-22 
47 Green, E., 1997, Kreditbedömning och intuition – ett tolkningsförslag, s. 39 
48 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting, s. 23-24 
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uppmärksamma de omständigheter som bekräftar positiva eller negativa intryck istället för att 

bevisa motsatsen.49 

 

Rationella företagare uppfattar i vanliga fall det egna företaget och den befintliga situationen 

som konsekvent. Kreditbedömningsprocessen anses uppfylla en viktig funktion när dessa 

typer av företag agerar för att få en vilja igenom. På grund av drivkraften att lyckas med 

ambitionerna kan företaget misslyckas med att se de negativa aspekterna av det egna 

företaget.50 Därför bör kreditanalytiker överväga företagarens och företagets uppgifter med 

försiktighet eftersom det finns en stor risk att informationen är manipulerad. Enligt det 

psykologiska perspektivet kan manipulationen bero på att företagaren vill få sin kreditansökan 

beviljad. En mer rimlig förklaring av manipulerade uppgifter kan vara att företagaren, precis 

som andra individer, har bakomliggande värderingar som påverkar dennes bedömning 

tillsammans med ett önsketänkande.51 Exempel på manipulation kan vara att företagaren 

underskattar påverkan av olika faktorer och överskattar den egna förmågan. Detta kan 

utmynna i en felaktig framtidsprognos.52  

3.2 Institutionell teori 

Ett företag kan utsättas för extern påverkan på två sätt. Det första har formen av ekonomisk 

eller teknisk påverkan genom att driva företag till ett bestämt agerande på befintliga 

marknader. Den andra typen av påverkan är kulturella och sociala faktorer, vilket innebär att 

företag anpassar sin egen roll efter givna ramar i samhället. Den självbild företaget förmedlar 

till sina intressenter är vad som uppfattas och mottas av dem. Omfattningen av anpassning till 

dessa faktorer bestämmer hur väl företaget tas emot på marknaden och av sina intressenter.53 

 

Banker och företag är en del av de organisationer som ingår i den institutionella teorin i form 

av institutioner som samspelar i samhället. I den institutionella teorin förklaras samspelet som 

en dialog, där alla parter som är involverade i samhället har en viss styrka att påverka en 

annan part.54 Anledningen till att företag kan inta ett bestämt handlingsmönster kan bland 

annat bero på lagliga regleringar, normer och värderingar i samhället där företaget är 

verksamt. I termer av kreditgivning kan detta innebära att företag och banker upphandlar sina 

                                                 
49 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting, s. 23-24 
50 Camerer, C., 1997, Progress in Behavioral game theory 
51 Hargreaves Heap, S. P. & Varoufakis, Y., 2004, Game Theory, s. 132 
52 Andersson, P., 2001, Expertise in credit granting, s. 23-24 
53 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s.108 
54 Brunsson, N. & Olsen, J. P., 1990, Makten att reformera, s.15 
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kreditförbindelser i enlighet med lagliga föreskrifter. Samarbetet mellan bank och företag kan 

även följa anpassningen till samhällets normer och värderingar genom att en bättre 

samarbetspartner mottages mer positivt. Banken kan även bestämma typen av 

kreditförbindelse efter företagets egenskaper, där en bättre låntagare används som förebild för 

andra potentiella låntagare. Denna typ av institutionell påverkan kallas för mimetisk påverkan. 

Förutom mimetisk institutionell påverkan finns även tvingande institutionell påverkan och 

normativ institutionell påverkan.55  

 

Den tvingande institutionella påverkan kan beskrivas som de lagar och föreskrifter ett företag 

följer vid redovisning. Den kan även beskrivas som den informationsplikt företag har i 

relation till samhället. För banker kan den tvingande påverkan bland annat innebära reglering 

av kreditgivningen till företag, i enlighet med föreskrifter och lagar. Den normativa påverkan 

kan för banker innebära att tidigare praxis vid kreditgivning följs och regleras utifrån de 

framtida ambitioner banken har. Företag kan anpassa sina verksamheter till dessa krav genom 

att förmedla den önskade informationen med betoning på sådant som bedöms som viktigt av 

banken vid kreditgivning.56 

 

Företag som inte tar hänsyn till dessa institutionella faktorer kan få det svårare med sin 

relation till banker. Detta kan även ta seriösare former som negativ publicitet i media. 

Allmänheten informeras med jämna mellanrum om företag med betalningsanmärkningar.57 

Sådana företag riskerar att förlora sina kreditgivare om de inte anpassar sig till givna 

förutsättningar på marknaden.58 

3.3 Kreditbedömning 

Syftet med en kreditbedömning är att klargöra om en låntagare kan betala räntor och 

amorteringar på tagna lån. För att en rättvisande bedömning ska kunna göras bör banker bilda 

sig en god uppfattning om det granskade företagets verksamhet, alltså vad företaget gör och 

vilka risker det kan innebära för kreditgivaren. Kreditgivaren bör bilda sig en individuell 

uppfattning om företaget och inte enbart granska uppvisade nyckeltal och annan finansiell 

information.59 

                                                 
55 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s.108-109 
56 Ibid., s. 109 
57 Hedensjö, B., A-Com börsens sämsta betalare, Dagens Industri 2004-10-06 
58 Hatch, M. J., 2002, Organisationsteori, s. 109 
59 Hedman, P., 1994, Kredit analys, s. 9 
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Då alla företag skiljer sig åt från varandra och är unika enheter kan de inte heller analyseras 

utifrån generella kriterier. Kreditgivaren baserar sina beslut på flera variabler och det som kan 

skilja värderingar åt är den tyngd som läggs på olika variabler. Faktorer som företagsledning, 

affärsidé och siffror är ett sätt att bedöma återbetalningsförmågan, medan bedömningen av 

säkerhet kan ge en uppfattning om hur stor risk banken utsätter sig för om företaget hamnar i 

obestånd60. Det är även nödvändigt för kreditgivaren att ha kunskap om värderingsmodeller 

och redovisningsprinciper eftersom dessa verktyg är andra aspekter som är grundläggande vid 

företagsvärderingar.61 

 

Kreditgivare kan i många fall inte enbart fokusera på återbetalningsförmågan och basera 

kreditbeslutet på variabler som visar om krediten kommer att kunna betalas tillbaka. Andra 

variabler kan spela minst lika stor roll för utfallet av kreditförbindelsen. Därför kan en 

beslutsmodell som grundas på inlevelse i det värderade företaget vara mer fördelaktig att 

använda av kreditgivaren, samtidigt som en tillfredsställande aktuell bild av företaget 

iakttas.62 

 

Beslutsmodellen som används av banker kan delas upp i variabler som: 

� Affärsidé 

� Resursanalys 

� Omvärldsanalys 

� Ekonomisk analys 

 

Dessa variabler bör dock inte betraktas som en komplett uppsättning med verktyg för att 

skapa en rättvisande kreditbedömning. I många fall kompletteras informationen med 

utvecklade riskanalyser och andra avancerade ekonomiska mått. De ovan nämnda variablerna 

och andra aspekter av kreditbedömningen förklaras nedan. 

 

 

                                                 
60 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 23 
61 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 24 
62 Ibid., s. 25 
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3.3.1 Affärsidé 

Kreditgivaren använder affärsidén som ett sätt att analysera företagets tillväxtpotential men 

även som ett sätt att se om de tillgängliga resurserna är tillräckliga för att generera den 

eftersträvade tillväxten. När ett kreditbeslut ska tas spelar affärsidé en viktig roll eftersom den 

förtydligar och förmedlar verksamhetens mål och strävan. Ett företags affärsidé bör vara väl 

avgränsad och spegla företagets mål. Den bör även visa företagets interaktion med sin 

omvärld och hur företaget ser sin egen verksamhets bidrag till marknaden.63 Kunderna är de 

som ger företaget existensberättigande och de ligger därför i fokus för väl formulerade 

affärsidéer. Förutom beskrivningen av kunderna bör affärsidén identifiera företagets strävan 

och tillvägagångssätt för att tillmötesgå kundernas efterfrågan.64  

 

Trots att det kan förefalla naturligt att en välformulerad affärsidé skulle få ett bättre 

bemötande av externa granskare är det inte alltid verkligheten följer den självklarheten. Det 

finns flera exempel på börsnoterade företag med diffusa och vaga affärsidéer som skulle 

behöva bearbeta företagets budskap och definiera målet med verksamheten.65 Däremot kan 

kreditgivare göra undantag i de fall då det är ett nystartat företag som ska värderas. Eftersom 

ett etablerat företag har lättare att identifiera mål, kunder och tillvägagångssätt ställs högre 

krav på affärsidén. Ett nystartat företag bör ha en medveten affärsidé som är realistisk och 

formulerad efter verksamhetens mål.66 

3.3.2 Resursanalys 

Resursanalysen omfattar sådant som företaget har tillgång till för att upprätthålla 

verksamheten. Viktigare resurser som oftast ingår i kreditgivarens analysmodeller beskrivs 

nedan. 

 

Ledning och ägare 

Ledningen i ett företag är av stor betydelse för kreditgivare eftersom det är dessa personer 

som kan mobilisera och motivera personalstyrkan att uppfylla företagets satta mål. En 

framgångsrik ledning kan på så sätt lyfta ett företag till högre nivåer och det är sådant som 

kan påverka den framtida återbetalningsförmågan av en kredit. En framgångsrik ledning ska 

                                                 
63 Green, E., 1997, Kreditbedömning och intuition – ett tolkningsförslag, s. 43-45 
64 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 26 
65 Ibid., s. 26 
66 Hedelin, L. & Sjöberg, L., 1993, Riskbedömning – bankmäns bedömning av nyföretagares personliga 
egenskaper, s. 133-135 
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även kunna uppvisa entreprenöriellt initiativ där nya idéer och lösningar anammas. 

Alternativet till det skulle vara en traditionsfast ledning som vägrar utveckla och anpassa 

företaget till den rådande omvärldens utvecklingstakt.67 Företagets ägarbild spelar en viktig 

roll i situationer där beslutsfattande analyseras. Flera ägare betyder i allmänhet att 

beslutsfattandet måste gå genom flera steg innan ett slutgiltigt beslut kan fastställas. Det är vid 

sådana tillfällen bättre med få eller en ensam ägare.68 

 

Verksamhet 

Många företag har vid sidan om kärnverksamheter även andra verksamhetsområden. För en 

kreditgivare är det viktigt att se vilka verksamheter det är som genererar tillväxt och likviditet 

men det är även viktigt att företaget inte missköter kärnverksamheten. Vid tillfällen då nya 

satsningar ska göras brukar kärnverksamheten falla i skymundan och detta bör både företaget 

och kreditgivaren vara uppmärksamma på.69 

 

Organisation 

Större företag brukar använda sig av organisationsplaner som regelbundet uppdateras 

allteftersom organisationen utvecklas eller förändras. Vid en kreditbedömning kan denna vara 

till stöd då nyckelpersoner och spridningen av arbetskraften ska identifieras. 

Organisationsplanen kan även användas som en vägledning till övergripande förståelse av 

verksamheterna som ingår i företaget.70 

 

Produkter och produktion 

Vid en kreditbedömning är det lika viktigt att känna till produktsortimentet och 

produktionsprocessen, som det är att känna till innebörden av företagets affärsidé.  Det är 

försäljningen av företagets produkter som genererar företagets kapital och gör det möjligt för 

företaget att fortsätta existera. Framtida återbetalningsförmåga är med andra ord baserad på 

hur stor försäljningen är. Produktionsprocessen är oftast anledningen till att företag söker 

kredit och därför brukar kreditgivare analysera den för att se om den är tillräckligt effektiv.71 

                                                 
67 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 27 
68 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 24 
69 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 28 
70 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 28 
71 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 29 
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3.3.3 Omvärldsanalys 

Företag bör inte betraktas som isolerade enheter utan ses som aktörer på en större marknad. 

Omvärldsanalysen är ett sätt att analysera företag i en turbulent omvärld. Eftersom 

förändringar i omvärlden har stor betydelse för företag och kan medföra många 

företagskonkurser. Företag som går i konkurs orsakar i regel kreditförluster för kreditgivarna 

som lånat ut pengar till dem.72 Omvärldsanalysen är ett sätt att mäta företagets potential i 

relation till dess konkurrenter och marknadens potential.73 

 

Kunder och konkurrenter 

I sådana fall där ett företag har relativt få betydelsefulla kunder är det viktigt att känna till 

företagets beroende av dessa kunder. Att förlora dessa kunder kan vara trivialt för företagets 

fortsatta lönsamhet. På samma sätt bör företag med en större kundbas resonera, där kunderna 

delas in i olika segment efter den lönsamhet de genererar. Företaget konkurrerar ständigt med 

andra företag om kunderna som är villiga att köpa de erbjudna produkterna. Därför analyserar 

kreditgivare även konkurrentsituationen.74 

 

Marknadsstorlek och trender 

Företagets storlek och marknadsandelar kan vara viktigt att beakta vid kreditbedömningen. Ett 

mindre företag som befinner sig i en expansiv fas av sin livscykel kan ha lättare att betala 

tillbaka en kreditförbindelse i framtiden medan ett större företag med större marknadsandelar 

kan ha svårare att expandera ytterliggare eller ens behålla sin position.75 

 

Fluktuationer på marknaden är en annan faktor kreditgivare tar hänsyn till. Vid perioder av 

högkonjunkturer brukar i regel även kreditbegäran öka eftersom flera företag vill vara med 

och konkurrera på marknaden. I sådana fall tar kreditgivaren hänsyn till det kreditsökande 

företagets tillväxtpotential och om den ökade marknadsandelen kan bevaras även efter att 

konjunkturen vänt tillbaka.76 

                                                 
72 Lindhe, L., 2001, Makroindikationer på kreditrisker vid företagsutlåning 
73 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 25 
74 Ibid., s. 32 
75 Lindhe, L., 2001, Makroindikationer på kreditrisker vid företagsutlåning 
76 Funered, U., 1994, Bankernas risktagande, s. 147 
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3.3.4 Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen utgör ett viktigt bedömningskriterium för de företag som varit 

verksamma under en längre tid. Den finansiella informationen kan ge indikationer på stabilitet 

och ekonomiskt välmående.77 

 

Årsredovisning 

Årsredovisningar är ett starkt kommunikationsverktyg som kontinuerligt används av företag 

för att förmedla ekonomisk information. Aktiebolagslagen föreskriver att en årsredovisning 

måste upprättas för varje verksamhetsår och den ska då inkludera förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. Läsaren av årsredovisningar måste 

dock ta hänsyn till att den finansiella informationen upprättas vid tidpunkten för bokslut och 

kan förändras efter det. Kreditgivaren tar därför hänsyn till annan ekonomisk information vid 

sidan om årsredovisningen.78 

 

Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 

Den mer verbala och mindre statistiska delen av årsredovisningen utgörs av 

förvaltningsberättelsen. Styrelsen i ett företag använder den delen av årsredovisningen för att 

informera om sådant som inte täcks av resultat och balansräkningen. Det kan exempelvis 

handla om ägarstrukturer som förändrats under året.79 

 

Resultaträkningen visar årets finansiella överskott eller underskott genom att sammanställa 

intäkterna och kostnaderna som ägt rum under året. I resultaträkningen ingår bland annat 

viktiga aspekter av den ekonomiska informationen som skulder till leverantörer och banker, 

men även utestående fordringar på kunder.80 Balansräkningen däremot skildrar företagets 

ekonomiska ställning då bokslutet upprättas. Genom balansräkningen kan man se hur 

företaget finansierat sina tillgångar och om det har legat främmande eller eget kapital till 

grund för finansieringen. En annan viktig aspekt av balansräkningen är att tillgångarnas och 

skuldernas värde visas. Detta kan visa hur mycket likviditet ett företag har och hur snabbt 

andra tillgångar kan omvandlas till likvida medel.81 

                                                 
77 Svensson, K. & Ulvenblad, P-O., 1992, Riskbedömning – bankers riskbedömning vid kreditgivning till 
nystartade företag, s. 26 
78 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 32 
79 Ibid., s. 33 
80 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s. 128 
81 Ibid., s. 119 
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Kassaflödesanalys 

En kassaflödesanalys visar om företaget kassaflöde har en bra struktur och om det täcker 

företagets finansiella åtaganden utan problem. Kassaflödesanalysen utgör grunden för en 

analys där företagets utveckling över tiden bedöms. Beräkning av ett företags framtida 

intjäningsförmåga utgör en av de viktigaste grunderna för beslut i samband med krediter. 

Dessa prognoser innehåller många osäkerhetsfaktorer men är av stor vikt för att banken ska 

kunna bedöma om företagets planer är finansiellt genomförbara.  Med utgångspunkt från 

kassaflödet ska kreditgivarna avgöra om vinsten räcker till för att täcka investeringar, 

räntekostnader och amorteringar.82 

3.3.5 Nyckeltal 

Nyckeltal fungerar som ett komplement till den ekonomiska analysen som en mer djupgående 

analys. De olika nyckeltalen kan ge en beskrivning av den aktuella finansiella ställningen men 

även genom uträkningar och kalkyler kan den estimerade framtida utvecklingen tydas, med 

viss precision. En kreditgivare har oftast flera nyckeltal som används kontinuerligt vid 

bedömningar då det finns många nyckeltal tillgängliga. Det bör dock tas hänsyn till att antalet 

nyckeltal inte bör vara för många i en kreditbedömning eftersom analysen i sådana fall skulle 

te sig som en sifferskildring istället.83 Det är trenden för nyckeltalens förändring som 

kreditgivaren oftast vill komma åt. I en analys bör det finnas med historisk data för minst fem 

år bakåt i tiden för att överbrygga en konjunkturcykel och skapa en rättvisande bild av 

företagets återbetalningsförmåga. Med ett sådant tidsperspektiv räcker det också med ett fåtal 

nyckeltal för att kunna förutse konkursrisken.84 De nyckeltal som beskrivs nedan är de mest 

frekvent använda och som oftast även ingår i kreditanalyser. Istället för att beskriva varje 

nyckeltal i detalj och hur de beräknas, kommer större grupperingar att sammanfattas. 

 

Marginalmått 

Nyckeltal som visar marginalmått gör det möjligt att granska och bedöma ett företags 

resultatutveckling över flera år. De oftast använda marginalmåtten är bruttomarginal och 

nettomarginal. Nettomarginalmåttet kallas även för vinstmarginal.85 

 

 

                                                 
82 Hedman, P., 1994, Kredit analys, s. 44-75 
83 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 40 
84 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s. 158 
85 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 41 
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Räntabilitetsmått 

Genom att beräkna relationen mellan resultaträkningen och balansräkningen visar 

räntabilitetsmått ett företags återbetalningsförmåga och skuldsättningsgrad. Företagets resultat 

jämförs med hur tillgångarna har blivit finansierade och därigenom erhålls viktig information 

om återbetalningsförmågan. De olika räntabilitetsmåtten som bland annat används vid 

kreditbedömningar är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, genomsnittlig 

skuldränta och skuldsättningsgrad.86 

Finansiella mått 

Nyckeltalen i gruppen finansiella mått skildrar ett företags ekonomiska stabilitet och därmed 

förmågan att klara sämre finansiella utvecklingar. Inom denna grupp återfinns det, med stor 

sannolikhet, mest använda nyckeltalet soliditet. Soliditetsberäkningen visar hur stor andel av 

tillgångarna som finansierats med företagets eget kapital. Andra nyckeltal är kassalikviditet, 

räntetäckningsgrad och substansvärde.87 

3.4 Risker 

Nyckeltalsanalyser kan ge viktig grundinformation men som en kompletterande källa krävs 

även en riskanalys. Vid bedömning av olika risker skiljs det åt mellan risker i verksamheter 

och risker i samband med finansiering. Dessa typer kallas även för operationella och 

finansiella risker. Operationella risker innebär att företag är beroende av sina nyckelresurser 

och personal. Företaget kan även dras med en hög grad av leverantörs- och kundrisker. 

Finansiella risker behandlar användandet av det egna kapitalet och den likviditetsrisk som kan 

vara aktuell vid obestånd och konkurs. Det kan vara viktigt att finna en god balans mellan 

olika risker för att på så sätt kunna ta ställning till vilken typ av finansiering som är mest 

lämplig. I fall den operationella risken är hög bör den finansiella risken vara låg och tvärtom. 

En riskfylld affärsidé kräver mer riskbenäget kapital, vilket kan bestå av både eget eller 

externt kapital.88 

3.4.1 Finansiell risk  

I företagets finansiella struktur ingår finansiering, kostnader och inkomster. Vid en analys av 

ett företags kapitalstruktur fokuserar bankerna på två faktorer. Den ena är företagets likviditet 

och den kortsiktiga betalningsförmågan. Den andra är företagets betalningsförmåga på lång 

sikt. Likviditetsproblem kan tyda på att företaget har en sämre finansiell ställning eller 

                                                 
86 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s. 135 
87 Svedin, J., 1992, Kreditgivning och kreditbedömning av företag, s. 45 
88 Hedman, P., 1994, Kredit analys, s. 23-28 
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planering och risken ligger i att företaget inte har likvida medel för att kunna betala tillbaka 

kortfristiga skulder. Likviditetsanalyser kan inte visa intjäningsförmågan utan skapar istället 

en uppfattning om den ekonomiska ställningen på kort sikt. Företaget kan ha god likviditet 

enligt många nyckeltal men kan ändå sakna betalningsmedel vid betalningstillfället, då dessa 

kan vara låsta i diverse placeringar. Det är denna risk som måste bedömas. Problem som 

nyckeltal kan medföra är att det inte går att förutsäga hur de kommer att utvecklas. Företag 

kan även manipulera bokslutet för att förbättra vissa nyckletal som anses vara viktiga. För att 

kunna göra en rättvisande värdering måste analysen kompletteras med en bedömning av 

företagets lån och placeringar. Vid bedömning av kreditrisken är det viktigt att se att det egna 

kapitalet täcker den affärsrisk företaget tar.89 

3.4.2 Risktagande vid beslutsfattande 

Ett beslut vid kreditbedömningar är ett risktagande som är beroende av balansen mellan att få 

igen krediten eller inte. För att hjälpa kreditgivare att fatta sådana beslut finns en del kriterier 

som kan granskas. Vid bedömning av kreditvärdighet kan kreditgivare göra två typer av 

felbedömningar. Den ena är att bevilja krediter till ett företag som anses vara kreditvärdigt 

men som senare inte kan betala tillbaka krediten, vilket kan medföra kreditförluster för 

banker. Den andra felbedömningen är att banken kan bedöma att ett företag som ej 

kreditvärdigt trots att företaget kan utvecklas positivt. Detta kan leda till att banken förlorar en 

god kund. Det är den första typen av felbedömningar som banker försöker åtgärda eftersom de 

kan leda till oundvikliga kreditförluster. Banker är inte villiga att ta alltför stora risker och 

därför är vissa kriterier bestämda i förväg för beviljandet av krediter. Ungefär hälften av 

bankernas intäkter kommer från räntor och dessa används för att finansiera administrativa 

kostnader, riskpremier, fasta utgifter och stabila förtjänster. Detta leder till en annan 

dimension av resonemanget om beviljandet av krediter eftersom bankernas ränteförtjänster är 

så elementära.90 

 

En annan stor risk för bankerna är beslutsfattande av kreditengagemang med nya kunder. Nya 

kunder kostar banker mer än äldre kunder och därför bör en grundlig kreditbedömning göras 

vid det inledande skedet av relationen. För att skaffa information om företaget försummat sina 

tidigare betalningar kan ett kreditbedömningsinstitut användas. Det bör dock tas hänsyn till att 

äldre kunder står för närmare 80 % av bankernas kreditförluster, vilket innebär att befintliga 

                                                 
89 Hedman, P., 1994, Kredit analys, s. 36-43 
90 Andersson, P., 2001,  Expertise in credit granting, s. 15-18 
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kunder bör kontrolleras regelbundet. Alternativa sätt att eliminera kreditrisken är att begära en 

fullgod säkerhet för krediten innan beviljandet eller att försäkra fordringarna på ett 

kreditförsäkringsbolag.91  

3.5 Kreditvillkor 

Kreditförbindelser kan utgöra relativt enkla affärshandlingar men det finns även fall där 

överenskommelser kan medföra en rad svåra beslut för båda parter på grund av olika 

premisser.92 För företagaren ligger störst fokus på att få krediten beviljad och kreditvillkoren 

betraktas som nödvändigt. Banken bearbetar däremot proceduren ofta och kräver så bra 

säkerhet som är möjlig för att inte bli vilseledd. För att kreditvillkoren inte ska få motsatt 

effekt är det viktigt att båda parterna är insatta i situationen och bestämmer villkoren för den 

specifika krediten.93  

 

Vid kreditgivning ska kreditens utformning vara till fördel för både banken och företaget. 

Huvudsyftet med kreditavtal är att bestämma villkoren för krediten så att banken kan ha en 

säkerhet för att företaget betalar tillbaka. Ett företag kan medföra flera olika risker vilket 

fordrar en individuell handläggning och analys av kreditgivaren. Det är till bankens och 

företagets fördel om båda är insatta i kreditvillkorens innebörd.94 

3.6 Betalningsanmärkning 

Kreditbedömningsinstitut har register med ekonomisk information om personer och företag 

som bland annat innehåller uppgifter om inkomst, förmögenhet, fastighetsinnehav och 

betalningsanmärkning. Informationen kan användas som ett verktyg vid bedömningen av ett 

företags registrerade betalningsvilja och betalningsförmåga.95 En betalningsanmärkning 

uppkommer när ett företag inte betalar en skuld i tid. Det kan vara ett allvarligt 

varningstecken och visar på att företaget har varit eller är oförmögen att betala sina skulder i 

tid. En betalningsanmärkning går genom en lång process med upprepade uppmaningar med 

betalningskrav, vilket innebär att slarv inte är en bra bortförklaring. Betalningsanmärkningar 

lagras i kreditupplysningsregistret i fem år och följer företaget vid olika affärsuppgörelser.96 

En ansökan om betalningsföreläggande registreras som en betalningsanmärkning och även om 

                                                 
91 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s. 17-19 
92 Broomé, P., 1998, Kreditgivning till företag, s. 54   
93 Hedman, P., 1994, Kredit analys, s. 76-84 
94 Ibid., s. 76-84 
95 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
96 Stenberg, V. & Sigbladh, R., 2003, Kreditbedömning, s 91-92 
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företaget betalar skulden efter ett utslag kommer anmärkningen att registreras och finnas kvar 

i registret.97 

 

De vanligaste betalningsanmärkningar är:98 

• Ansökan om betalningsföreläggande 

• Utslag, innebär att kronofogden har fastsällt att företaget är betalningsskyldigt. 

• Tredskodom, innebär att tingsrätten har fastsällt att företaget är betalningsskyldigt 

p.g.a. att de uteblivit från förhandlingen eller inte besvarat med sakliga argument. 

• Missbruk av bankkonton, krediter eller hypotekslån. 

• Konkurser 

• Beslut om skuldsanering 

• Restförda skatter och avgifter 

• Utmätningsförsök 

 

Figur 1. Betalningsanmärkningars påverkan på företag 

 

Källa: UC99 

 

I en rapport som framställts genom tjänsten UC Risk har betalningsanmärkningars påverkan 

på företag bedömts. I figur 1 åskådliggörs obeståndsfrekvensens variation beroende på antalet 

                                                 
97 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
98 Datainspektionen, 2005, Din information om betalningsanmärkningar 
99 UC, https://www.uc.se/source.php?id=1015414  
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anmärkningar. Den visar att över 40 % av de svenska företagen med fler än två anmärkningar 

kommer att hamna i obestånd inom 12 månader, om endast anmärkningar tas hänsyn till. Med 

obestånd menas situationer där företaget förmodligen inte kommer att betala alla skulder till 

fullo som vid konkurs, utmätning, ackordsuppgörelser och rekonstruktion av företag. Närmare 

hälften av alla obestånd är konkurser och den resterande halvan består huvudsakligen av 

företag som drabbats av utmätning.100 

 
Figur 2. Risken för obestånd 

 

Källa: UC101 

 

I samma rapport som framställts med hjälp av tjänsten UC Risk presenteras figur 2, där 

förändringar av risker beroende på antalet betalningsanmärkningar beskrivs. I figuren 

sammanställs data för aktiebolag med omsättning större än 25 miljoner kronor och aktiebolag 

med omsättning som understiger 100 000 kronor. Jämförelsen mellan de olika 

företagsstorlekarna visar att företag med en omsättning under 100 000 kronor med fler än två 

betalningsanmärkningar uppvisar en dubbelt så hög risk för obestånd. Det framkommer även 

att betalningsanmärkningars effekt på mindre företag är större än vad effekten är på stora 

företag. 

                                                 
100 UC, https://www.uc.se/source.php?id=1015414 
101 Ibid.  
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3.7 Tillämpning av teorier 

För att åskådliggöra tillämpningen av de valda teorierna kommer denna del av uppsatsen att 

beskriva uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. Tillsammans med figur 3 kommer 

kopplingen mellan teorierna beskrivas och på så sätt kommer den teoretiska referensramens 

relevans för uppsatsen att presenteras. 

 

Figur 3. Tillämpning av teorier 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Den teoretiska referensramen kan betraktas som en framställning av ett händelseförlopp. Den 

utlösande faktorn utgörs av betalningsanmärkningar som företag får. Även privatpersoner kan 

få betalningsanmärkningar men i detta scenario är den viktigare aktören företag, därför väljs 

denna skildring. När ett företag får en betalningsanmärkning registreras det av UC och 

rapporteras därefter vidare till banker om det specifika företaget är deras kunder. Vid detta 

skede behöver banker ta hänsyn till flera faktorer. Förutom de faktorer som analyseras av 

banker finns även centrala regelverk och beslutspåverkande aspekter som inverkar på den 

fortsatta kreditbedömningsprocessen. 
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De beslut som banker tar angående kreditgivning till företag baseras till viss del på relationen 

mellan dessa parter. Genom beslutsteorier kan relationen betraktas ur ekonomiska och 

psykologiska perspektiv. Det ekonomiska perspektivet belyser relationen i form av ett spel 

mellan dessa parter, där företag försöker undanhålla negativ information och istället förmedlar 

sådan information som kan leda till beviljandet av krediter. Banker tar sin plats i detta spel 

som den riskberäknande parten som försöker se till viktiga fakta och eventuellt se igenom 

företagens manipulation. Detta spel kan leda till att banker tar felaktiga beslut som i längden 

kan ge konsekvenser för hela finansieringsbranschen. Det psykologiska perspektivet förklarar 

relationen mellan banker och företag ur en annan vinkel. Den personliga relationen mellan 

banktjänstemän och företagsledare kan leda till vissa konsekvenser för relationen mellan 

banker och företag. Genom subjektiva värderingar kan kreditbedömningar påverkas på ett sätt 

som inte skulle vara möjligt ifall det var helt objektiva bedömningar som var aktuella. 

Subjektivitet kan därför göra det möjligt för båda parter att inkludera egna värderingar i det 

slutliga beslutet. Banktjänstemän med en viss inställning mot betalningsanmärkningar kan 

medföra drastiska avvikelser för utförda kreditbedömningar. Denna ansats till att förklara 

relationen mellan banker och företag är även i enlighet med den institutionella teorins 

mimetiska perspektiv. Mimetisk påverkan i den institutionella teorin kan förklaras som 

aktörers strävan efter att nå en viss nivå för att bli accepterad i samhället. Banker kan erbjuda 

bättre kunder vissa privilegier som sämre företag inte erbjuds. Detta kan leda till att sämre 

företag försöker nå upp till den nivå som anses vara positiv av banker, vilket kan innebära att 

privilegier även erbjuds dessa företag. 

 

Förutom mimetisk påverkan förklaras även tvingande och normativ påverkan i den 

institutionella teorin. Tvingande institutionell påverkan kan skildras som den revisionsplikt 

företag har. För kreditbedömningsprocessen är detta avgörande eftersom den mest 

grundläggande beståndsdelen av kreditbedömningarna utgörs av finansiella rapporter och 

ekonomiska beräkningar. Även regler och lagar som reglerar banker vid kreditgivning kan 

anses utgöra tvingande institutionell påverkan. Normativ institutionell påverkan kan beskrivas 

som den drivkraft i samhället som får institutioner att utvecklas i en önskvärd riktning. 

Företag med relationer till banker behöver fullfölja vissa krav som ställs för en fortsatt 

hälsosam relation. Eftersom normativ påverkan inte är tvingande finns inte heller ett tvång att 

följa den, men företag som inte följer utsatta normer från företag riskerar att förlora 

relationen, vilket inte kan anses som någonting positivt.  
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Kreditbedömningsprocessen som utförs på banker består av flera delar, där vissa utmärker sig 

mer än andra. De olika delarna som ingår i bankernas kreditbedömningsprocess är vanligtvis 

information om ett företags affärsidé, tillgängliga resurser, omvärldsfaktorer och företagets 

ekonomiska ställning. Den betydelse dessa delar får i kreditbedömningarna kan variera, 

beroende på vem det är som utför kreditbedömningen. En kompletterande del i 

kreditbedömningar utgörs av kreditupplysningar. De fyra storbankerna i Sverige använder 

vanligtvis UC för att få tillgång till sådan information. Informationen som levereras av UC 

kan visa ett företags registrerade betalningsvilja och betalningsförmåga vilket kan ha en större 

betydelse vid kreditgivning. Dessa faktorer utgör tillsammans en del av kreditbedömningarnas 

riskeliminerande funktion, där banker försöker undvika kreditförluster på grund av 

kreditgivningen. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som framställts under uppsatsens gång. 

Till att börja med presenteras förstudien som följs av en framställning av de företag och 

banker som ingår i uppsatsen. Slutligen redovisas intervjun med UC, vilken syftar till att 

komplettera intervjuerna med bankerna. 

4.1 Intervju med CreditLink 

CreditLink är ett företag inom kredithanteringsbranschen som varit verksamt i två år. 

Företagets kärnverksamhet är att erbjuda inkassotjänster men även tjänster för factoring och 

kreditupplysningar för kunders räkning ingår i produktportföljen. På CreditLink genomfördes 

en pilotstudie med företagets VD Marcus Keife. 

 

Marcus Keife beskriver den svenska kreditupplysningsmarknaden som en bransch med ett 

flertal aktörer, där vissa utmärker sig mer än andra. UC nämns som den största aktören, följt 

av Soliditet som är den svenska samarbetspartnern till Dun & Bradstreet. Förutom dessa 

nämner Marcus Keife även Creditsafe och Svensk Upplysningstjänst, som är ägare till 

kreditbedömningsinstitutet Syna. De senare instituten beskrivs som mindre nischföretag som 

tillhandahåller branschspecifik data och är riktade till vissa typer av verksamheter.102 

 

CreditLink köper sina tjänster av Soliditet och Marcus Keife anser inte att det är någon större 

skillnad mellan informationen från de olika företagen. Det som kan skilja 

kreditbedömningarna åt upplevs till stor del som presentationen av bedömningarna. 

Anledningen till att CreditLink har valt Soliditet som affärspartner beror till stor del på att 

Soliditet är en affärspartner till Dunn & Bradstreet. Information om utländska företag beskrivs 

som minst lika viktig som bedömningar av svenska företag. 

 

Marcus Keife upplever kreditupplysningar som positiva eftersom han anser att de kan öka 

möjligheten till att beviljas lån. Han menar även att Sverige är ett land där en mängd 

information går att få tillgång till relativt snabbt och billigt. Informationen om privatpersoner 

finns inte alls tillgänglig i andra länder på samma sätt.  

 

                                                 
102 Under rubrik 2.7 Branschanalys förklaras dessa företag närmare. 
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Marcus Keife berättar att det kan finnas olika grader av hur allvarliga betalningsanmärkningar 

kan vara. Han säger att ”det jag tittar på hos våra kunder är beloppet och vad det är för typ 

av anmärkning”. Om det är betalningsanmärkningar som registrerats på grund av exempelvis 

felparkering värderas de inte lika högt som betalningsanmärkning som registrerats på grund 

av att skatter inte betalats. Betalningsanmärkningar som registrerats på grund av obetalda 

skatter och moms klassas, oberoende av storlek, som den mest allvarliga 

betalningsanmärkningen. Marcus Keife berättar att det är först när ett utslag meddelas som 

låntagaren kan krävas på betalning via verkställighetsåtgärder. En felaktigt registrerad 

betalningsanmärkning kan endast makuleras om låntagaren vinner i ett så kallat mål om 

återvinning eller om den anmälande parten tar tillbaka sin anmälan. 

 

Marcus Keife uppfattar effekten av betalningsanmärkningar som större för mindre företag. 

Dessa företags relationer med sina finansiärer beskrivs som i hög grad beroende av båda 

parters tillförlitlighet. Marcus Keife berättar även att större företag inte påverkas av 

betalningsanmärkningar i lika hög grad, förutsatt att anmärkningarna befinner sig inom 

rimliga gränser. Anledningen till att företag kan få betalningsanmärkningar med utslag som 

följd beskrivs som en indikation på att företag förmodligen kan ha sämre likviditet. 

Likviditetsbesvären kan även leda till att det blir svårare att finna finansiering. 

4.2 Presentation av intervjuerna med företagen 

Intervjuerna har delats in i olika kategorier för att åskådliggöras bättre. Eftersom intervjuerna 

var relativt öppna är det inte specifika frågor som utgör kategorierna utan författarna har 

själva ordnat materialets disposition. De kategorier som kommer att utgöra dispositionen av 

intervjuerna i uppsatsen är bankrelationer, kreditbedömningsprocessen och 

betalningsanmärkningar. Slutligen framställs även företagens reflektioner över 

kreditupplysningar och hur de används i det löpande arbetet. 

4.2.1 Presentation av företagen 

Nedan presenteras företagen som deltagit i intervjuerna, tillsammans med de respondenter 

som representerat företagen. 
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A-Com 

A-Com är en av nordens största marknadskommunikationskoncerner med drygt 18 

specialistbolag som arbetar utifrån ett varumärkesperspektiv. Intervjun på A-Com 

genomfördes med Pamilla Andreasson, som är VD för företaget A-Com Ekonomi. A-Com 

Ekonomi har som huvuduppgift att administrera och allokera resurser inom koncernen A-

Com. Pamilla Andreasson har även titeln ekonomichef för hela koncernen vilket innebär att 

hon har kontakt med A-Coms finansiärer. 

 

FastPartner 

FastPartner är ett fastighersbolag med strategi att äga och förvalta fastigheter. Företaget har 

fokuserat fastighetsbeståndet till stockholmsregionen där kommersiella fastigheter prioriteras 

före bostadsfastigheter. Intervjun på FastPartner genomfördes med Anders Larsson, som är 

vice VD och ekonomichef på företaget. 

 

Wedins 

Wedins är ett relativt stort företag inom detaljhandelsbranschen med 140 butiker i Norden, där 

huvuddelen är lokaliserade i Sverige. Wedins verksamhet i Norden styrs ifrån huvudkontoret i 

Stockholm. Företaget äger förutom varumärket Wedins, även Rizzo och Don Donna. 

Intervjun på Wedins genomfördes med koncernens finanschef, Staffan Gustavsson. Han har 

ansvaret för hela koncernens ekonomi och med det, även kontakten med företagets 

finansiärer.  

 

Företag A 

Företaget är ett av Sveriges och världens största inom elektronikbranschen. Som representant 

för företaget intervjuades den ansvarige för bankrelationer på företagets finansavdelning. 

Finansavdelningen ansvarar bland annat för kontakten med företagets finansiärer. Övriga 

ansvarsområden är likvärdigt med sådant som kan återfinnas i större företags 

finansavdelningar. 

4.2.2 Bankrelationer 

A-Com 

A-Com grundades tillsammans med SEB som vald bank på grund av att företagets bildare 

hade tidigare relationer med banken och än idag fortsätter samarbetet. A-Com var ett företag 

som efter bildandet gick igenom sämre tider med negativa resultatutvecklingar som en följd. 
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Relationen med SEB upplevs, trots företagets sämre resultatutveckling, som i stort sett 

tillfredsställande. A-Coms samarbete med SEB baseras på tjänster som checkkrediter och 

andra typer av lån. Det finns även ett avtal för företagets kundfordringar, där banken erbjuder 

factoring. 

 

Pamilla Andreasson berättar att SEB är angelägna om att upprätthålla frekventa möten med 

A-Com, med intervall på tre till fyra månader. Vid sidan om dessa möten kräver SEB även att 

vissa prestationsnivåer uppfylls för att fortsätta samarbetet med bibehållna villkor. Kraven 

kan handla om resultatförbättringar eller skuldsättningsgrader. Pamilla Andreasson menar att 

SEB har en del obefogat negativa uppfattningar om A-Com eftersom samarbetet med banken 

följt med även under företagets sämre år. Detta har gett upphov till negativa konsekvenser för 

relationen mellan SEB och A-Com och befinner sig idag på en nivå där det inte är uteslutet 

med en ny bankrelation. 

 

”Vi känner att SEB fortfarande har vår sämre tid framför sig när de granskar företaget” 

berättar Pamilla Andreasson och säger att det som kan förbättras för A-Coms bankrelationer 

är villkoren för krediterna. Hon beskriver även företagets situation där andra banker kan 

erbjuda mer fördelaktiga villkor.  En av anledningarna till att SEB fortfarande är den valda 

banken beror på företagets tidigare situation med sämre soliditet. Valet av framtida bank 

antas, på samma sätt som idag, baseras på enbart en partner. Detta anser Pamilla Andreasson 

är den optimala lösningen för A-Com. 

 

FastPartner 

FastPartner bedriver samarbeten med flera banker eftersom det ingår i den normala 

finansieringsrutinen i fastighetsbranschen. Att äga och förvalta fastigheter är en 

kapitalintensiv verksamhet som kräver goda resurser och krediter är på grund av det en 

naturlig följd av affärerna. FastPartner arbetar med fem banker och Anders Larsson berättar 

att antalet beror på att det är få banker som vill finansiera det totala kapitalbehovet. Anders 

Larsson menar att ambitionen på företaget är att behålla och vårda långsiktiga 

finansiärrelationer, vilket motiverar det relativt höga bankantalet. FastPartners huvudbank är 

Handelsbanken och bland de övriga bankerna finns även aktörer från Tyskland med. 

 

Anders Larsson berättar att fastigheterna som ska finansieras i vissa fall kan visas som 

säkerheter och det kan leda till att krediterna kan bli billigare och mer formbundna. Han 
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menar även att FastPartner är en relativt säker affärspartner till sina banker och säger att ”det 

ska mycket till för att banken ska förlora pengar”. Han anser inte heller att företaget är utsatt 

för hög turbulens med fluktuerande branschutvecklingar i relation till andra branscher. 

 

FastPartner har haft långvariga relationer med sina banker, undantaget de utländska 

finansiärerna som kontaktades år 2002. Detta anses erbjuda en större trygghet för FastPartner 

och betraktas därför som positivt, men Anders Larsson anser att relationen lämnar utrymme 

för vissa reservationer från bankens sida. Han berättar att ”banken vill dansa med en snyggare 

kund”, vilket kan innebära att om FastPartner presterar goda resultat kan detta även speglas av 

relationen med banken. 

 

Anders Larsson säger ”jag är överlag nöjd med relationen med våra finansiärer”, men menar 

även att det som kan förändras i bankrelationen kan vara bankens agerande. Han resonerar om 

företagets förtroendekapital som en grundsten för relationen och menar att den kan leda till ett 

positivare bemötande och bättre kreditvillkor. FastPartner efterlyser även flexibla 

bankrelationer men är samtidigt medvetna om gränsen för graden av flexibilitet. 

 

Wedins 

Staffan Gustavsson beskriver Wedins som ett företag med en turbulent historia. Senast i raden 

av omstruktureringar nämns en nyemission som ägt rum under år 2005. Wedins har med 

anledning av turbulensen haft en nära relation till banken. Samarbetet med banken baseras till 

stor del på säsongskrediter som följer verksamhetens utveckling. Wedins har enbart arbetat 

med FöreningsSparbanken från verksamhetens start. Staffan Gustavsson berättar att företaget 

inte kunnat byta bank på grund av den negativa utvecklingen, men att ambitionen är att 

förhandla med andra banker för att få bättre kreditvillkor. Den senaste tidens positiva trend 

tror Staffan Gustavsson kan påverka bankrelationen och säger ”det är alltid lättare att göra 

bra bankaffärer när man har bättre siffror, då sitter man inte lika mycket i bankens knän och 

måste godta deras villkor”. 

 

FöreningsSparbanken uppfattas som en relativt tillmötesgående bank, vilket Staffan 

Gustavsson tror kan bero på Wedins attityd mot banken. Han menar att Wedins alltid strävat 

efter att vara uppriktiga och meddela banken även när företaget utvecklats negativt. Detta kan 

ha gett konsekvenser för företagets kreditvillkor. Staffan Gustavsson beskriver företagets 

ekonomiska situation som ”har man sämre likviditet får man betala mer för lånen". Det borde 
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vara tvärtom men nu är det inte så. Har man dålig betalningsförmåga, sämre likviditet och 

svaga bokslut kostar allting mer”. Han resonerar även om bankens kreditbedömning av 

Wedins och menar att den varit relativt låg, vilket kan tolkas ur företagets kreditvillkor. 

 

Företag A 

Företag A samarbetar med 15 banker som tillsammans bildar företagets bankgrupp. Denna 

bankgrupp bildades åren 2002-2003 när företaget förhandlade om nya resurser. Bankgruppen 

kan i vissa fall leda till konkurrens mellan bankerna när nya transaktioner genomförs. I 

bankgruppen ingår de fyra storbankerna i Sverige och en av dessa utgör även en av tre 

huvudbanker. Representanten för företaget förklarar att med tanke på det stora flödet av 

svensk valuta och att redovisningen sker i svenska kronor är de svenska bankerna mycket 

viktiga trots företagets globala position.  

 

Representanten för Företag A berättar att relationen med de svenska bankerna ibland kan 

medföra vissa nackdelar. De svenska bankerna deltar i många fall inte i kommersiella nätverk, 

vilket gör att företaget tvingas vända sig till utländska banker. I övrigt upplevs relationen som 

positiv eftersom bankerna i Sverige har goda kunskaper om företagets bransch och i vissa fall 

kan bankerna användas för rådgivning. 

4.2.3 Kreditbedömningsprocessen 

A-Com 

Pamilla Andreasson berättar att de viktigaste faktorerna vid bankens kreditbedömning av A-

Com var företagets struktur och ledningens ambitioner. Detta antagande baseras på företagets 

tidigare struktur där A-Com bestod av över 150 företag, varav ca 70 var verksamhetsbolag, 

vilket kunde upplevas som en källa till stor oreda. 

 

A-Coms kreditvillkor med SEB beskrivs som till stor del baserad på de företagsinteckningar 

som använts som säkerheter. Vissa företag som går bättre i koncernen har uppvisats som 

säkerheter. Vid sidan om dessa säkerheter har A-Com även factoringavtal med SEB, där 

banken får företagets kundfordringar och betalar ut 90 % av fordringen till A-Com. När 

kunden betalat får A-Com de resterande 10 % av fakturan. Pamilla Andreasson berättar att A-

Com beviljades större checkkrediter när företaget startades. Detta kan ha berott på att 

företagets trovärdighet och framtidsutsikter var bättre än dagsläget. Checkkrediten minskade 

successivt med åren, tillsammans med företagets prestationer. Räntenivåerna som gäller för 
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lånen följde liknande utveckling. För att kompensera den minskade checkkrediten har SEB 

kompletterat företagets tjänster med fakturabelåning istället. 

 

Pamilla Andreasson upplever inte dagens bedömning av A-Com som helt rättvis. Hon tycker 

att de tidigare årens negativa utvecklingar fortfarande får för stort utrymme vid 

kreditbedömningen. Hon menar att A-Com idag befinner sig i en avsevärt bättre situation som 

borde vägas in i kreditbedömningen. Pamilla Andreasson berättar även att det finns andra 

företag i liknande ekonomiska situation med anmärkningsvärt bättre kreditvillkor. Detta kan 

upplevas som en källa till komplikationer som kan uppstå mellan företaget och banken. 

 

FastPartner 

Anders Larsson tror inte att bankerna som värderade FastPartner tog hänsyn till 

kreditbedömningar av företaget från exempelvis UC. Han menar att en kreditbedömning från 

UC av naturliga skäl ingår i alla akter som bankerna uppför, men detta görs endast för att det 

är en av bankernas kreditpolicys. Istället anses den finansiella informationen och därefter 

säkerheten och panten för krediten vara de avgörande faktorerna vid bankens 

kreditbedömning. Anders Larsson antar även att vissa nyckeltal gavs större värde vid 

företagets värdering. Större delen av den övriga informationen antas utgöra ett komplement i 

kreditbedömningen, som baseras på de säkerheter FastPartner kan uppvisa. 

 

Handelsbankens värdering av FastPartner anses vara korrekt av Anders Larsson, eftersom den 

till stor del baseras på säkerheterna som kan uppvisas för krediterna. Relationen med 

Handelsbanken upplevs även som bättre än tidigare år, vilket även påverkat 

kreditbedömningens utveckling. När andra banker gjort kreditbedömningar av FastPartner har 

i vissa fall kompletterande information begärts. Detta anser dock inte Anders Larsson utgör 

större komplikationer eftersom bankerna då upplevs som noggranna. 

 

FastPartners kreditvillkor har förändrats i takt med att företagets resultat varierat. Med tiden 

har företagets ränte- och kreditkostnader minskad successivt men trots den långvariga 

relationen med bankerna kan kreditkostnaderna för nya projekt förändras, beroende på den 

säkerhet som kan uppvisas. 

 

Anders Larsson berättar även att bankerna som bedömt FastPartner uppvisat en hög grad av 

subjektivitet vid sina bedömningar. Den finansiella informationen anses ha varit 
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grundläggande vid kreditbedömningarna men den subjektiva värderingen betraktas som 

reglerande av krediternas kostnad. Anders Larsson framhåller säkerheterna som en stor 

riskminimerande faktor och tror att graden av subjektivitet vid bedömningarna av företaget är 

lägre än för andra branscher. 

 

Wedins 

En av de viktigaste faktorerna vid Wedins kreditgivning beskrivs av Staffan Gustavsson som 

företagets skuldsättning. Även företagets historiska kassaflöde anser han har spelat en större 

roll eftersom dagens kreditvillkor speglar de negativa årens utveckling. Staffan Gustavsson 

uppfattar inte informationen från UC som en alltför viktig källa till bankens kreditbedömning 

eftersom han inte tror att medelstora och stora företag värderas efter den informationen. Han 

menar istället att de finansiella rapporterna varit viktigare än informationen från UC. 

Anledningen till att information från UC vägs in i bankens beslut antar han beror på bankens 

rutiner. Staffan Gustavsson upplever även UC som aningen långsamma i sina värderingar 

eftersom de baserar sin information på årsbokslut.  

 

Wedins har tvingats visa säkerheter för krediterna från FöreningsSparbanken. Staffan 

Gustavsson berättar att företagets uppvisade säkerheter till stor del bestod av 

företagsinteckningar, men en viss del bestod även av varulager. Han menade dock att Wedins 

haft svårigheter med att uppvisa tillfredsställande mängder med säkerheter. Istället har 

kreditvillkoren baserats på andra faktorer. 

 

Staffan Gustavsson tycker att Wedins kreditvillkor är relativt korrekta, trots att han inte är helt 

nöjd med de aktuella villkoren. Han berättar att den senare tidens positiva utveckling även 

borde speglas i kreditvillkoren, vilket bör leda till nya förhandlingar med 

FöreningsSparbanken eller en annan bank. Staffan Gustavsson berättar att Wedins 

kreditvillkor ändrats en del med tiden. Senast kreditvillkoren ändrades var i samband med 

nyemissionen som genomfördes år 2005. Dagens kreditvillkor uppfattas som förhållandevis 

marknadsmässiga men med potential att kunna bli bättre. Staffan Gustavsson menar att 

Wedins bör uppfylla vissa krav av banken för att förbättra sina kreditvillkor. Han tror att 

företaget skulle kunna hamna i en lägre riskgrupp med bättre prestationer. 

 

Wedins kan i vissa fall påverkas av säsongsvariationer, vilket kan medföra vissa 

finansieringsproblem. Det förekommer perioder med tyngre utbetalningar som leder till att 
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företaget tvingas ta säsongskrediter. FöreningsSparbanken kan vid den typen av kreditgivning 

granska företagets antagna intjäning inför nästa säsong. Staffan Gustavsson menar att denna 

typ av finansiering innebära vissa komplikationer då trovärdiga prognoser för framtida 

kassaflöden kan ifrågasättas av banken. 

 

Företag A 

Representanten från Företag A anser att företagets kreditbedömning baseras på värderingar 

från Standard & Poor´s och Moodys103. Bankerna antas använda egna modeller för att värdera 

företaget, vilket i vissa fall kan skilja sig från kreditbedömningen från de större 

kreditbedömningsinstituten. Detta kan leda till att företaget kan hamna i olika riskklasser 

beroende på vilka variabler bankerna värderat högre. UC:s bedömning av företaget anses inte 

ha större inverkan på företagets kreditbedömning eftersom den mer väsentliga värderingen 

utförs av större institut med internationell erfarenhet. 

 

Företagets kreditvillkor har varierat med tiden beroende på kreditbedömningens utveckling. 

Den mest konkreta förändringen beskrivs som intervallen mellan sammanträdanden mellan 

representanter från kreditbedömningsinstitut och företaget. 

4.2.4 Betalningsanmärkningar 

A-Com 

A-Com har det högsta antalet betalningsanmärkningar som noterats under en och samma 

tidpunkt för ett börsnoterat aktiebolag under de senaste fem åren. Antalet 

betalningsanmärkningar var 13 stycken och utgjorde tillsammans ett seriöst belopp. Pamilla 

Andreasson berättar att vissa av dessa anmärkningar har gått vidare till att få laga kraft och 

leda till utslag. När A-Com fick utslag för sina betalningsanmärkningar betalades alla. Pamilla 

Andreasson menar att hon inte upplevt någon större negativ reaktion från SEB. Inte heller har 

banken påpekat betalningsanmärkningarna vid sammanträden. 

 

Pamilla Andreasson tror inte att A-Coms betalningsanmärkningar påverkat företagets 

kreditvillkor i någon större utsträckning. Istället antar hon att företagets kassaflöde har varit 

viktigare, där större förändringar av kassaflödet fått relativt snabba konsekvenser för 

kreditvillkoren. Detta förklarar hon med att banken tidigare inte kunnat se positiva 

                                                 
103 Standard & Poor´s och Moodys är internationella kreditbedömningsinstitut. Större företag i Sverige som även 
bedriver verksamheter i andra länder värderas i vissa fall av dessa kreditbedömningsinstitut. 
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kassaflöden. Även företagets tillväxt under de senare åren antas ha påverkat kreditvillkoren i 

större utsträckning. En del av tillväxten kan bero på de strukturförändringar som skett i 

företaget berättar Pamilla Andreasson. Även om A-Com inte kan uppvisa positiva resultat, är 

de negativa resultaten inte lika stora som det var under tidigare år. 

 

FastPartner 

Anders Larsson uppger att FastPartner har haft ett flertal betalningsanmärkningar under vissa 

perioder men han tror inte att de har påverkat företagets kreditkostnader i större utsträckning. 

Han upplever betalningsanmärkningarna som den faktor som minst påverkar företagets 

kreditbedömning, även om det är stora summor det rör sig om. De betalningsanmärkningar 

FastPartner tidigare fått beskrivs som till viss del oförtjänta. Anders Larsson berättar att vissa 

leverantörer utan rätt har krävt FastPartner på pengar och att anmärkningarna därför noterats 

av UC. Det förekommer även andra typer av betalningsanmärkningar, där orsaken uppges 

vara den mänskliga faktorn. Betalningsanmärkningar betraktas trots detta som seriösa och 

Anders Lasson säger ”är det för många betalningsanmärkningar kan man säga ingen rök 

utan eld”. 

 

För FastPartner har nyckeltal varit viktigare för kreditvillkoren och vissa utmärker sig mer än 

andra. Det viktigaste uppvisade nyckeltalet vid relationen till företagets banker har varit 

räntetäckningsgraden, som indikerar företagets förmåga att återbetala sina räntor. Anders 

Larsson tror att bankerna värderar detta nyckeltal högre än andra och anser därför att den, 

tillsammans med säkerheterna, varit avgörande för bankernas kreditvillkor. 

 

Wedins 

Wedins har tidigare haft flera betalningsanmärkningar på större belopp. Staffan Gustavsson 

berättar att de kortare skulderna kan ge upphov till att antalet betalningsanmärkningar ökar. 

Den negativa påverkan som betalningsanmärkningarna kan ha på relationen mellan företaget 

och dess banker kan motverkas genom att upprätthålla en god kontakt. Staffan Gustavsson 

menar att betalningsanmärkningar kan få allvarligare konsekvenser ifall de uppmärksammas i 

media och detta bör därför motverkas i större utsträckning. 

 

De betalningsanmärkningar som Wedins haft under senare år beskrivs som ett resultat av 

brister i kommunikationen mellan företaget och dess leverantörer. Leveranser som Wedins 

inte varit nöjda med har kunnat leda till betalningsanmärkningar. Staffan Gustavsson tror inte 
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att företagets betalningsanmärkningar påverkat företagets kreditvillkor. De tillväxtmöjligheter 

som företaget har kunnat uppvisa har varit viktigare för bankens kreditvillkor. 

 

Företag A 

Representanten för Företag A uppger att företaget har haft ett antal betalningsanmärkningar 

men att dessa inte påverkat företagets relation med sina finansiärer alls. Det som har kunnat 

påverka kreditvillkoren har istället varit kreditbedömningen från större 

kreditbedömningsinstitut. Eftersom företaget inte är beroende av krediter från bankerna är 

relationen inte baserad på den typen av information. 

4.2.5 Kreditupplysning 

A-Com 

En av rutinerna på A-Com Ekonomi är att kontrollera företagen som ingår i koncernen. Detta 

sker oftast med intervall på ett år, ifall det inte sker extraordinära utvecklingar som kräver 

ökad kontroll. Kreditbedömningarna tas ut genom företagets bank, SEB. Pamilla Andreasson 

berättar att det är samma information i kreditbedömningarna från SEB som UC, men att det är 

billigare för A-Com att gå genom SEB. Vissa av A-Coms kunder tar även del av 

kreditbedömningar om A-Com genom andra kreditbedömningsinstitut, vilket då meddelas A-

Com. Pamilla Andreasson menar att hon i vissa fall kan anmärka mot att informationen i 

kreditbedömningarna från andra institut inte är lika uppdaterad som informationen från UC. 

 

FastPartner 

FastPartner tar del av sina kunders kreditbedömningar genom kreditupplysningar från UC. 

Anders Larsson anser att det är en snabb källa till grundläggande information och tillägger 

även att informationen från UC med stor sannolikhet är viktigare för FastPartner, än vad 

informationen om FastPartner är för banken. 

 

Handelsbanken beställer varje år en kreditbedömning av FastPartner och alla företag som 

ingår i koncernen, av UC. Eftersom FastPartner meddelas detta varje gång, sammanfaller även 

Anders Larssons granskning av det egna företaget med Handelsbankens granskning. 

Informationen i kreditbedömningarna från UC upplevs som summarisk och enkel, vilket 

Anders Larsson menar kan bero på att FastPartner får en mindre version av 

kreditbedömningen. Som en sista nackdel med rapporter från UC berättar Anders Larsson att 

informationen inte är heltäckande. Detta innebär att kreditbedömningarna från UC görs för 
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enskilda företag, och inte för hela koncerner. Dessa faktorer tillsammans gör att Anders 

Larsson upplever UC som mindre trovärdigt och framhåller att kreditbedömningar från UC 

bör tas med en nypa salt.  

 

Wedins 

Wedins har inga rutiner för att kontrollera det egna företaget hos UC eller andra 

kreditbedömningsinstitut. Staffan Gustavsson berättar att han tagit del av information från 

både UC och Soliditet men han har inte upplevt någon större skillnad mellan dem. Den 

information som ingått i kreditbedömningarna anses ha varit likvärdiga. När företaget gjort 

affärer med andra företag har kreditupplysningar tagits ut på dessa företag. Wedins använder 

vid sådana fall Soliditet för att ta del av kreditbedömningar av kunder. Att använda 

kreditupplysningar betraktas som ett sätt att skaffa en god överblick och Staffan Gustavsson 

tillägger ”ser man på upplysningarna att vissa saker ser konstiga ut kan man börja gå in i 

detalj och ställa lite obekväma frågor innan affären går igenom”. 

 

Företag A 

Företag A deltar ofta i sammanträden med större kreditbedömningsinstitut som värderar 

företaget. Därefter meddelas företagets kreditbedömning tillsammans med förändringar, om 

sådana är aktuella. Även relationen med bankerna är till stor del öppen och företaget 

informeras om vilken kreditbedömning bankerna anser är rättvisande. På så sätt tar Företag A 

del av den egna kreditbedömningen. 
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4.2.6 Sammanfattning av företagsintervjuer 

Nedan ges en överblick av de viktigare aspekterna som framfördes under intervjuerna med 

företagen. 

Tabell 3. Sammanfattning av företagsintervjuer 

 

Källa: Egen bearbetning 
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4.3 Presentation av intervjuerna med bankerna 

På samma sätt som intervjuerna med företagen kommer intervjuerna på bankerna att 

presenteras i olika kategorier, som syftar till att underlätta åskådligheten av texten. De 

kategorier som intervjuerna med bankerna har delats in i är kundrelationer, 

kreditbedömningsprocessen, betalningsanmärkningar och slutligen kreditupplysning. 

Kreditbedömningsprocessen är alltför omfattande för att skildras i sin helhet i denna uppsats. 

Därför har den aspekten av intervjuerna med bankerna sammanfattats ytterliggare. Sådant 

som karaktäriserar varje enskild bank har lämnats större utrymme än själva 

kreditbedömningsprocessens rutinstyrda arbetsmoment på bankerna. 

4.3.1 Presentation av bankerna 

Nedan presenteras bankerna som deltagit i intervjuerna, tillsammans med de banktjänstemän 

som representerat bankerna. 

 

FöreningsSparbanken 

FöreningsSparbanken bildades år 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. 

Banken affärsidé är att vara bankalternativet för privatpersoner, företag och lantbruk, 

kommuner och landsting och organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat utbud av 

finansiella tjänster.104 Intervjun på FöreningsSparbanken genomfördes med Bo Eriksson som 

är kreditchef på FöreningsSparbankens kontor i Stockholm city. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken erbjuder tjänster inom de flesta bankområden och har en stark position på den 

svenska marknaden med 455 kontor. Handelsbanken arbetar lokalt med sina kunder och 

bankens företagsfilosofi är bland annat att ha en starkt decentraliserad organisation med 

kunden i centrum.105 Intervjun på Handelsbanken genomfördes med Klas Flodmark som är 

chef för företagsmarknaden på kontoret Kungsträdgården i Stockholm city. 

 

 

 

 

                                                 
104 FöreningsSparbanken, http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,5787,00.html  
105 Handelsbanken, http://www.handelsbanken.se/  
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Nordea 

Nordea bildades år 2001 genom fusioner av fyra nordiska banker, vilka var Merita Bank, 

Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank och Kreditkasse. Efter fusionen har koncernens 

verksamhet bedrivits under varumärket Nordea. Fusionen resulterade i att banken idag är den 

största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea kan erbjuda sina kunder 

en bred produktportfölj, som inkluderar tjänster inom bank, kapitalförvaltning och 

försäkring.106 Intervjun på Nordea genomfördes med Leif Casslind som är kreditansvarig på 

Nordeas kontor i Huddinge. 

 

SEB 

SEB bildades år 1972 genom en fusion av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska 

Banken. Bankens affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt hantera finansiella 

risker och transaktioner för företag och privatpersoner.107 Intervjun på SEB genomfördes med 

Thord Olsson som är kontorschef för både privat- och företagsmarknaden på SEB:s kontor i 

Huddinge. 

4.3.2 Kundrelationer 

FöreningsSparbanken  

FöreningsSparbanken ser gärna att de har en affärsrelation med sina kunder. Banken vill vara 

delaktig i kundernas utveckling genom att ha en god affärsdialog med dem. 

FöreningsSparbanken uppskattar inte att enbart bli betraktad som en finansiär av sina kunder, 

utan istället är strävan att utvecklas tillsammans med kunderna. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken strävar efter långa relationer med sina kunder som är öppna och givande för 

båda parter. Handelsbankens kreditgivning följer inga fastställda rutiner utan istället är det 

respektive bankkontor som utför beslut om vilka villkor kunder har och hur kontakten ska se 

ut.      

 

 

 

 

                                                 
106 Nordea, http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062   
107 SEB, http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se  
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Nordea 

Nordeas mål med kundrelationerna är att skapa ett partnerskap, där ett starkt förtroende ska 

vara den huvudsakliga strävan. Förtroendet anser Nordea kan skapas genom att bibehålla ett 

interaktivt samarbete där information kan strömma åt båda håll mellan parterna.  

 

SEB 

SEB är noga med att vårda den personliga relationen med mindre och medelstort företag och 

deras ägare. För att lyckas med detta mål finns speciella rådgivare med inriktning på företag 

tillgängliga på banken. Dessa rådgivare används för att bygga upp nya relationer men även för 

att förvalta och vårda de befintliga relationerna. 

4.3.3 Kreditbedömningsprocessen 

FöreningsSparbanken  

Föreningssparbanken använder sig av kreditbedömningar vid all form av kreditgivning. För 

bedömning av företags kreditvärdighet använder sig FöreningsSparbanken av en 

riskklassificeringsmodell. Modellen består av en kvantitativ del, där internt och externt 

kundbeteende och nyckeltal granskas, och en kvalitativ del där ledning och ägare, affärsidé 

och logik, struktur och humankapital, miljö och nätverk granskas. Nyckeltal som granskas 

mest frekvent är konsolideringsgrad, räntetäckningsgrad och kapitalomsättningshastighet. 

Tillsammans utgör dessa faktorer ett hjälpmedel för att kunna göra en helhetsbedömning. 

Banken tittar på vad som är bra och mindre bra i en sammanställning och bedömer efter det 

om risken är acceptabel. Bo Eriksson anser att nackdelen med riskklassificeringsmodellen på 

FöreningsSparbanken är att den är historiskt betingad, men idag finns det inga modeller på 

banken som kan göra bedömningar av framtida utvecklingar. 

 

Affärsidé och personligt intryck 

FöreningsSparbanken anser att intrycket av företagaren är vital för kreditbedömningen. Bo 

Eriksson menar att ”så fort du träffar en kund finns det subjektivitet med, det är jätteviktigt 

och det är det som är svårt”. Han anser även att företagaren bör vara insatt i sin ekonomiska 

situation. En företagare med god medvetenhet betraktas som en positivare kund på 

FöreningsSparbanken. Detta kan även överväga en negativ ekonomisk ställning för företaget. 

Bo Eriksson berättar att ett företag med goda ekonomiska förutsättningar kan utvecklas sämre 

med en olämplig företagsledare.  
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Det kreditsökande företagets affärsidé spelar en avgörande roll för den fortsatta relationen 

mellan FöreningsSparbanken och kunderna. I sådana fall där företag med en diffus affärsidé 

ansöker om krediter är banken mer försiktig. FöreningsSparbanken vill även se att affärsidén 

har en stark potential till att utvecklas i den riktning som även är önskvärd för banken. 

 

Resursanalys 

Bo Eriksson anser att FöreningsSparbanken betraktar en kreditförbindelse som tryggare med 

en framgångsrik ledning. Formen av företaget är dock inte lika viktig. Bedömningen av ett 

handelsbolag eller aktiebolag bör inte skilja sig åt, mer än de regler som tas hänsyn till för 

respektive företagsform. Det som är viktigare än företagsformen är istället företagarens och 

ledningens höga moral och etik. 

 

Omvärldsanalys 

FöreningsSparbanken betraktar företagets marknad som viktig eftersom den kan påverka det 

enskilda företaget i stor utsträckning. En god affärsidé bör vara riktad till en mottaglig 

marknad. Bo Eriksson berättar att FöreningsSparbanken därför visar hänsyn till företagets 

marknad. 

 

Ekonomisk analys och nyckeltal 

Den finansiella informationen betraktas som grundläggande för kreditförbindelser på 

FöreningsSparbanken. Vid sådana fall där den finansiella informationen inte kan förmedla ett 

fullt så positivt budskap utgör ledningen en viktigare faktor. 

 

Den ekonomiska analysen består till viss del av olika nyckeltal som ingår i 

FöreningsSparbankens kreditbedömningsmodeller. Bo Eriksson anmärker dock på att 

analysen av nyckeltal inte bör utgöra en stel finansiell faktor utan istället bör underliggande 

orsaker undersökas. Han menar att ”det är egentligen inte nyckeltalen i sig som är intressanta 

utan hur de har kommit till! Det är viktigt att ställa sig frågan varför hela tiden.”  

 

Risker 

I Bankrörelselagen står det att banker inte får låna ut pengar utan säkerhet, vilket innebär att 

säkerheter är oerhört viktiga. Säkerheterna betraktas dock inte som den primära faktorn vid 

kreditgivningen, utan återbetalningsförmågan är väsentligare. Bo Eriksson berättar att en 

kreditförbindelse som leder till att säkerheterna måste tas i anspråk kan betraktas som en 
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sämre relation. Vid bedömningen av säkerhetskravet ser FöreningsSparbanken till vad det är 

för affär som ska finansieras. En pålitligare affärsidé och goda möjligheter kräver mindre 

säkerheter och vid högre risk kräver banken större säkerheter. Vid sidan om säkerheterna 

betraktas även företagets riskkapital som en riskeliminerande faktor, där riskkapitalet bör vara 

rimligt i förhållande till krediten. 

Återbetalningsförmågan betraktas på FöreningsSparbanken som en indikation på om 

affärsidén har potential till att utvecklas positivt. Detta gör att företagets historia blir väsentlig 

och utgör på så sätt en bas att stå på för att kunna se framtida prognoser. Bo Eriksson berättar 

även att det inte går att basera en ny investeringskredit på företagets historik utan det är den 

aktuella ställningen och den estimerade framtiden som är av väsentlighet. I fall 

FöreningsSparbanken skulle bedöma företagets antagna återbetalningsförmåga som god 

beviljas sannolikt även krediten. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken använder sig inte av maskinella eller automatiska bedömningar vid 

kreditansökningar av företag, utan istället sker det en individuell bedömning. Grundläggande 

parametrar i Handelsbankens kreditbedömningsprocess är återbetalningsförmågan, 

rimligheten av investeringen och säkerheten för krediten. 

 

Klas Flodmark berättar att Handelsbanken använder sig av en intern graderingsskala som 

består av två delar. Den ena delen består av kalkyler över den risk som kan vara aktuell på 

grund av finansiella påfrestningar. Denna del av graderingen behandlar främst den estimerade 

återbetalningsförmågan. Den andra delen av graderingsskalan behandlar den finansiella 

motståndskraften, som i stort sett baseras på säkerheterna. Graderingsskalan har fem nivåer 

där 1 är det bästa betyget och 5 är det sämsta. Ett företag med betyget 1 i båda delarna av 

graderingsskalan bedöms som ett bättre företag. Detta system har använts av Handelsbanken i 

närmare 30 år och anses vara en väl fungerande metod. 

 

Affärsidé och personligt intryck 

Eftersom Handelsbanken bedömer sina kunder individuellt är det personliga intrycket 

grundläggande för den fortsatta relationen. Klas Flodmark menar att detta även kan betyda att 

Handelsbanken inte skiljer mellan sina kunder, utan alla bedöms efter egna förutsättningar. 

Relationen mellan Handelsbanken och kunderna börjar med att kunden presenterar företagets 

affärsidé och framtidsplaner. Detta beskrivs som den sannolikt viktigaste delen av det 
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personliga intrycket, eftersom ett koncept som inte är välplanerat inte kan leda till en framtida 

relation. 

 

Resursanalys 

Innan beviljandet av krediter vill Handelsbanken skapa en större förståelse för det 

kreditsökande företagets ägarstruktur, ledning och affärsidé. Informationen kan vara 

avgörande för den fortsatta relationen. Klas Flodmark betonar även betydelsen av ägarnas 

historik, där en tidigare konkurs är viktig att granska. Eftersom det kan finnas olika 

anledningar till en konkurs utreds orsakerna till den. 

 

Det kreditsökande företagets form kan leda till att relationen utformas annorlunda. I ett 

handelsbolag är ägarna till företaget själva ansvariga, vilket gör att de slipper lämna någon 

borgen för krediten. Ägarna till ett aktiebolag kan krävas att lämna borgen eftersom ägarna 

inte har personligt ansvar. Klas Flodmark menar att företagsformen inte bör spela en större 

roll om det är samma förutsättningar som gäller för de olika bolagsformerna. Den risk som 

företag kan medföra är viktigare än typen av företag. 

 

Omvärldsanalys 

När Handelsbanken granskar ett företag ur kreditbedömningssynpunkt spelar företagets 

omvärld en liten roll för bedömningen. Klas Flodmark anser att ett företag som är verksamt på 

en marknad med hög konkurrens bör kunna leva upp till högre krav. Det omvända gäller för 

företag som har en dominerande ställning på sin marknad, eller har en mindre 

konkurrensutsatt marknad. 

 

Ekonomisk analys och nyckeltal 

Den finansiella informationen är viktigast för Handelsbankens kreditbedömning av företag. I 

resultaträkningen kan banken se hur det går för företaget och i balansräkningen kan företagets 

finansiella styrka avläsas. Kassaflödet måste stämma överens med de övriga finansiella 

rapporterna. Dessa tre finansiella rapporter bildar den viktigaste informationskällan till 

Handelsbankens kreditbedömning berättar Klas Flodmark. Det är dock inte lika viktigt med 

nyckeltal i den ekonomiska analysen. Istället för att använda nyckeltal som ett större 

analysverktyg, använder Handelsbanken ett fåtal nyckeltal i den ekonomiska analysen. Vid 

större kreditengagemang används nyckeltal som soliditet och räntetäckningsgrad. 
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Risker 

I Banklagen står det att för att få låna ut pengar så måste det finnas någon form av säkerhet. 

Även enligt de interna instruktionerna på Handelsbanken ska det finnas säkerheter för 

krediterna. Klas Flodmark berättar att säkerheterna är viktiga men inte kan ersätta 

återbetalningsförmågan. Ifall banken anser att den framtida återbetalningsförmågan är svag 

redan innan relationen inleds spelar inte säkerheterna någon större roll eftersom 

kreditförbindelsen aldrig skapas. 

 

Nordea 

Kreditbedömningsprocessen för befintliga kunder på Nordea går till på så sätt att all 

tillgänglig och väsentlig information granskas kontinuerligt. Kreditbedömningsprocessen för 

nya kunder inkluderar även kundens budget och trovärdighet. Målet med processen är att 

bedöma återbetalningsförmågan så att eventuella obestånd kan undvikas. 

Affärsidé och personligt intryck 

Nordea vill förstå det kreditsökande företagets affärsidé för att inleda en kreditförbindelse. 

Affärsidén betraktas på Nordea som en indikation på företagets förmåga att överleva och 

eventuellt bli framgångsrikt. Det första intrycket av företagaren och affärsidén blir därför 

viktigt, eftersom det är då kontakten och relationen upprättas. 

 

Resursanalys 

Leif Casslind berättar att Nordeas Huddingekontor till övervägande del har mindre eller 

fåmansföretag som kunder. Han menar att ägaren i sådana företag har ett större ansvar, 

eftersom företagets framgång kan bero på ägarens kompetens. Företagets form bör inte 

påverka kreditbedömningen i större utsträckning på Nordea. Däremot tas det hänsyn till att 

vid vissa bolagsformer, riskeras ägarnas eget kapital i form av företagets aktiekapital. 

 

Omvärldsanalys 

Leif Casslind anser att företagets omvärld har stor påverkan på ett företag och därför måste 

banken undersöka hur branschen ser ut och om det finns en möjlighet för företaget att 

överleva. 
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Ekonomisk analys och nyckeltal 

Den finansiella informationen anses vara viktig på Nordea eftersom det är den som kan visa 

företagets estimerade återbetalningsförmåga. Den finansiella informationen om nystartade 

företag är i många fall inte lika omfattande som för etablerade företag. Nordea ser därför 

hellre att ett nystartat företag istället visar en större medvetenhet om det egna företagets 

nuvarande och framtida situation. 

För att komplettera den ekonomiska analysen används ett antal nyckeltal vid Nordeas 

kreditbedömning. De viktigaste nyckeltalen är bruttovinstmarginal, avkastning på sysselsatt 

kapital och soliditet.  

 

Risker 

Leif Casslind berättar att Nordea alltid försöker minimera sitt risktagande vid beviljandet av 

krediter. Banken vill helst sprida riskerna vid tveksamma investeringar som uppvisar större 

riskgrad. Istället ser Nordea gärna att även andra finansiärer är delaktiga i investeringen. Leif 

Casslind menar att den framtida återbetalningsförmågan är en bättre riskeliminerande faktor 

än vad säkerheter för krediter kan utgöra. Nordea beräknar återbetalningsförmågan genom att 

använda historisk information. 

 

SEB 

SEB använder sig av kreditbedömningar vid all form av finansiering och utlåning och 

använder kreditbedömningar som ett verktyg för riskhantering. Nya kunders skötselstatistik 

kontrolleras och kompletteras även med information från UC då det upplyser om exempelvis 

tidigare betalningsanmärkningar. SEB graderar sina kunder efter ett riskklassificeringssystem 

där företag som granskas får en viss riskklass beroende på informationen om företaget. 

Bedömningen sker i en 16 gradig skala. Kommuner och staten befinner sig normalt mellan 

riskklasserna 1 till 4. Mindre och medelstora företag befinner sig normalt kring riskklasserna 

8 till 12. Företag med bättre riskklass än 7 är vanligtvis börsnoterade företag eftersom det 

krävs en del resurser för att erhålla det riskbetyget. Lokala bankkontor på SEB har 

beslutanderätt upp till en viss nivå. Överskrids den nivån fattas besluten i normala fall av 

kreditkommittéer högre upp i bankens hierarki. 
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Affärsidé och personligt intryck 

Det personliga intrycket av det kreditsökande företagets ägare, styrelse och ledning utgör en 

viktig del av kreditbedömningen. Företagets affärsidé bör presenteras på ett tydligt sätt 

eftersom en otydlig bild av företagets affärsidé kan resultera i att SEB väljer att avstå från 

kreditförbindelsen. 

 

Resursanalys 

Företagets struktur med ägare och ledning anses vara minst lika viktig som affärsidén. 

Företagets storlek kan leda till att strukturen varierar. För större företag kan 

ägarkonstellationen vara spridd, vilket SEB tar hänsyn till genom att då granska dessa 

företags ledning och VD. Thord Olsson berättar att de egenskaper som anses vara positiva hos 

en ägare eller företagsledning kan vara sådant som driftighet, kompetens och erfarenhet. 

 

Omvärldsanalys 

Thord Olsson menar att branschkunskap är betydelsefullt för att en god kreditbedömning ska 

vara möjlig att göra. Branschkunskapen anser han att banktjänstemän samlar på sig under de 

år som de arbetar med kreditgivning. För att förstå ett företags omvärld och den dynamik som 

omgivande faktorer kan tillföra är branschkunskapen viktig att ha tillgång till. 

 

Ett företags bolagsform kan ha viss påverkan på kreditbedömningsprocessen, men den är inte 

avgörande för utfallet av kreditbedömningen. 

 

Ekonomisk analys och nyckeltal 

Thord Olsson berättar att siffermaterialet om ett företag är elementärt för beviljandet av 

krediter. Han ser även att informationen hellre går flera år tillbaka så att en god historisk bild 

över företaget kan upprättas. SEB baserar den ekonomiska analysen på historiska, aktuella 

och framåtriktade data. 

 

SEB använder sig generellt av många olika nyckeltal för att bedöma styrkan i resultatet, 

finansiell ställning och återbetalningsförmåga. Det viktigaste nyckeltalet är konsolidering108 

och används för att bedöma styrkan i företagets balansräkning. Ett annat nyckeltal som 

                                                 
108 Konsolidering är ett annat mått på soliditet 
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används är räntetäckningsgrad, som visar hur lönsamheten är i förhållande till 

räntekostnaderna.  

 

Risker 

Säkerheten för krediterna är viktig för SEB eftersom det är den andra vägen ut ur ett 

kreditengagemang utan förluster. Thord Olsson anser dock att återbetalningsförmågan är 

viktigare eftersom det är positivare för den fortsatta kreditförbindelsen med kunden. Den 

oftast förekommande säkerheten som företag kan erbjuda SEB är företagsinteckning109. Andra 

säkerheter kan utgöras av exempelvis pantbrev i fastigheter, garantier och borgen. 

Återbetalningsförmågan betraktas som den väsentligaste faktorn för att minimera 

kreditriskerna vid beviljandet av lån. Thord Olsson menar att en rättvisande 

återbetalningsförmåga baseras på historiska, aktuella och framåtriktade kalkyler. 

4.3.4 Betalningsanmärkningar 

FöreningsSparbanken 

Bo Eriksson berättar att en betalningsanmärkning kan utgöra en indikation på att allt inte 

stämmer på företaget och även förmedla ett negativt intryck. FöreningsSparbanken har ingen 

uttalad gräns för hur många betalningsanmärkningar ett företag får ha, men måttstocken på 

banken är att en anmärkning är en för mycket. När en befintlig kund får flera 

betalningsanmärkningar tar FöreningsSparbanken kontakt med kunden och undersöker 

anledningen till anmärkningen. Efter granskningen sker en bedömning av företaget som kan 

leda till att kreditförbindelsen sägs upp. Bo Eriksson berättar att ett företag som regelbundet 

får betalningsanmärkningar antingen har likviditetsbrister eller administrativa bekymmer. Om 

FöreningsSparbanken överväger ett kreditbeslut för ett företag med en betalningsanmärkning 

bör beviljandet av krediten vara väl motiverad. 

 

Det finns olika typer av betalningsanmärkningar som FöreningsSparbanken tar hänsyn till 

men en anmärkning betraktas i grunden som lika allvarlig oavsett typen. En äldre 

betalningsanmärkning betraktas som mindre viktig än en nyligen registrerad anmärkning. Den 

mest allvarliga typen av betalningsanmärkning beskrivs av Bo Eriksson som ett utslag, alltså 

då en betalningsanmärkning vunnit laga kraft. Detta kan leda till att FöreningsSparbanken 

avstår från affären, vilket är standardförfarandet för företag med ett utslag. Bo Eriksson anser, 

                                                 
109 En företagsinteckning är en inteckning i förlagsegendomen, såsom exempelvis lager, kundfordringar, 
maskiner och inventarier 
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trots FöreningsSparbankens bestämda riktlinjer i frågan om betalningsanmärkningar, att i 

praktiken sker en sammanvägning av olika faktorer. En negativ aspekt av ett företag, så som 

en betalningsanmärkning, kan övervägas av positiva faktorer. 

 

Handelsbanken 

Klas Flodmark berättar att betalningsanmärkningar kan betyda väldigt mycket för 

kreditbedömningar som görs på Handelsbanken. Eftersom det är individuella bedömningar är 

det upp till den ansvariga kreditgivaren att ta ställning till om betalningsanmärkningen kan 

hindra en eventuell kreditgivning. Klas Flodmark kan på grund av gällande praxis på 

Handelsbanken inte säga exakt vart gränsen går för att antalet eller typen av 

betalningsanmärkning ska kunna hindra en kreditgivning. Istället menar han att en mindre 

betalningsanmärkning som exempelvis kan vara ett resultat av administrativ försummelse 

eller en mindre betalningsanmärkning för en obetalad felparkeringsavgift inte får allvarliga 

konsekvenser. Om det istället är en betalningsanmärkning som uppkommit på grund av 

obetalda skatter kan konsekvensen bli mer seriös. Klas Flodmark menar att det förekommer 

vissa kreditförbindelser på Handelsbanken där företaget har ett flertal 

betalningsanmärkningar. I övrigt skildras Handelsbanken som en bank med relativt få kunder 

med betalningsanmärkningar, vilket anses vara ett resultat av den individuella 

kreditbedömningsprocessen. 

 

Handelsbanken skiljer inte mellan betalningsanmärkningarnas storlekar eller tidpunkter. 

Betalningsanmärkningar används istället som ett sätt att bedöma kundens noggrannhet och 

seriositet. Om det rapporteras betalningsanmärkningar för ett företag med jämna mellanrum 

kan det betyda att företaget behöver förändra sina administrativa rutiner för fortsatt samarbete 

med Handelsbanken. 

 

Klas Flodmark berättar att betalningsanmärkningar och utslag bedöms olika, där ett utslag kan 

få drastiska konsekvenser för kreditbedömningen. Han uppmärksammar dock på att det kan 

skilja sig åt för olika företag. Vid sådana fall där befintliga och långvariga kunder döms 

skyldiga av en domstol kan kreditförbindelsen ändå fortsätta. Ett långvarigt och positivt 

samarbete kan betyda väldigt mycket för relationen till kunderna på Handelsbanken. För nya 

kunder kan ett utslag försvåra kreditgivningen avsevärt, men det betyder inte att beviljandet 

av krediter blir omöjligt. Klas Flodmark anser att ett sådant företag bör kunna övertyga 

Handelsbanken på flera sätt för att krediten ska beviljas. Anledningen till Handelsbankens 
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förda strategi är att banken baserar kreditbesluten på affärsmässiga grunder. Denna strategi 

har enligt Klas Flodmark även resulterat i att Handelsbanken är den bank med de lägsta 

kreditförlusterna i Sverige genom tiderna, vilket han uttrycker som ”mitt intryck av 

betalningsanmärkningar är att det är ovanligt bland Handelsbankens företagskunder, kanske 

förekommer det 1 sådant företag av 40-50 stycken”. 

 

Nordea 

Betalningsanmärkningar betraktas som seriösa risksignaler på Nordea och kunder med 

betalningsanmärkningar granskas mer noggrant av banken. Leif Casslind berättar att 

betalningsanmärkningar följer kunder under flera år, vilket göra att banken kan följa 

utvecklingen och se om det är upprepade mönster eller enstaka företeelser. Om det är flera 

betalningsanmärkningar som registreras för befintliga kunder kan kreditförbindelsen granskas, 

för att ta ett beslut om ett fortsatt affärsförhållande. Leif Casslind berättar att Nordea inte 

säger upp kreditförbindelser med företag i vanliga fall, även om det kan handla om ett flertal 

betalningsanmärkningar. Istället kan nya investeringar undvikas efter avslutandet av tillfälliga 

krediter. Om det är en ny kund med betalningsanmärkningar som ansöker om krediter på 

Nordea är svaret med stor sannolikhet negativt menar Leif Casslind. Detta kan bero på att 

Nordea inte har tillräckligt omfattande information om en ny kund. 

 

Leif Casslind berättar att betalningsanmärkningar som uppstår på grund av obetalda skatter 

betraktas som den mest allvarliga typen av anmärkning. Han menar att 

betalningsanmärkningar styr företagets antagna återbetalningsförmåga i stor utsträckning, 

eftersom företagets betalningsmoral och beteende är grundläggande för 

återbetalningsförmågan. 

 

En intressant aspekt av Nordeas bedömning av betalningsanmärkningar är att banken inte 

skiljer mellan betalningsanmärkningar och utslag som vunnit laga kraft. Tidpunkten för 

betalningsanmärkningarna kan dock spela en viktig roll för kreditbedömningen. Ett företag 

med betalningsanmärkningar som har registrerats för länge sedan, och som inte fått 

efterföljande betalningsanmärkningar under en tid kan betraktas som en kund som bättrat sig. 
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SEB 

Thord Olsson berättar att SEB tar del av kreditupplysningar från UC som analyseras 

regelbundet. Om kreditupplysningarna från UC visar att företag har betalningsanmärkningar 

kan riskklassen försämras. Thord Olsson menar att betalningsanmärkningar kan leda till att 

affärssamarbetet mellan SEB och kunderna kan sägas upp efter att de tillfälliga krediterna 

avslutats. Detta innebär att företaget fortfarande kan vara kund på SEB men nya krediter 

beviljas inte. Andra konsekvenser som betalningsanmärkningar kan ge upphov till är att 

kreditens tid förkortas.  

 

En äldre betalningsanmärkning kan visa på ett ändrat beteende eller att det går bättre för 

företaget. Storleken på betalningsanmärkningen kan också vara viktig. 

Betalningsförelägganden på större belopp som företaget har svårt att betala kan leda till att 

företaget i ett senare skede söks i konkurs. I kreditbedömningarna som sammanställs av SEB 

ingår tidiga varningar, där företagets skötsel noteras tillsammans med eventuella 

betalningsanmärkningar. Företag med betalningsanmärkningar har en avsevärt lägre möjlighet 

att beviljas krediter. Dessutom kan antalet betalningsanmärkningar minska utsikten 

ytterliggare. Thord Olsson menar att graden och typen av en betalningsanmärkning kan 

avgöra hur snabbt SEB agerar. SEB har uppsägningsvillkor för alla kredithandlingar vilket 

även kunderna informeras om. I fall företaget ansöks i konkurs har banken en uppsägningsrätt 

med omedelbar verkan. Ju snabbare SEB får informationen desto snabbare kan de agera. 

 

Thord Olsson berättar att ägarna kan vara ytterst viktiga ur återbetalningssynpunkt. Om 

ägaren är belastad av betalningsanmärkningar, exempelvis genom tidigare konkurser, bedöms 

det av SEB som en allvarlig anmärkning som kan innebära att banken avstår från att bevilja 

krediter till företaget. 

4.3.5 Kreditupplysning  

FöreningsSparbanken  

FöreningsSparbanken använder kreditupplysningar från UC som en del av 

kreditbedömningsprocessen. Vid större typer av affärer kan även andra 

kreditbedömningsinstitut användas som en kompletterande källa. När en kreditförbindelse 

startas får FöreningsSparbanken kontinuerligt information från UC under kreditens livslängd. 

Detta görs eftersom FöreningsSparbanken ständigt vill vara uppdaterade om företaget och 
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förändringar som sker. Den information som UC erbjuder banken är historisk data om 

kunderna. Kunderna bidrar till kreditbedömningen med budgetar och prognoser för framtiden. 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken använder UC för att få tillgång till kreditupplysningar men den informationen 

är inte lika väsentlig som övriga faktorer i kreditbedömningsprocessen. Klas Flodmark 

berättar att kreditupplysningar i stort sett används för att se att det inte förekommer några 

besynnerligheter såsom betalningsanmärkningar, konkurser eller tveksamma personer. Alla 

nya kunder till banken granskas med hjälp av kreditupplysningar från UC. När den första 

kontrollen är utförd anser Klas Flodmark att ytterliggare kreditupplysningar inte är 

nödvändiga. Däremot får Handelsbanken kontinuerliga rapporter från UC om det sker några 

förändringar i företagen. På befintliga kunder görs även årliga uppföljningar när det totala 

kreditengagemanget överstiger en viss nivå. 

 

Nordea 

Leif Casslind berättar att vid varje kreditgivning används UC som ett komplement till bankens 

egen kreditbedömning. På lokala kontor används endast UC, men på Nordeas centrala kontor 

används även andra kreditbedömningsinstitut som källor, då det kan röra sig om större 

företag. Nordea gör en kreditbedömning av befintliga kunders krediter och engagemang minst 

en gång per år. Förutom det får banken även regelbundna kreditupplysningar från UC när det 

sker några förändringar hos deras kunder.  

 

SEB 

SEB använder UC vid all vardaglig kreditgivning till mindre och medelstora företag. Även 

större kreditbedömningsinstitut kan användas vid kreditbedömningen. Utöver den första 

granskningen av företag utför SEB årliga uppföljningar av sina kunder. För motparter som 

utgör större kreditengagemang för banken utförs omsorgsfulla uppföljningar. Utöver det får 

banken regelbunden information av UC om det sker några förändringar hos deras kunder. 
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4.3.6 Sammanfattning av bankintervjuer 

Nedan ges en överblick av de viktigare aspekterna som framfördes under intervjuerna med 

bankerna. 

Tabell 4. Sammanfattning av bankintervjuer 

 

Källa: Egen bearbetning 
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4.4 Intervju med UC 

4.4.1 Allmänt och historik 

Intervjun på UC genomfördes med Roland Sigbladh och Niklas Mattson. Roland Sigbladh har 

ansvar för avdelningen för företagsinformation. Det innebär att han ansvarar för all 

information som köps in till UC och därtill även all marknadsföring, produkter för företag och 

för UC:s bedömningssystem. Niklas Mattson är produktansvarig för UC:s risksystem och 

arbetar med att utveckla regelverket för systemet så att det fortsätter att vara ett användbart 

verktyg på kreditsidan. 

 

UC:s affärsidé är att hjälpa sina kunder till mer lönsamma affärsbeslut. Produkter som erbjuds 

är bland annat personupplysningar och företagsupplysningar. UC finns i Stockholm, Malmö, 

Göteborg och Örebro och ägs av Sveriges storbanker, Nordea, Handelsbanken, 

Föreningssparbanken och SEB. UC omsätter ca 300 miljoner kronor per år och har 220 

anställda.  

4.4.2 Bankrelation 

UC ägs av bankerna men samtidigt är bankerna deras kunder och står för ungefär 30 % av 

omsättningen. De utför inga kreditbedömningar för bankerna eftersom bankerna har egna 

resurser för det. Tjänster som bankerna utnyttjar mest är person- och företagsupplysningar, 

kreditbevakningar och analystjänster. Kreditbevakning innebär att UC informerar banken när 

det sker förändringar hos bankernas kunder. Analystjänsten innebär att UC hjälper till att 

analysera olika punkter som deras kunder behöver hjälp med.  

4.4.3 Kreditbedömningsprocessen 

UC skiljer sig från andra kreditbedömningsinstitut, där den första stora skillnaden utgörs av 

informationen i UC:s kreditupplysningar. Den innehåller mer information i relation till andra 

kreditbedömningsinstitut på den svenska marknaden. Anledningen till det är att ägarna till UC 

kräver större mängder information. Den andra stora skillnaden är värderingssystemet som 

består av en egenutvecklad modell, helt baserad på statistisk och objektiva data. Andra institut 

tenderar att använda subjektiva modeller, vilket kan leda till att företag som värderas i 

respektive modeller får olika bedömning. 
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Varje bank har en egen kreditpolicy, vilket innebär att UC inte fattar några kreditbeslut åt 

bankerna. De förser istället bankerna med relevanta beslutsunderlag och därefter tar bankerna 

kreditbeslutet utifrån den potentiella affärens marginal. UC kan dock erbjuda en tjänst, kallad 

UC Risk, där risken för affären eller ett företag värderas. Genom UC Risk kan en procentuell 

uppskattning för risken för obestånd kalkyleras för ett år framåt i tiden. Företag som hamnar i 

obestånd kan innebära kreditförluster för bankerna. 

 

I grunden samlar UC in all väsentlig information som finns tillgänglig om företag från en 

mängd källor. Informationen används i systemet UC Risk för att göra en uppskattning om 

företaget kommer att överleva eller hamna i obestånd inom 12 månader. Olika variabler kan 

påverka resultatet olika och därför går det inte med säkerhet att säga hur just en 

betalningsanmärkning kan påverka uppskattningen. Systemet består av observationer av ett 

samspel där exempelvis storleken på företaget, företagets ålder och typ av 

betalningsanmärkning, kan vara av betydelse. Negativ information såsom en 

betalningsanmärkning kan vägas upp av positiv information om företaget.  

4.4.4 Betalningsanmärkningar 

När UC analyserar betalningsanmärkningar granskas sådant som antalet anmärkningar, 

storleken och tidpunkten. Informationen vägs samman och bedöms som en del av den 

statistiska modellen. Det finns även olika typer av anmärkningar. I en bedömning kan ett 

utslag ha större påverkan än en ansökan om betalningsföreläggande. Ett utslag kan utgöra en 

större tyngd i bedömningen under en längre tid, vilket även leder till att beloppets storlek blir 

viktigare. Detta betyder dock inte att en ansökan om betalningsföreläggande är lite värd i en 

bedömning. Bedömningen av anmärkningar och utslag kan även variera för typen av företag 

som värderas i modellerna. Även om bedömningarna kan variera för typen av företag kan 

dock vissa trender urskiljas. I genomsnitt kommer 25-30 % av de företag som får en 

betalningsanmärkning inom 3 månader, från och med idag att hamnat i obestånd inom ett år. 

Detta är en procentsiffra som visar att modellerna för beräkning av prognostiserade obestånd 

är rättvisande. 

 

För små- och nystartade företag där det saknas omfattande information kan en 

betalningsanmärkning ha stor påverkan. Börsregistrerade företag som oftast utgör större 

företag har jämförelsevis vanligen betalningsanmärkningar. De större företagen brukar i 

vanliga fall inte betraktas som företag på väg mot obestånd, även om antalet 
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betalningsanmärkningar överstiger tio stycken. För mindre företag kan dock 

betalningsanmärkningar utgöra viktiga signaler om att företaget löper större risk för att hamna 

i obestånd. Det bör dock tas hänsyn till att rapporterna från UC inkluderar detaljerad 

information om vilket typ av betalningsanmärkning det är som företaget fått. Flera obetydliga 

anmärkningar kan få mindre utrymme i prognoserna. 

 

”En slutsats från alla år är att den bästa bedömningen är den som sammanväger 

allt tillsammans. Det finns en tendens att se till mindre variabler, t ex 

betalningsanmärkningar, åt gången. Det är enkelt men det finns en risk med det 

ensidiga. En sammanvägning av allt ger en bättre precision än när man endast 

tittar på en faktor för sig.” (Niklas Mattson på UC) 
 

4.4.5 Sammanfattning av intervju med UC 

Nedan ges en överblick av de viktigare aspekterna som framfördes under intervjun med UC. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av intervju med UC 

 

Källa: Egen bearbetning 
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5 Analys och resultat 

Analysen består av en sammankoppling mellan den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet. Detta kapitel kommer även att inkludera antaganden som baseras på 

datainsamlingen. Indelningen som gjorts av det empiriska kapitlet kommer även att följas här.  

5.1 Relationen mellan företag och banker 

Ur det ekonomiska perspektivet kan relationen mellan banker och företag betraktas som ett 

spel, där vissa antaganden som är grundläggande för beslutsprocessen karaktäriseras av 

spelteorier. Relationens byggstenar utgörs av företag som är villiga att manipulera bankens 

beslut för egen vinning och banker som ständigt intar en kritisk inställning, med följder som 

subjektiv och djupgående granskning. Denna abstrakta beskrivning kan konkretiseras genom 

att betrakta relationen mellan företag och bank som en affärsförbindelse. Den institutionella 

teorin kan användas för att närmare granska relationen mellan företag och banker. Det finns 

en tvingande institutionell nivå av relationen som regleras av lagar och föreskrifter, vilket 

bankernas kreditbedömningsprocess anpassas till genom centrala riktlinjer. Det finns även en 

mimetisk institutionell nivå där bankens bemötande av företag kan bero på graden av den 

individualiserade bedömningen som görs, tillsammans med företagets placering i förhållande 

till andra företag. Det företag som betraktas som bättre av banken kan även bemötas på ett 

positivare sätt, vilket kan öka möjligheterna till en välfungerande relation. 

 

Representanter från de banker som intervjuerna utfördes på menar att långvariga 

affärsrelationer är att föredra framför korta. Gemensamt för dem alla är att de inte vill 

finansiera skulder, vilket skulle kunna leda till att bankerna betraktas som finansiärer utan 

någon större affärsförbindelse. Istället vill bankerna finansiera sådant som kan generera 

tillväxt och avkastning. Trots att bankerna är eniga i mycket vad gäller önskvärda relationer 

till kunderna, finns även sådant som skiljer dem åt. Skillnaderna kan bestå av vad bankerna 

väljer att prioritera vid relationerna till kunderna. Handelsbanken utmärker sig som banken 

med minst rutiner för att styra affärsrelationen till kunderna. Riktlinjerna för att skapa 

fungerande relationer vilar till stor del på enskilda kontor. Nordea betonar förtroendet i 

relationerna till kunderna, vilket representanten från banken menar kan skapas genom 

interaktivitet. SEB understryker värdet av goda relationer till sina kunder, vilket banken 

försöker upprätthålla genom speciella rådgivare på banken. Dessa rådgivare inriktar sig på att 

skapa nya affärsrelationer och förvalta befintliga relationer. 
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En av de mer intressanta aspekterna som valet av företag i uppsatsen visar är att alla de valda 

företagen har relationer med olika banker. A-Com har valt SEB som företagets enda bank 

medan FastPartner har valt Handelsbanken som huvudbank, men förutom Handelsbanken har 

de befintliga affärsrelationer med ytterliggare fyra banker. Liksom A-Com har även Wedins 

relationer med enbart en bank, vilken är FöreningsSparbanken. Företag A har valt att inte 

berätta vilken som är företagets huvudbank i Sverige. De har dock upprättade affärsrelationer 

med alla fyra storbanker i Sverige, varav en utgör företagets huvudbank. 

 

Företagen beskriver sina relationer till bankerna på förhållandevis annorlunda sätt. De få 

likheterna är att det i stort sett är bankerna som styr förutsättningarna för relationerna och 

affärsförbindelserna. Företag A visar dock ett avvikande mönster från denna trend eftersom 

företaget har relationer med alla storbanker i Sverige, vilket kan leda till att det är Företag A 

som kan påverka relationen till bankerna. En annan gemensam åsikt om relationen till 

bankerna är att de upplevs som relativt goda och bankerna betraktas som förhållandevis 

tillmötesgående. Denna gemensamma uppfattning bland företagen bör dock betraktas med 

visst tvivel eftersom det finns en hel del invändningar som nämns under intervjuerna. 

 

A-Com och Wedins beskriver relationen till sina respektive banker på någorlunda jämförbart 

sätt. Båda företagen har behållit den första relationen som upprättats med en bank sedan 

företagsbildandet. Företagen har efter en kort tids verksamhet, utvecklats på ett negativt sätt 

vilket har gett upphov till svag soliditet. På senare tid har båda företagens relationer till 

bankerna karaktäriserats av frekventa kontroller med vissa krav från bankernas sida. A-Com 

upplever att relationen till SEB i stor utsträckning präglas av företagets sämre år, även då 

företaget numera presterar bättre resultat. A-Com anser även att företagets kreditvillkor kan 

förbättras, vilket andra banker kan erbjuda. Detta leder till att upprättandet av nya 

bankrelationer på A-Com inte är uteslutet. Även Wedins uttrycker en vilja att förhandla med 

andra banker för att förbättra företagets kreditvillkor. Wedins betonar företagets öppna 

relation till banken men menar även att det kan ha gett upphov till de sämre kreditvillkoren. 

 

FastPartner har en annorlunda strategi för relationen med sina banker. Företaget har fem 

banker, varav två är utländska aktörer. Strategin för relationen med finansiärer är att behålla 

långsiktiga förbindelser, vilket har resulterat i att företaget har fler banker än vad som 

egentligen behövs. Handelsbanken, som är företagets huvudbank, upplevs som en väldigt god 

affärspartner. En anmärkning som görs här är dock att relationen till banken kan bero på 



Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Kreditbedömning – betalningsanmärkningars påverkan på kreditvärdighet 

 74 

företagets prestationer i hög grad. Denna uppfattning delas inte av Företag A, som kan bygga 

relationen till bankerna på företagets storlek. Företag A betonar istället andra brister i 

relationerna som exempelvis internationell representation av de svenska bankerna. 

5.2 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen används för att klargöra om en låntagare kan betala räntor och 

amorteringar på beviljade lån. Bedömningen baseras på en stor mängd information som kan 

täcka flera års utveckling, men även prognostisera framtiden. Det ekonomiska perspektivet av 

beslutsteorin gör det möjligt att betrakta samspelet i kreditbedömningsprocessen som ett spel 

mellan företag och bank eftersom företagets syfte är att få sin affärsidé att verka genomförbar 

och på så sätt beviljas krediter. Affärsidéns strategiska innebörd är viktig eftersom den kan 

styra företagets framtida utveckling och intjäningsförmåga. Båda dessa faktorer är 

grundläggande för den framtida återbetalningsförmågan. Vid sidan om den statistiska 

informationen som framställs objektivt, kan kreditbedömningen kompletteras med 

individuella beslut som utgör den subjektiva dimensionen av processen. Exempelvis kan data 

som ingår i kreditbedömningar utgöras av information om företagsledningar, affärsidéer och 

finansiella rapporter. Denna typ av information kan bidra med en överblick över det värderade 

företagets antagna återbetalningsförmåga. Kreditbedömningen kan även kompletteras med 

information om säkerheter som kan ingå i ett kreditengagemang, vilket kan åskådliggöra 

riskgraden för obestånd.  

 

Varje organisation som arbetar med krediter behöver ta del av kreditbedömningar. Detta 

innebär att området är omfattande och inkludera en stor mängd information. Banker kan välja 

att betona vissa delar av kreditbedömningsprocessen som ett resultat av de centrala 

riktlinjerna som reglerar kreditgivningen. Representanter från de banker som ingår i 

undersökningen beskriver kreditbedömningsprocessen på respektive bank utifrån det sätt som 

föreskrivs av bankens centrala ledning. Vid närmare granskning av intervjuerna visar det sig 

att en stor del av bankernas rutinstyrda kreditgivningsprocedur är likvärdig. 

Kreditbedömningar används exempelvis av alla banker vid all typ av kreditgivning och 

övervakning av etablerade kreditengagemang. Även affärsidé och företagare spelar en 

betydande roll för bankernas kreditgivning. Bankerna är relativt eniga i att en diffus affärsidé 

kan försvåra kreditgivningen, vilket även gäller för företagsledare. Varje bank betonar dock 

vissa delar av kreditbedömningen som är karaktäriserande för respektive bank. 
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Tre av de intervjuade bankerna använder speciella modeller för att underlätta 

kreditbedömningen av företag. FöreningsSparbanken kallar modellen för 

riskklassificeringsmodell och delar in den i en kvantitativ del, bestående av hårda data, och en 

kvalitativ del, bestående av information om strukturer, ägarkonstellationer och 

omvärldsfaktorer. Riskklassificeringsmodellen som används av FöreningsSparbanken skiljer 

sig åt från de övriga bankernas modeller genom att den enbart inkluderar historisk data. 

Information om framtida utvecklingar tar FöreningsSparbanken del av på annat sätt. 

Handelsbankens använda modell vid kreditbedömningar består också av två delar, där dessa 

delar utgör graden av risktagande och estimerad återbetalningsförmåga. En intressant 

anmärkning som kan göras för Handelsbanken är att banken inte använder maskinella eller 

automatiska kreditbedömningar. Processen underlättas således inte alls med hjälp av tekniska 

verktyg, utan istället väljer banken ett mer traditionellt arbetssätt. Detta val av Handelsbanken 

kan även bero på bankens rutiner vid bedömning av företagaren bakom det kreditsökande 

företaget. Handelsbanken bedömer alla företag som ansöker om krediter individuellt efter 

egna förutsättningar, vilket medför större ansvar för ansvarig banktjänsteman. I det ljuset kan 

valet av det traditionella arbetssättet förklaras bättre. 

 

SEB använder en liknande modell som de övriga bankerna för att underlätta 

kreditbedömningen. Denna modell är dock en aning avvikande eftersom den har en betydligt 

större gradering. Det kan antas att denna modell är mer datoriserad än de övriga bankernas 

använda modeller på grund av modellens omfattning. Med anledning av modellens storlek 

kan det antas att SEB använder information från UC mer frekvent än de övriga bankerna. 

Detta är dock ett högst ovetenskapligt antagande som baseras på enkel logik, där en större 

modell som uppdateras oftare kan kräva större mängder information. Vid intervjun med SEB 

framkom det att UC konsulteras varannan vecka, medan andra banker har större intervall. 

Detta utgör en anmärkningsvärd skillnad på konsultationsfrekvensen. Nordea uppger inte att 

några modeller används för att underlätta kreditbedömningen utan istället baserar banken 

kreditbedömningsprocessen på kontinuerliga kontroller av kunderna. Utöver den primära 

kreditupplysningen, som består av historisk data, tar alla banker del av kontinuerlig 

information som UC kan erbjuda. Denna tjänst kan underlätta bankernas bevakning av sina 

kunder genom att ständigt informera om förändringar som sker. Bankerna menar att tjänsten 

är viktig eftersom de exempelvis kan få information om nya betalningsanmärkningar eller 

andra förändringar som kan vara av relevans för relationen till företaget. Alla de intervjuade 

respondenterna anser att det är viktigt att bankerna är uppdaterade om företagens situation 
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eftersom det kan vara avgörande för att bankerna ska kunna göra rätt bedömningar och bistå 

med bättre rådgivning.  

 

De respondenter som representerar företagen i uppsatsen har skildrat bankernas värdering av 

de egna företagen på relativt avvikande sätt. Representanterna har inte haft full insyn i 

bankernas bedömningar men kan genom relationen göra vissa antaganden om vad som utgjort 

mer relevant information för kreditbedömningarna. På A-Com antas det att företagets struktur 

och ledning utgör en av de viktigare delarna av bankens kreditbedömning. Det var tidigare 

stor oreda i företaget, där 150 enskilda företag bildade koncernen A-Com, vilket antas ha 

påverkat SEB:s kreditbedömning. A-Com utgör även ett av de företag som haft en turbulent 

historia. Den nuvarande kreditvärderingen av A-Com upplevs som baserad på de sämre åren 

och ett eventuellt byte av bank är inte uteslutet på företaget. Även på Wedins är övertygelsen, 

liksom A-Com, att de negativa åren fortfarande präglar bankens kreditbedömning. Eftersom 

företaget upplevs som stabilare är ambitionen att omförhandla med FöreningsSparbanken för 

att på så sätt konkurrensutsätta banken. På Wedins antas den viktigaste delen av 

kreditbedömningen vara företagets skuldsättning. På FastPartner är övertygelsen att banken 

baserat kreditbedömningen på de säkerheter som visats för krediterna. Även vissa nyckeltal 

antas vara viktiga för Handelsbankens bedömning av FastPartner. Handelsbanken upplevs 

som en bank med subjektiva bedömningar av FastPartner. Subjektiviteten uppfattas som så 

pass inflytelserik i kreditbedömningen att FastPartners kreditkostnader bestämts med hjälp av 

den. Företag A utgör det mest avvikande företaget i sammanhanget eftersom företagets 

kreditbedömning antas vara reglerad av kreditvärderingar från internationella 

kreditbedömningsinstitut. 

 

Skildringen av vad företagen anser om kreditbedömningar utförda av de egna bankerna är till 

stor del grundad i företagens egna upplevelser. Dessa antaganden behöver inte alltid stämma 

eftersom bankernas kreditbedömningar inte beskrivs fullt ut. Det system som utgör bankernas 

kreditbedömningsprocess betraktas som affärshemligheter, vilket innebär att bankerna inte är 

villiga att avslöja för mycket av det som utgör deras levebröd. Kreditbedömningarna från de 

banker som intervjuats skiljer sig, som ovan nämnt, åt i vissa avseenden. Bankerna uttrycker 

någorlunda avvikande åsikter om den önskvärda bolagsformen. FöreningsSparbanken anser 

att företagsledaren bör kunna förmedla en stark trygghet, vilket även kan gälla på företag med 

fler än en ägare. Kundens bolagsform är därför inte lika viktigt som den personliga relationen 
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mellan banken och företaget. Handelsbanken anser att handelsbolag är kunder där en bättre 

relation kan skapas eftersom ägare i sådana företag är personligt ansvariga. 

Aktiebolag kan tvingas visa säkerheter som även engagerar personerna som är involverade i 

företaget för att beviljas krediter på Handelsbanken. Detta instämmer även Nordea i och 

tillägger att små företag oftast kan utvecklas med sin ägare. Nordea anser därför att ägaren är 

viktigare än bolagsformen. På SEB uttrycks den mest avvikande åsikten, där bolagsformen 

anses kunna påverka kreditbedömningen. Olika typer av företag anses kunna medföra 

skiljande grader av risk på SEB. SEB instämmer dock i övriga bankers åsikter om att en eller 

få ägare kan utgöra en god grund för en välmående relation. 

 

Företag behöver som bekant en marknad att bedriva sin verksamhet på. Denna marknad 

behöver även bestå av olika aktörer som tillsammans kan bilda företagets omvärld. I denna 

omvärld ingår allt ifrån konkurrenter och kunder, till kreditgivande organisationer och 

leverantörer. Banker som beviljar krediter till företag tar därför av naturliga skäl, hänsyn till 

dessa faktorer. Av respondenternas svar att döma sker detta i olika stor utsträckning, beroende 

på vilken bank det är som utför kreditbedömningen. FöreningsSparbanken anser att en sämre 

marknad kan sänka ett företags kreditvärdighet, om företaget uppvisar ett högt 

marknadsberoende. Därför lämnas stort utrymme till omvärldsfaktorer i 

FöreningsSparbankens kreditbedömning. Även Nordea och SEB instämmer i betydelsen av 

omvärldsfaktorerna och SEB menar att branschkunskap är något som skapas under flera års 

arbete som banktjänsteman. För Handelsbanken är omvärldsfaktorer inte alls viktiga eftersom 

banken försvarar uppfattningen om att ett enskilt företag bör värderas utifrån egna 

förutsättningar. 

 

Det personliga intrycket beskrivs av alla banker som ett sätt att skapa en fungerande relation 

mellan kunder och bank. Vid sidan om det personliga intrycket upplevs dock den finansiella 

informationen som det viktigaste sättet för företag att ens få möjligheten att presentera 

företaget och dess affärsidé för ett eventuellt kreditbeslut. FöreningsSparbanken menar att en 

bra företagsledning kan kompensera ett sämre finansiellt resultat, men den finansiella 

informationen måste fortfarande uppfylla vissa nivåer för fortsatt samarbete med kunderna. 

Den information som är viktigast i Handelsbankens kreditbedömning utgörs av finansiell 

information, vilket även gäller för Nordea och SEB. Nordea kan för övrigt även kräva 

ytterliggare information för att komplettera den finansiella informationen om nystartade 

företag. 
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Nyckeltal kan användas för att komplettera den finansiella informationen som förmedlas 

genom balans- och resultaträkningen. Det finns en mängd nyckeltal banker kan använda i 

kreditbedömningar och därför kan bedömningar från olika banker skilja sig åt. 

Kreditbedömningar från Nordea och SEB innehåller ett antal nyckeltal som upplevs som 

mycket viktiga komplement till den finansiella informationen. SEB avviker även på denna 

punkt genom att vara den bank som använder nyckeltal i störst utsträckning i 

kreditbedömningarna. FöreningsSparbanken och Handelsbanken ger nyckeltal motsatt 

betydelse och använder dem inte i lika stor utsträckning. Nyckeltal uppfattas inte som en typ 

av information som kan påverka kreditbedömningen i större utsträckning. Den ekonomiska 

litteraturen beskriver nyckeltal som ett verktyg för att skapa objektiva värderingar. De kan 

användas för att bilda en uppfattning om estimerad återbetalningsförmåga, finansiella tillstånd 

och ekonomisk stabilitet. När flera nyckeltal ingår i en kreditbedömning kan det antas att den 

bedömningen är mer objektiv, eftersom nyckeltalsberäkningar utgår från finansiella och 

statistiska data. På motsatt sätt innebär det att en kreditbedömning som inkluderar få nyckeltal 

måste baseras på mer subjektiv information, vilket genereras av ansvarig banktjänsteman. 

Beroende på vilken bank det är som utför kreditbedömningen innebär det att graden av 

subjektivitet kan variera med antalet använda nyckeltal. För betalningsanmärkningar kan det 

innebära att en betalningsanmärkning som genom nyckeltalsanalyser skulle få ett bestämt 

utslag på kreditbedömningen medför en annan konsekvens med ökad grad av subjektivitet. 

 

När krediter beviljas medföljer vissa risker som banker ständigt försöker minimera genom 

olika villkor och granskningsprocedurer. Möjligheten att inta en defensiv strategi och ta så få 

risker som möjligt kan väljas. Detta kan resultera i att ränteförtjänsterna, som utgör den större 

delen av bankernas inkomster, minskar avsevärt. Å andra sidan kan en offensiv strategi väljas, 

vilket kan innebära att banken erhåller större ränteförtjänster men det kan även innebära större 

kreditförluster. De intervjuade bankerna betonar betydelsen av ett företags 

återbetalningsförmåga som den starkaste riskeliminerande faktorn vid kreditbeslut. I enlighet 

med Banklagen kräver bankerna dock en viss mängd säkerheter som kan täcka beviljade 

krediter. Den nödvändiga mängden säkerheter skiljer sig åt mellan bankerna beroende på 

vilken typ av strategi bankerna har valt. FöreningsSparbanken framhåller betydelsen av 

säkerheter vid beviljandet av krediter men återbetalningsförmågan beskrivs som viktigare. 

Sådana kreditengagemang som kan leda till att säkerheter tas i anspråk betraktas som 

misslyckade kreditförbindelser. En annan riskeliminerande faktor för FöreningsSparbankens 

kreditbedömning utgörs av det riskkapital som finns tillgängligt i företaget. Handelsbanken 



Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Kreditbedömning – betalningsanmärkningars påverkan på kreditvärdighet 

 79 

delar samma syn på återbetalningsförmågan av företag. Fullgoda säkerheter för ett lån kan 

inte leda till beviljandet av krediter, i fall det inte finns en god återbetalningsförmåga. SEB 

betraktar dock säkerheter som en utväg ur sämre kreditengagemang. På grund av företagets 

hållning till säkerheter kan det antas att SEB har den mest offensiva riskstrategin. Den mest 

defensiva riskstrategin antas Nordea ha eftersom banken förmedlar en avsevärt avvikande 

skildring vad gäller risker. Nordea ser det som positivt att flera finansiärer är delaktiga i ett 

företag som behöver krediter, medan den allmänna uppfattningen om banker är att de vill 

erbjuda helhetslösningar för sina kunder. Nordea betraktar en kund med flera finansiärer som 

ett kreditengagemang med mindre risk. 

 

Tre av företagen som intervjuats har skildrat kraven på säkerheter på jämförbara sätt, förutom 

Företag A som har en annan uppfattning. Företag A har stora tillgångar som gör det möjligt 

för företaget att inte alls behöva säkerheter i relationen till bankerna. A-Com och Wedins har 

visat företagsinteckningar som säkerheter vid kreditbedömningar. På grund av den högre 

risken som Wedins tillfört sitt kreditengagemang har även varulagret tvingats användas som 

säkerhet. A-Com har ingått vissa factoringavtal med SEB, för att försäkra banken om 

kapitalflödet till företaget. FastPartner har kunnat visa större säkerheter än de andra företagen 

men trots det upplever företaget att Handelsbankens kreditvillkor kan ändras beroende på 

banktjänstemannens egen bedömning. 

5.3 Betalningsanmärkningar 

Betalningsanmärkningar kan innebära att riskerna vid ett kreditengagemang ökar avsevärt. 

Banker kan försöka minimera riskerna vid beviljandet av krediter genom att tillämpa vissa 

kreditvillkor, men trots det förekommer det alltid kreditförluster. Detta leder till att vissa 

faktorer i kreditbedömningsprocessen får större utrymme. Betalningsanmärkningar är en 

sådan faktor som kan utgöra en varningssignal i kreditbedömningen. Betalningsanmärkningar 

registreras omedelbart när en anmälan om betalningsföreläggande görs, däremot har företagen 

ett visst tidsutrymme på ett antal veckor innan en anmälan görs. Innan registreringen av en 

betalningsanmärkning utförs har företaget i fråga blivit varnat upprepade gånger att åtgärda 

betalningskravet. Detta innebär att företag som menar att betalningsanmärkningar uppkommit 

på grund av mänskliga faktorer, som exempelvis administrativ försumlighet, då fått ett antal 

varningar och en relativt lång tid innan betalningsanmärkningen registrerades. 

 



Magisteruppsats i Företagsekonomi 
Kreditbedömning – betalningsanmärkningars påverkan på kreditvärdighet 

 80 

Alla företag som intervjuats i denna uppsats har tidigare fått betalningsanmärkningar för 

obetalda betalningskrav. A-Com är det företag med flest betalningsanmärkningar, på 13 

stycken sammanlagt. Wedins och FastPartner har två registrerade betalningsanmärkningar 

men båda företagen har uppgett att det funnit fler anmärkningar tidigare. Företag A har ett 

antal betalningsanmärkningar som skulle kunna betraktas som högt i sammanhanget. Vid 

sidan om antalet betalningsanmärkningar är det belopp som dessa utgör även viktigt att se till, 

eftersom ett antal obetalda parkeringsavgifter kan utgöra en väldigt liten summa tillsammans i 

relation till företagets tillgångar. A-Coms betalningsanmärkningar utgör närmare 160 000 

kronor, FastPartners betalningsanmärkningar utgör närmare 80 000 kronor och Wedins 

betalningsanmärkningar uppgår till en bit över 10 000 kronor. Även Företag A har ett antal 

betalningsanmärkningar som tillsammans uppgår till en större summa. Det är svårt att få 

information om hur många betalningsanmärkningar det är som går vidare till domstol och 

eventuellt omvandlas till utslag. Vid intervjuerna framgick det dock att A-Com dömts till ett 

antal utslag som ett resultat av sina betalningsanmärkningar. Vid intervjuerna framgick även 

att Wedins tidigare haft flera betalningsanmärkningar som uppgått i större summor, vilket 

numera tagits bort ur kreditupplysningar eftersom betalningsanmärkningarna antingen betalats 

eller återkallats av anmälaren, för över fem år sen. 

 

Företag A har inte upplevt någon påverkan som en följd av företagets 

betalningsanmärkningar. Anledningen till att företaget inte blivit påverkade beskrivs som 

företagets storlek och goda likviditet men under mer turbulenta tider har flera kontroller 

krävts av kreditbedömningsinstitut. A-Com har inte heller upplevt någon större förändring av 

kreditvillkoren på grund av betalningsanmärkningarna. Vid företagets kommunikationer med 

SEB har det stora antalet betalningsanmärkningar inte påpekats alls. Fast Partner framhåller 

företagets betalningsanmärkningar som den faktor som minst påverkat Handelsbankens 

kreditvillkor, trots att företagets betalningsanmärkningar utgör stora summor. 

Betalningsanmärkningarna företaget fått betraktas inte som seriösa i större utsträckning utan 

de upplevs istället som oförtjänta. De anmärkningar som registreras beskrivs som orsakade av 

leverantörer som krävt pengar utan rätt och vissa antas ha orsakats av försumlighet. Wedins 

bidrar med en avvikande skildring genom antagandet om att då företaget har ett större antal 

korta skulder kan företagets betalningsanmärkningar öka. Wedins kan konstatera att 

betalningsanmärkningar kan medföra vissa negativa effekter på relationen mellan företaget 

och banken men antar att detta kan undvikas genom en välfungerande och ärlig relation. Det 

finns istället en större oro för att betalningsanmärkningarna ska uppmärksammas i media än 
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vad de kan betyda för företagets relation till FöreningsSparbanken. Anledningen till att 

Wedins har betalningsanmärkningar beskrivs som ett resultat av leveranser som företaget inte 

godkänt. En svag dialog med företagets leverantörer har då resulterat i ett antal 

betalningsanmärkningar. 

 

En gemensam tendens bland de intervjuade företagen är att attityden mot 

betalningsanmärkningar är relativt lättsam. Antingen beror anmärkningarna på någon som 

anmält företaget utan några grunder, eller så har de uppstått på grund av slarv. Vissa av de 

intervjuade respondenterna är inte ens medvetna om varför en del av 

betalningsanmärkningarna uppstått. Detta bör betraktas i sammanhanget där företagens 

uppfattningar om betalningsanmärkningarnas påverkan på kreditbedömningarna skildras. 

Bankerna intar en klart omvänd inställning mot betalningsanmärkningar än vad företagen gör. 

 

FöreningsSparbanken är den bank som starkast betonar allvaret av betalningsanmärkningar. 

Banken resonerar inte om hur många betalningsanmärkningar som krävs för att utgöra ett 

varningstecken, utan en betalningsanmärkning betraktas som en för mycket oberoende av 

storlek. När företagskunder till FöreningsSparbanken får betalningsanmärkningar tar banken 

kontakt med kunden för att få en förklaring. Om förklaringen inte är tillräcklig eller om 

betalningsanmärkningarna utgör allvarliga typer kan kreditengagemanget avslutas. Ett nytt 

företag med betalningsanmärkningar som ansöker om krediter på FöreningsSparbanken kan få 

det svårt att beviljas krediter av banken. På FöreningsSparbanken skiljs det på 

betalningsanmärkningar och utslag, där utslag betraktas som en definitivt avgörande 

omständighet i kreditbedömningen. En kreditbedömning som görs på ett företag med ett 

utslag skulle med stor säkerhet inte leda till något kreditengagemang på 

FöreningsSparbanken. Detta är dock den teoretiska normen på FöreningsSparbanken och 

praktiken behöver inte alltid följa teorin. Det existerar sådana fall där FöreningsSparbanken 

har en kund med betalningsanmärkningar men där det finns annan positiv information som 

överväger kreditbedömningens negativa sidor. 

 

Handelsbankens kreditbedömningsprocess har beskrivits som baserad på individuella 

bedömningar. Även vad gäller betalningsanmärkningar vilar ansvaret för beviljandet av 

krediter på ansvarig banktjänsteman på Handelsbanken. På Handelsbanken finns det därför 

inte några gränser för antalet betalningsanmärkningar eller utslag vid kreditengagemang. 

Mindre betalningsanmärkningar som kan ha orsakats av obetalda parkeringsavgifter anses inte 
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alls påverka kreditbedömningen på Handelsbanken. Betalningsanmärkningarna kan få 

betydligt större konsekvenser om de orsakats av obetalda skatter eller momsavgifter. Det finns 

ett antal kreditengagemang på banken där betalningsanmärkningar är aktuella men trots det är 

Handelsbanken den med minst kreditförluster. Liksom på FöreningsSparbanken skiljer 

Handelsbanken på betalningsanmärkningar och utslag, där utslag kan få större konsekvenser 

för kreditbedömningen. Detta betyder dock inte att kreditengagemanget avslutas på grund av 

utslag, utan företag som dömts till utslag kan tvingas presentera utförlig information om 

orsaker och på vilka sätt åtgärder tagits. 

 

Vid fall då företagskunder till Nordea får betalningsanmärkningar, registreras detta i banken 

för att ha tillgång till informationen om kunden. Betalningsanmärkningar betraktas som 

seriösa varningssignaler på Nordea, vilket kan innebära noggrannare utförd granskning. 

Kreditengagemang värderas ytterliggare, men i vanliga fall avslutas inte kreditförbindelser på 

Nordea på grund av betalningsanmärkningar. Åtgärder tas i vanliga fall efter att 

kreditengagemanget avslutats genom att undvika förlängning av krediter. I fall det är nya 

kunder med betalningsanmärkningar som ansöker om krediter brukar de oftast bli nekade av 

Nordea, på grund av att banken inte har tillräckligt med historisk information om kunden. 

Nordea betraktar betalningsanmärkningar som uppstår på grund av skatter och moms som den 

mest allvarliga typen men till skillnad från övriga banker skiljs det inte åt mellan 

betalningsanmärkningar och utslag. 

 

I likhet med Nordea kan även SEB välja att avsluta ett kreditengagemang efter kreditens 

löptid. Däremot kan SEB även korta ner kreditens tid på grund av uppkomna 

betalningsanmärkningar. Dessa tillvägagångssätt är möjliga för SEB genom de kreditvillkor 

som gäller på banken, där SEB förbehåller sig rätten att avsluta ett engagemang på egen 

begäran vid vissa utfall. SEB är den bank som bearbetar informationen om 

betalningsanmärkningar mest systematisk. Betalningsanmärkningar kan utgöra varningar i 

bankens kreditbedömningar, där skötsel ingår som en viktig del. En betalningsanmärkning 

kan leda till att ett kreditengagemang aldrig påbörjas. Typen av anmärkning är även 

avgörande för hur snabbt banken agerar för att åtgärda ett tvivelaktigt engagemang. Det är 

intressant att notera relationen mellan SEB och A-Com. Inget agerande från bankens sida som 

en följd av registrerade betalningsanmärkningar uppges av A-Com, som har 13 

betalningsanmärkningar. 
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På alla banker betraktas aktuella betalningsanmärkningar som viktigare att ta hänsyn till vid 

kreditbedömningen. Äldre betalningsanmärkningar noteras men de hade liten inverkan på 

kreditbedömningen. Om det inte noterats betalningsanmärkningar på senare tid kan det tolkas 

som ett ändrat beteende eller förbättrade administrativa rutiner. Alla banker instämmer i att 

betalningsanmärkningar som registreras på grund av obetalda skatter eller moms utgör den 

allvarligaste typen. Detta är även i enlighet med skildringen som CreditLink gör. För att 

beskriva effekter av betalningsanmärkningar på kreditbedömningar nämns även typer av 

företag som viktiga, där små företag antas bli mer påverkade än större företag. 

Betalningsanmärkningar uppfattas på CreditLink som ett sätt att upptäcka likviditetsbrister. 

Om flera betalningsanmärkningar går vidare till utslag kan det vara en stark indikation om att 

företaget har svag likviditet. Uppfattningarna av CreditLink kan styrkas med de 

undersökningar som utförts av UC, där effekter av betalningsanmärkningar granskats. 

Resultatet av dessa undersökningar visar att mindre företag löper större risk att hamna i 

obestånd på grund av betalningsanmärkningar, än större företag. 

 

Eftersom bankerna i stor utsträckning tar del av kreditupplysningar från UC kan den 

information som levereras till bankerna vara viktig att uppmärksamma. UC kan inte beskriva 

en betalningsanmärknings påverkan på ett företags kreditbedömning med större precision. Att 

effekten inte är positiv är utom tvivel men i vilken grad den är negativ kan inte avgöras. UC 

utför beräkningar där risken för obestånd bestäms och den risken kan i viss grad påverkas av 

betalningsanmärkningar. Variationen i beräkningarna beror inte enbart på typen av 

betalningsanmärkning utan även på företaget som fått betalningsanmärkningen, därav 

svårigheten att avgöra den exakta påverkan. UC uppger att mindre företag påverkas mer än 

större företag av betalningsanmärkningar. Att större företag har betalningsanmärkningar 

uppges även vara mer regel än undantag. Även om större företag har ett antal 

betalningsanmärkningar brukar det inte innebära att risken för obestånd ökar för dessa företag, 

i de riskberäkningar som UC utför. Analystjänster som erbjuds av UC utgör en mindre del av 

den totala mängden information som levereras till bankerna. Den större delen utgörs av 

objektiva kreditupplysningar, vilka banker själva bearbetar för att analysera risker. 
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5.4 Kreditupplysning 

Den svenska kreditupplysningsbranschen består av ett flertal aktörer som tillsammans 

tillhandahåller stora kvantiteter information. UC utmärker sig mer än de andra genom sin 

storlek och sina ägare. De fyra storbankerna äger tillsammans UC vilket gör det möjligt för 

dem att styra typen av information som ska genereras av UC. Om informationen som 

genereras av UC avviker avsevärt ifrån andra kreditbedömningsinstitut är svårt att bedöma. 

Under förstudien med CreditLink kunde inga större skillnader påvisas. CreditLink har valt 

Soliditet som affärspartner på grund av Soliditets relation till Dun & Bradstreet. Det finns 

således inte innehållsmässiga motiv till CreditLinks val. Det noteras även att skillnaden 

mellan informationen från UC och Soliditet till stora delar består av utformningen. 

Trovärdigheten av detta påstående kan diskuteras utifrån CreditLinks aktiva roll på 

marknaden, där interna kreditbedömningar på kunder och andra företag ingår som en av 

arbetsrutinerna. CreditLink betraktas därför som en aktör med erfarenhet från flera 

kreditbedömningsinstitut. 

 

Även Wedins har erfarenheter från UC och Soliditet och liksom CreditLink betonas likheterna 

mellan de två kreditbedömningsinstituten. A-Com har däremot en annan uppfattning. Andra 

kreditbedömningsinstitut än UC kan upplevas som mindre uppdaterade av A-Com men i 

övrigt nämns inga andra skillnader. Företag blir informerade om när någon tar del av en 

kreditupplysning om företaget, på samma sätt som privatpersoner. Om kreditupplysningarna 

tagits ut från olika kreditbedömningsinstitut kan företag få möjligheten att jämföra 

informationen i upplysningarna. Även när banker som beviljat företagen krediter tar del av 

kreditupplysningar med jämna mellanrum informeras företagen. Bankerna använder UC för 

att få tillgång till kreditupplysningar av sina kunder med jämna mellanrum. 

 

Beroende på vilken bank det är kan betydelsen som kreditupplysningen från UC får i bankens 

kreditbedömning variera. De flesta banker använder även andra kreditbedömningsinstitut när 

större kreditengagemang granskas. En gemensam uppfattning bland bankerna är att 

informationen från UC betraktas som ett komplement till kreditbedömningen och 

informationen anses utgöra grundläggande historisk data, som exempelvis tidigare 

registrerade betalningsanmärkningar. 
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På grund av att ett antal respondenter uttryckt likheterna mellan olika 

kreditbedömningsinstitut kan det antas att betalningsanmärkningar får liknande utslag på 

kreditupplysningarna. Kreditbedömningsinstitut utför olika former av riskanalyser där sådan 

information inkluderas. Effekter av betalningsanmärkningar på riskberäkningarna kan antas 

vara jämförbar mellan olika kreditbedömningsinstitut. Riskanalyser och andra typer av 

bedömningar som görs av kreditbedömningsinstitut utgör en del av den information som 

banker tar del av men egna kreditbedömningar som banker utför är vanligare. Att 

kreditbedömningsinstitut genererar likvärdig information kan innebära att banker får relativt 

jämförbar information i kreditupplysningar, oberoende av källa. UC skildrar sig själva som ett 

kreditbedömningsinstitut som skiljer sig från de övriga instituten på den svenska marknaden. 

Detta motiveras med de högre krav som ställs av ägarna till UC, det vill säga de fyra 

storbankerna. UC beskrivs även som ett objektivt kreditbedömningsinstitut, där subjektiva 

värderingar inte inkluderas i kreditbedömningarna. På grund av att specifika 

värderingsmodeller och kreditupplysningars uppbyggnad utgör affärshemligheter för 

kreditbedömningsinstitut kan dessa påståenden inte styrkas. Av den anledningen kommer 

påståendet om att olika kreditbedömningsinstitut i grunden levererar likvärdig information att 

antas vara gällande, då det kan styrkas med uttalanden från flera aktörer. Det bör betonas att 

bankerna till större del tar del av kreditupplysningar och inte kreditbedömningar. De 

riskberäkningar som sammanställs av kreditbedömningsföretag är oftast en befintlig del av 

kreditbedömningar som utförs av banker. Detta innebär att banker i större utsträckning tar del 

av kreditupplysningar, men det förkommer även fall där banker tar del av analystjänster som 

erbjuds av UC. 

 

CreditLink beskriver kreditupplysningar som ett sätt att underlätta kreditgivningen. Andra 

fördelar som verktyget kan medföra är att avstånd till information kan förkortas, vilket 

erbjuder större effektivitet. Det finns dock även nackdelar som nämnts. Vissa företag upplever 

informationen som aningen släpande. Andra anser att informationen inte är heltäckande, utan 

enbart vissa delar av koncerner behandlas. Informationen i kreditupplysningarna upplevs av 

vissa företag som summarisk och begränsad. 
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6 Slutsats 

I detta sista kapitel presenteras de slutsatser som uppsatsen kommit fram till genom de 

utförda undersökningarna. Under uppsatsens gång kom det upp sådant som var värt att ta 

hänsyn till och dessa aspekter presenteras i en separat diskussion. Slutligen avslutas kapitlet 

med ett resonemang om på vilket sätt en uppföljning kan göras på denna uppsats. 

 

Väl fungerande och långvariga affärsrelationer uppskattas av både banker och företag 

eftersom det kan utgöra en stor trygghet för båda parter med den typen av förbindelser. I de 

flesta fall är det bankernas förutsättningar som styr ett kreditengagemang, men det förkommer 

även fall där det omvända kan gälla. Under analysen framkom det att den lojalitet som 

uppvisas av vissa företag inte var så stark, utan nya affärsrelationer med andra banker var 

tänkbara. Dessa företag hade ett antal betalningsanmärkningar och även vissa invändningar 

mot relationen till bankerna. En möjlig slutsats som detta resonemang kan leda till är att 

företag med svagare finansiell ställning eller svaga administrativa rutiner även tenderar att 

missköta bankrelationerna, vilket kan ge upphov till missnöje. 

 

Alla banker går igenom en kreditbedömningsprocess vid all form av kreditgivning och 

betalningsanmärkningar utgör en betydande faktor i dessa processer. Analysen visar att 

bankerna har relativt jämförbara kreditbedömningsprocesser men det finns även sådant som 

kan skilja dem åt. Den gemensamma uppfattningen bland bankerna är att 

betalningsanmärkningar påverkar kreditengagemang i viss utsträckning. 

Betalningsanmärkningar betraktas av banker som en indikation på att allt inte riktigt stämmer 

i företagen. Däremot menar bankerna att det förekommer olika typer av 

betalningsanmärkningar och dessa medför även varierande konsekvenser för 

kreditbedömningar av företagen. De olika typerna av betalningsanmärkningar som kan 

förekomma kan exempelvis vara obetalda parkeringsavgifter eller obetalda skatter. Skattebrott 

betraktas av naturliga skäl som en allvarligare typ av betalningsanmärkning, vilket innebär att 

den medförda konsekvensen på kreditbedömningar blir större. 

 

Det har visat sig att banktjänstemän i många fall bidrar med subjektiva bedömningar till 

kreditbedömningsprocesser. Detta kan leda till slutsatsen att effekter av 

betalningsanmärkningar inte går att påvisa med större säkerhet eftersom den subjektiva 
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bedömningen av banktjänstemän kan variera. Ett företags etik och moral utgör en betydande 

faktor i bankernas kreditbedömningar och anses därför vara av stor vikt vid bedömning av ett 

företags betalningsvilja. För betalningsanmärkningar kan detta innebära att aspekter som 

tidpunkter då betalningsanmärkningar registrerats, antalet anmärkningar och deras belopp blir 

viktigare för bankerna eftersom dessa kan tyda på ett förbättrat eller försämrat beteende hos 

företag.  

 

De effekter som uppstår på grund av betalningsanmärkningar skiljer sig i störst grad åt mellan 

nya och befintliga kunder till bankerna. Vid bankernas kreditbedömning är det all existerande 

information som utgör beslutsunderlag och med befintliga kunder finns redan en etablerad 

relation. Bankerna har information om företagens skötselstatistik, vilket leder till att 

företagens återbetalningsförmåga kan uppskattas på säkrare sätt. Konsekvenser som 

betalningsanmärkningar kan ge upphov till för befintliga kunder kan vara att bankerna kräver 

förklaringar om vad som skett och kan därefter ha företagen under uppsikt en tid framöver. 

Vid fall där bankernas förtroende för kunderna minskar och större osäkerhet uppstår kan 

konsekvenserna vara att företagen får kortare kredittider. Denna omständighet kan leda till att 

bankerna håller företagen under större uppsikt och därför kan välja att avbryta relationerna om 

det skulle vara nödvändigt. Det innebär även att mer regelbundna kreditbedömningar sker av 

företagen eftersom nya kreditbeslut måste tas oftare. Om bankerna bedömer 

betalningsanmärkningar som riktigt allvarliga kan konsekvenserna bli att de avbryter 

kreditengagemang med företagen med omedelbar verkan. Nya kunder har bankerna liten 

information om vilket innebär att kreditengagemangen med sådana företag blir mer osäkra 

och risken ökar. Vid ett inledande skede av nya affärsrelationer granskar bankerna 

anledningen till att företagen med betalningsanmärkningar väljer dem. Även anledningen till 

varför betalningsanmärkningar uppstått granskas. Vid fall där det finns annan positiv 

information om nya företag kan den överväga över befintliga betalningsanmärkningar. Är 

bankerna osäkra på sådant som framtida betalningsvilja och återbetalningsförmåga blir 

konsekvensen att nya affärsrelationer inte inleds. 

 

Det har visat sig att företagens storlek har betydelse för vilka konsekvenserna blir på grund av 

betalningsanmärkningar. Bankerna menar att betalningsanmärkningar kan innebära stora 

konsekvenser för mindre företag på grund av att de har färre resurser. Bankerna uppger att 

större företag kan ha som vana att betala sina räkningar för sent utan att det medför några 

konsekvenser för dem. 
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Alla företag som medverkat i uppsatsen har registrerade betalningsanmärkningar och deras 

uppfattning är att de inte betraktas som allvarliga. De flesta uppger att deras 

betalningsanmärkningar inte har påverkat relationen till bankerna och att de inte har medfört 

några specifika konsekvenser. Företagens gemensamma uppfattning om 

betalningsanmärkningar visar att så länge skulderna kan betalas påverkas inte relationen med 

banken avsevärt mycket. Detta resonemang leder till slutsatsen att företag i viss mån kan 

uppträda hänsynslöst vad gäller betalningsvilja och antalet betalningsanmärkningar, eftersom 

de är övertygade om att det inte medför några större konsekvenser. 

6.1 Diskussion 

Betalningsanmärkningar uppmärksammas ofta i media i form av sensationsnyheter men 

effekterna av dem nämns sällan. Kan det hända att betydelsen av betalningsanmärkningar 

överskattats en del eller är de verkligen så allvarliga som media kan ge sken av? Denna 

uppsats försökte begränsa undersökningen till att behandla effekterna av 

betalningsanmärkningar på företagens relationer till banker. Detta val gjordes på grund av att 

området ansågs utgöra en av de mest konkreta effekterna som betalningsanmärkningar kunde 

ge upphov till. När uppsatsen avslutas kan det konstateras att ett definitivt eller korrekt svar 

på forskningsfrågan inte går att ge. Detta beror delvis på att finansieringsbranschen inkluderar 

ett stort antal aktörer, som alla bedömer betalningsanmärkningar på ett visst sätt. Det beror 

även på den mänskliga naturen där personliga åsikter kan påverka andra i en beslutsprocess. 

Den kunskap som denna uppsats kan bidra med är dock inte försumbar, trots ämnets 

komplexitet. Den litteratur som utgjorde uppsatsens tidigare forskning visade att det kunde 

finnas en viss grad av särbehandling beroende på storleken av företag. Denna uppsats kan 

identifiera sådana trender där större företag gynnas av kreditbedömningsprocesser i relation 

till mindre företag. Betalningsanmärkningar behandlades i litteraturen som seriösa negativa 

signaler, vilket även denna uppsats kan tyda men med påtaglig skillnad. I likhet med 

resonemanget om typer av företag kan även betalningsanmärkningar medföra olika 

konsekvenser. För större företag med långvariga bankrelationer behöver 

betalningsanmärkningar inte påverka kreditengagemanget. Nya eller mindre företag kan 

däremot påverkas av betalningsanmärkningar i större utsträckning. Det anmärkningsvärda i 

sammanhanget är att alla banker som ingått i uppsatsen varit av en annan uppfattning. 

 

Urvalet i denna uppsats utgjordes av en förstudie på ett inkassoföretag, fyra banker, fyra 

företag och slutligen UC. Syftet var att förstå effekter av betalningsanmärkningar på 
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företagens kreditvärdighet. Ambitionen med uppsatsen anses vara avklarad på ett rättvisande 

sätt men det finns även sådant som kunde göras bättre. De banker som intervjuades utgjorde 

enskilda kontor för respektive bank. För att bättre åskådliggöra centrala riktlinjer och 

gemensamma drag hos respektive bank kunde ett större antal bankkontor ha inkluderats i 

uppsatsen. Det var dock inte möjligt att välja det tillvägagångssättet på grund av flera orsaker. 

Den största anledningen var de resurser som var tillgängliga för uppsatsen. Den andra 

anledningen var att företagens medverkan betraktades som viktigare än antalet bankkontor. 

För att besvara forskningsfrågan ansågs det krävas ett antal dimensioner av området och 

därför betraktas valet som korrekt gjort. Valet av respondenter och den information som 

genererats antas hålla en hög reliabilitetsnivå. Reliabiliteten bör inte minska på grund av att 

ytterliggare bankkontor inte inkluderats i uppsatsen. Den bör däremot kunna öka som ett 

resultat av respondenternas spridning. 

 

Den information som har genererats genom undersökningen anses utgöra ett tillräckligt bra 

underlag för att besvara uppsatsens forskningsfråga. Den teoretiska referensramen har använts 

som en bas för att utföra analysen och för att komma fram till slutsatsen. Genom uttömmande 

intervjuer har ett grundligt empiriskt material sammanställts och tillsammans anses dessa 

faktorer göra det möjligt att hålla en hög nivå av validitet i uppsatsen. 

6.1.1 Fortsatt forskning 

Betalningsanmärkningar behandlas ur olika perspektiv inom det ekonomiska facket och en del 

aspekter betonas starkare. För att klargöra vissa omständigheter skulle det vara intressant att 

undersöka när betalningsanmärkningar börjar minska i betydelse för olika företagsstorlekar. 

Att det är en successiv process är utom tvekan eftersom denna uppsats kan komma fram till 

vissa slutsatser, men en undersökning som inkluderar ett större antal bankkontor och företag 

skulle kunna leda till att betalningsanmärkningars effekter bättre förstås. 

 

Denna undersökning har varit lärorik och fängslande. Ett annat ämne som vore intressant för 

fortsatt forskning är att med hjälp av UC:s data och konkursstatistik genomföra en statistisk 

undersökning för att granska betalningsanmärkningars påverkan på företag.  I denna uppsats 

har framtida prognoser från UC tagits del av, men det vore även intressant att undersöka 

verkliga utfall.  
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Det vore även intressant att undersöka bankernas prioriteringar vad gäller ränteintäkter. En 

större del av bankernas förtjänster utgörs av ränteintäkter och det vore därför intressant att 

undersöka vilken risk banker är beredda att ta för att erhålla dessa förtjänster. En sådan 

undersökning kan genomföras med inriktning på en bank, för att undersöka flera kontor och 

på så sett även se om bankens praxis skiljer sig beroende på geografisk placering. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumanual för företagen 

 
1. Beskriv ert företag och er roll i företaget 

2. Vilken eller vilka banker arbetar ni med och varför valdes just den eller dessa? 

3. Vad anser ni om bankens bemötande?  

4. Finns det något som kunde göras annorlunda eller bättre? 

5. På vilket sätt bedömde banken ert företags kreditvärdighet? Vad tror ni var de 

viktigaste faktorerna som banken granskade? 

6. Anser ni att det var en rättvis bedömning? 

7. Hade ert företag några komplikationer vid bedömningen? 

8. Hur ser er relation med banken ut idag? 

9. Har er relation med banken eller villkoren för lånet ändrats med tiden? 

10. Kan förändringar av bankens villkor bero på andra orsaker? 

a. Ökat kassaflöde? 

b. Företaget når stark tillväxt? 

c. Större skulder? 

d. Betalningsanmärkningar? 

11. Tar ni del av ert företags värdering hos kreditbedömningsinstitut (exempelvis UC)? 
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Bilaga 2 – Intervjumanual för bankerna 

 
1. Vad är er roll på banken? 

2. Kan ni beskriva er kreditbedömningsprocess? Vilka parametrar är grundläggande för 

den? 

3. Vid bedömning av ett kreditsökande företag: 

a. Hur viktigt är det personliga intrycket av företaget? 

b. Hur stor roll spelar företagets struktur av ägare och ledning? 

c. Hur viktig är affärsidén och den övriga finansiella informationen (resultat och 

balansräkning samt kassaflödesanalys)? 

d. Vilka nyckeltal brukar er bank använda vid kreditbedömningar och vilka är 

viktigast? 

e. I vilken grad påverkar företagets omvärld dess kreditbedömning (bransch, 

kunder, konkurrenter, o.s.v.)? 

4. Till vilken grad är kreditbedömningsprocessen styrd av lagar? På vilket sätt?  

5. Kan företagets form eller typ av produkter som erbjuds påverka dess 

kreditbedömning?  

6. Hur viktiga är de säkerheter ett företag kan visa i relation till dess estimerade framtida 

återbetalningsförmåga?  

7. Vilket är viktigast vid bedömning av företagets återbetalningsförmåga, historisk data 

eller prognoser för framtiden? 

8. Till vilken grad används information från externa kreditbedömningsinstitut vid 

bedömningar? 

a. Används information från andra kreditbedömningsföretag än UC?  

9. Vilka konsekvenser kan en betalningsanmärkning innebära för företaget? 

b. Gör er bank någon skillnad mellan olika typer av betalningsanmärkningar? 

c. Kan storleken och tidpunkten för betalningsanmärkningen spela någon roll? 

d. På vilket sätt skiljer sig bedömningen av ett utslag, ifrån en anmärkning? 

10. Vilken är den önskvärda relationen mellan er bank och de företag som fått krediter?  

11. Utförs löpande kreditbedömningar under kreditens livslängd? 
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Bilaga 3 – Intervjumanual för UC 

 
1. Beskriv UC och er egen roll 

2. Kan ni beskriva UC:s kreditbedömningsprocess? Vilka parametrar är grundläggande 

för den? 

3. Hur ser UC:s relation ut med banker? 

4. Vad skiljer UC från andra kreditbedömningsinstitut? 

5. Vilka av UC:s tjänster använder sig banker mest utav? 

6. Gör UC egna kreditbedömningar av företag för bankerna? 

7. Hur pass integrerade tror ni UC:s kreditbedömningar är i bankernas enskilda 

värderingar? 

8. Hur fördelas informationen i kreditupplysningarna, mellan historisk data och 

estimerade framtida utvecklingar för det bedömda objektet? 

9. I vilken utsträckning styrs UC av lagar? 

10. Hur ser ni på betalningsanmärkningar i era bedömningar?  

11. Vilka konsekvenser kan en betalningsanmärkning ha för UC:s kreditbedömningar? 

a) I vilken utsträckning kan de påverka en kreditbedömning? 

b) Ser ni annorlunda på olika typer av betalningsanmärkningar? 

c) Kan storleken och tidpunkten för betalningsanmärkningen spela någon roll? 

d) På vilket sätt skiljer sig bedömningen av ett utslag, ifrån en anmärkning? 
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Bilaga 4 – Vilka uppgifter inhämtas, varifrån och hur ofta? 

I tabellen nedan beskrivs UC:s datainsamlingsprocess. Tillsammans med källan till 

informationen framkommer även kontrollfrekvensen. Vissa källor tillhandahåller olika typer 

av information, vilket är anledningen till att en myndighet är kontrollerad flera gånger. 

 

Uppgift och källa Uppdatering 

Namn o adress Skatteverket via Spar 5 ggr/vecka 

Civilstånd Skatteverket via Spar  5 ggr/vecka 

Taxerad inkomst, förmögenhet Skatteverket 1 ggr/år (juni/ 
aug/okt/dec) 

Taxerad inkomst, förmögenhet, omräkningar 
Skatteverket 

2 ggr/månad 

Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) 
Skattemyndigheten via Skatteverket 

1 gång per år 
(nov) 

Fastighetsuppgifter (lagfart, inteckning etc.) 
Lantmäteriet 

5 ggr/vecka 

Äktenskapsförord SCB 2 ggr/månad  

Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka 

Aktiebolag Bolagsverket dagligen 

Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/vecka 

Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/vecka 

Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade 
ärenden i Bolagverkets diarium) Bolagsverket 

5 ggr/vecka 

Årsredovisningar aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/vecka 

Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/vecka 

Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UC:s 
egna beräkningar 

2 ggr/år 

Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som 
tidningsklipp o enkäter 

Dagligen 

Närbesläktade företag UC:s egna analyser Varje vecka  

Börsnoterad Börslistor i tidningar/www 5 ggr/vecka   

Utskänkningstillstånd Kommuner via Folkhälsoinstitutet 1 ggr/månad  

ISO- och EMAS-certifiering Certifieringsföretag  5 ggr/vecka 

Domännamn NIC-SE Varje vecka 

Tullkrediter Tullverket  1 ggr/månad  

Kunglig Hovleverantör Hovlev.com    Löpande 

Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser via Vägverket  2 ggr/månad 

Miljösanktionsavgift Naturvårdsverket Löpande  

Förkommen ID-handling Den registrerade/UC:s reg.   Löpande 

Ställda frågor och frågeställare UC   Löpande 

Sökt/prövad kredit UC:s kunder  Löpande 

Handels- och kommanditbolag; firma, adress m.m. 
SCB 

Varje vecka 

Handels- och kommanditbolag; nya och 
avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, 
parallell- och bifirma Bolagsverket 

5 ggr/vecka 

Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka 

Arbetsställen SCB Varje vecka 

Juridisk person/enskild firma; telefon, adresser SCB Varje vecka  
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Näringsgrenstillhörighet (SNI)  SCB Varje vecka  

Branschbevakning  SKI   Var tredje månad  

Företagsrekonstruktion och rekonstruktör KFM 
via Skatteverket och tingsrätt via PoIT   

5 ggr/vecka  

Enskilda näringsidkare SCB BASUN   Varje vecka  

Reg. för moms Skatteverket   5 ggr/vecka  

Reg. för F-skatt Skatteverket   5 ggr/vecka 

Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket   5 ggr/vecka 

Företagsinteckningar Bolagsverket   5 ggr/vecka 

Konkursborgenärer (oprioriterade 
konkursfordringar) Konkursförvaltare/tillsynsmyndighet  

Varje vecka 

Konkurser och konkursförvaltare KFM via 
Skatteverket och tingsrätt via PoIT  

6 ggr/vecka 

Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) 
Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag 

Varannan månad  

Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna 
avgifter KFM via Skatteverket  

5 ggr/vecka  

Betalningsanmärkningar, tredskodomar Tingsrätt  5 ggr/vecka  

Betalningsanmärkningar, konkursansökningar 
Tingsrätt och KFM via Skatteverket 

5 ggr/vecka 

Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden 
KFM via Skatteverket    

Varje vecka 

Betalningsanmärkningar, utmätning/återtaget gods 
KFM via Skatteverket  

5 ggr/vecka   

Missbrukade bankkonton Banker 5 ggr/vecka  

Misskötta krediter och hypotekslån Banker och 
finansbolag 

5 ggr/vecka  

Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag 
och kontokortsföretag  

5 ggr/vecka   

Näringsförbud Tingsrätten via Bolagsverket 5 ggr/vecka  

Skuldsaldo KFM via Skatteverket  Varje vecka  

Skuldsanering KFM via Skatteverket  5 ggr/vecka 

UC Riskklass UC:s egna beräkningar Dagligen 

UC Riskprognos UC:s egna beräkningar Dagligen 

UC Betal samarbetande företag Varje månad 

Källa: https://www.uc.se/frameset.php  
  

 

Betalningsanmärkningar som registreras hos UC har sammanställts i tabellen nedan. Förutom 

typen framkommer även källan till informationen och registreringen. 

 
Typ av anmärkning Källa  

Accis Vägverket 

Arvsskatt Skatteverket  

A-skatt/arbetsgivaravgift (samordnad 
uppbörd) 

Skatteverket  

Avgift olovligt byggande Kommunerna 

Avhysning KFM 

Bygg- och särskild avgift Kommunerna 

Dispensavgifter enligt bilavgaslagen Vägverket 

Diverse statliga fordringar KFM 

Diverse övriga fordringar       KFM  
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Ekonomiskt bistånd     Utrikesdepartementet 

Expeditionsavgift Diverse myndigheter  

Felparkeringsavgift Vägverket 

F-skatt/särskild A-skatt    Skatteverket  

Företagsrekonstruktion Tingsrätt 

Förseningsavgift ABL     Bolagsverket 

Gåvoskatt Skatteverket  

Konkursansökan Tingsrätten/KFM 

Konkurs Tingsrätten via PoIT 1 

Kvarskatt Skatteverket  

Lantmäteriavgift  Lantmäteriet 

Missbrukad kontokredit Kreditmarknadsbolag 2) 

Missbrukad kontokredit (bensinkort)  Bensinbolag 

Missbrukat bankkonto Bank 2) 

Misskött kredit Bank 2) 

Moms Skatteverket  

Näringsförbud Tingsrätten 

Prisregleringsavgift Konsumentverket 

Punktskatt Skatteverket  

Redaravgift Skatteverket  

Sanktionsavgift för dieselolja Skatteverket  

Skattekonto Skatteverket  

Skuldsanering KFM/Tingsrätten 

Studiemedel CSN 

Stämpelavgift Domstolsverket 

Särskild avgift ABL Bolagsverket 

Särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta artister m.fl. 

Skatteverket  

Särskild uppdebiterad A-skatt Skatteverket  

Tillkommande skatt Skatteverket  

Transporttillägg Vägverket 

Tredskodom Tingsrätten 

Tull/införselavgift Tullverket  

TV-avgift Radiotjänst (RIKAB) 

Utmätning/ej tillgång KFM 

Utslag i mål om betalnings- 
föreläggande 3) 

KFM 

Vägavgift  Vägverket 

Vägtrafikskatt                        Vägverket 

Källa: https://www.uc.se/frameset.php  

 


