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Förord 

 

Vi vill tacka de lånehandläggare på Handelsbanken och SEB som har tagit sig tid att ställa upp 

på intervju och generöst besvarat våra frågor. Även ett stort tack till de företagare som har varit 

tillmötesgående i att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Tack till vår handledare Maria 

Smolander och våra opponenter som kom med värdefull konstruktiv kritik under studiens gång. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunikation, informationsflöden samt individuella uppfattningar är några av de psykologiska 

förhållanden som påverkar beslutsfattanden. Småföretagare upplever en hård kreditmarknad med 

krav på höga säkerheter och bankerna är medvetna om att de stramat åt kreditgivningen på grund 

av konjunkturläget. Handelsbanken och SEB är två storbanker som funnits länge på marknaden 

och båda har fått utmärkelser för att vara framstående banker för småföretagare.  

 

 

Syfte 

Att studera lånesituationen för småföretagare genom att angripa de psykologiska aspekter som 

kan vara av avgörande betydelse utöver hårda värden vid en kreditgivningsprocess. 

 

 

Metod 

Genom en deduktiv ansats har semistrukturerade frågor ställts i kvalitativa intervjuer med två 

storbanker och tre småföretagare i olika branscher i Stockholm stad.  

 

 

Teorier 

Behavioral Finance, Asymmetrisk information, Perception, Agentteorin, Imageteorin och 

Beslutstilsmodellen.  

 

 

Slutsatser 

I kreditgivningsprocessen krävs en kombination av hårda och mjuka värden för att kunna fatta 

beslut på ett rättfärdigt sätt. Det fastställs att psykologiska faktorer såsom god kommunikation 

minskar det asymmetriska informationsflödet och ligger till grund för relationen mellan 

lånehandläggare och småföretagare.  
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Abstract 

Background 

Communication, information flows, and individual perceptions are some of the psychological 

factors that influence decision-making. Small businesses are experiencing a tough credit market 

that demands high collateral and due to the economic situation banks have become more 

restricted when it comes to financial support. Handelsbanken and SEB are two major banks in 

Sweden that both have received awards for being outstanding banks for small enterprises.  

 

 

Purpose 

To study the lending situation of small businesses the psychological aspects need to be tackled 

and can be crucial in addition to hard values in a lending process. 

 

 

Method 

Through a deductive approach semi-structured questions are asked in interviews with two major 

banks and three small businesses in various industries in Stockholm city. 

 

 

Theory 

Behavioral Finance, Asymmetric Information, Perception, Agent Theory, Image Theory and 

Decision Dynamics. 

 

 

Conclusion 

In the process of granting credit the combination of hard and soft values is required in order to 

make a right decision. It states that psychological factors such as communication reduce the 

asymmetric flow of information and the basis for the relationship between the bank and small 

business. 
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Definitioner 

Asymmetrisk information  

Informationsflödet mellan två parter är ojämnt.
1
 

 

Banklån  

Ett lån innebär att kredittagaren erhåller den överenskomna summan från kreditgivaren från start 

och sedan återbetalar summan uppdelat i mindre belopp plus ränta under den angivna 

återbetalningsperioden.
2
 

 

Basel 3  

Ett regelverk där banker har ett krav på kapital av högre kvalité samt ökad likviditet som syftar 

till att få banker mer motståndskraftiga mot förluster.
3
 

 

Blanko  

Ett lån som upptas hos en kreditgivare där låntagaren ej behöver lämna någon form av säkerhet, 

vilket gör att låneformen löper en högre risk.
4
 

 

Check kredit  

Kallas även kontokredit och fungerar som en extra säkerhet för företagen. När företaget är i 

behov av krediten finns likviditet. Krediten kopplas till företagets konto och ränta betalas av 

företaget om de använder sig av krediten. Utöver den rörliga räntan på den del av krediten som 

betalas kan en del banker ta ut en årlig kreditkostnad baserad på den totala kreditlimiten.
5
 

 

Fakturabelåning 

Fakturafordringar pantförskrivs. Fakturorna står som en säkerhet för banken och företaget får 

tillgång till direkt rörelsekapital.
6
 

                                                        
1Larsson M, Företagsfinansiering, från sparbankslån till derivat, SNS Förlag 2011, s 128 
2Terry J. Watsham, Keith Parramore Quantitative Methods in Finance International Thomson Business Press 1997 sid.35 
3http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/ 2012-10-30.  
4 http://www.ne.se/sok?q=blanko+l%C3%A5n 2013-01-06. 
5 http://taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/dop/produktportal.nsf/0/00C79D23E93BD943C1256A34004C4B9D?OpenDocument 2012-10-18 
6http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=&amp;navid=A_Finansiering&amp;sa=/shb/INeT/ICent

Sv.nsf/Default/q442E47D70E59DEC4C1256C0C002CEE1E 2012-10-12. 
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Hårda värden 

Faktorer som benämns med hårda fakta som resultat och säkerhet.
7
 

 

Konsolideringsgrad 

Mäter ett företags soliditet.
8
 

 

Limit  

Begränsning av hur högt ett totalt belopp får vara i en given lånesituation.
9
 

 

Mjuka värden  

Faktorer som ej kan tas på fysiskt såsom socialt nätverk och personliga relationer.
10

 

 

Soliditet  

Är ett nyckeltal som mäter företagets stabilitet och återbetalningsförmåga på längre sikt.
11

 

 

Räntabilitet  

Mäter effektiviteten på ett specifikt kapital, som lönsamhet, i ett företag.
12

 

 

Räntetäckningsgrad  

Ett mått på företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna.
13

 

 

  

                                                        
7Larsson M, Företagsfinansiering, från sparbankslån till derivat, SNS Förlag 2011, s 155 
8http://www.ne.se/sok?q=soliditet 2013-01-06 
9http://www.ne.se/sok?q=limit 2013-01-06 
10Larsson M, Företagsfinansiering, från sparbankslån till derivat, SNS Förlag 2011, s 155 
11http://www.ne.se/sok?q=soliditet 2013-01-06. 
12http://www.ne.se/sok?q=r%C3%A4ntabilitet 2013-01-06. 
13 http://www.ne.se/sok?q=t%C3%A4ckningsgrad  2013-01-06. 



 

9 

Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till problematiken som uppsatsförfattarna valt att studera 

samt avgränsningar och uppsatsens syfte.  

Bakgrund 

Den moderna kreditmarknaden började ta form i början av 1820-talet då finansinstitut började 

etablera sig. Centralt i städerna började sparbanker starta upp sina verksamheter, främst i syfte att 

främja den privata ekonomin för medborgarna. I och med detta utvecklades också 

lånemöjligheten för näringsidkare. 

 

Banker bedriver idag sin verksamhet liksom andra företag med mål att gå med vinst. En av de 

vanligaste orsakerna till att en bank får finansiella svårigheter kan i många av fallen härledas till 

att ett större antal låntagare fallerat att kunna återbetala skulden. För att nå en finansiell stabilitet 

är det viktigt att bankerna har en förmåga att mäta och hantera dessa risker vid kreditgivning 

såväl som att kunna värdera ett företag på bästa sätt.
14

 Andra faktorer som påverkar bankernas 

verksamhet är rådande regeringspolitik, förväntade konjunktursvängningar etcetera.
15

 

 

Bankerna har med en kreditupplysning som underlag även i uppgift att se över fem olika 

aspekter: 

1. Viljan hos företagets ledning att fullfölja avtalet sinsemellan 

2. Deras engagemang och motivation till att bedriva en lönsam affärsverksamhet 

3. Företagets likviditet för löpande utgifter 

4. Rådande konjunktur och marknadsförhållanden 

5. Ställda säkerheter
16

 

 

Kreditgivningsprocessen innehåller således en stor mängd information, där det gäller att 

bankerna kan göra en korrekt och optimal bedömning. För att nå den bäst lämpade lösningen för 

såväl banken som företaget, är det avgörande att relevant information går att urskilja.  

                                                        
14http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf 2012-11-13 

15Terry J. Watsham, Keith Parramore Quantitative Methods in Finance 1997 International Thomson Business Press sid.3 
16Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 90. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf
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Vid en kreditgivningsprocess är det viktigt, ur bankernas perspektiv, vilka säkerheter som ställs 

vid den eventuella beviljade krediten. Vid kreditgivning riskerar bankerna att inte få krediterna 

återbetalade. Det kan till exempel bero på att investeringsprojektet misslyckas eller att det 

uppstår oförutsedda händelser under kredittiden, därav behöver bankerna begära säkerheter av 

kredittagaren för att kompensera för riskerna kreditgivningen bär med sig.
17

 

 

Borgen är en typ av säkerhet vid företagsbelåning, där en eller flera utomstående fysiska eller 

juridiska personer avger löfte om att stå ansvarig och betala för en skuld om låntagaren ej betalar. 

Det avtal som upprättas mellan borgensmannen och kreditgivaren kallas för borgensförbindelse, 

där det framgår i vilken utsträckning och omfattning borgensåtagandet besitter.
18

 

 

Pantbrev är en annan säkerhet som används vid kreditgivning. Det är ett dokument som är 

utfärdat på ett visst belopp och inom en viss gräns av objektets värde. Pantbrev ger kreditgivaren 

rättigheter att nyttja fastigheten om låntagaren skulle komma på obestånd med sina betalningar.
19

 

 

Den mest förekommande säkerheten är företagshypoteksbrev, där banken har säkerhet för 

fordring i näringsidkarens lösa egendom, såsom lager eller maskiner. Företagshypotek 

uppkommer efter att en företagsinteckning registrerats, varefter näringsidkaren lämnar över ett 

företagshypoteksbrev till kreditgivaren.
20

  

 

Handelsbanken och SEB är de banker som kommer att beröras i studien. Handelsbanken 

grundades år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank, och har sedan dess vuxit och är idag 

en av Sveriges storbanker. Handelsbanken har både privat- och företagskunder och har 

rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge, och ytterligare ett 20-tal länder. 

 

Handelsbanken har närmare 11 200 medarbetare världen över och med ett rörelseresultat 2011 på 

16 536 miljoner kronor, vilket var en ökning med tolv procent jämfört med föregående år.
21

 

                                                        
17Terry J. Watsham, Keith Parramore Quantitative Methods in Finance International Thomson Business Press 1997 sid.2 
18 http://www.ne.se/sok?q=borgen 2013-01-08. 
19http://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/om-boende/pantbrev-och-lagfart/index.htm 2012-10-10. 
20http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080990.HTM 2012-11-10.  
21http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_ar/$file/hb_11_sv_ar.pdf 2012-10-20 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_ar/$file/hb_11_sv_ar.pdf
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Sedan början av 1970-talet utmärker sig Handelsbanken från de andra storbankerna då banken 

har en stark decentraliserad organisation. Detta leder till att bankkontoren i sin tur har större 

möjlighet att alltid utgå från kundens behov, bygga upp en mer långsiktig relation och fatta alla 

affärsbeslut nära kunden. 

 

Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna. Målet ska 

uppnås genom att banken ska ha lägre kostnader än konkurrenterna, och mer nöjda kunder. 

Handelsbanken har de senaste 40 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna.  

 

År 2012 blev Handelsbanken tilldelad utmärkelsen Sveriges småföretagsbank av 

Finansbarometern. Finansbarometern genomför, utan yttre påverkan, marknadsundersökningar 

med inriktning på hur företag ser på revisionsbyråer såväl som banker. I undersökningen har mer 

än tusen företag, med mellan en och nio anställda, fått tycka till om banker, där alltså 

Handelsbanken hamnade i toppen. Företagen i undersökningen är representerade av företagets 

ledning, antingen av verkställande direktör eller finansieringschef. Undersökningen täcker fem 

olika områden: Service och bemötande, pris, rådgivning, elektroniska tjänster och produkt- och 

tjänsteutbud. Företagen får i marknadsundersökningen poängtera vilken del de tycker är den 

mest viktiga, i detta fall blev parametern service och bemötande högst rankad och där låg 

Handelsbanken i framkant.
22

 

 

SEB står för Skandinaviska Enskilda Banken och grundades år 1856 av André Oscar Wallenberg 

och var den första privatbanken i Sverige. Idag är SEB en av Sveriges ledande storbanker och är 

en nordisk finansiell koncern. Koncernen har internationell prägel och finns representerad i ett 

20-tal länder i världen.
23

 

 

2011 hade SEB ett rörelseresultat på 11 105 miljoner kronor med nästan 17 000 medarbetare 

världen över.
24

 

                                                        
22http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;navob

=51&amp;base=/shb/inet/icentsv.nsf&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 2012-10-20. 
23http://www.sebgroup.com/sv/Om-SEB/Vilka-vi-ar/Historia/ 2012-11-18. 
24 http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2011.pdf 2012-11-30 
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SEB är en relationsbank som ända sedan starten 1856 har tillhandahållit rådgivning och 

finansiella lösningar till sina kunder. De har en unik affärsmix där de lägger mest tyngd på 

företagssidan samt långsiktigt tänkande i de nordiska och baltiska länderna.
25

 

 

För nystartade och småföretagare erbjuder SEB lösningar, råd och stöd till företagarna så att de 

ska kunna utvecklas. För detta arbete har SEB blivit utsett till Årets småföretagarbank år 2010, 

2011 och 2012 av tidningen Privata Affärer.
26

 

 

Almi Företagspartner bildades år 1994 då riksdagen beslutade att bilda en organisation med syfte 

att hjälpa mindre företag med finansieringslösningar. Almi har således blivit en viktig 

samarbetspartner till bankerna vid kreditgivning. Almi kompletterar marknaden och för att 

främja entreprenörskap och innovation tar Almi större risker än vad bankerna generellt gör. För 

att kompensera detta risktagande tar Almi Företagspartner ut en högre ränta i förhållande till 

andra banker.
27

 

 

Det är på kreditmarknaden låntagare möter kreditgivaren, i denna situation kan ytterligare kapital 

vara av avgörande betydelse för småföretag. Småföretag som låntagare måste både presentera sin 

affärsplan rätt samt uppvisa en realistisk budget vid mötet med banken. Vid företagsbelåning 

gäller det för småföretagarna att dels övertyga banken om att företaget besitter en 

återbetalningsförmåga, men likväl är det viktigt vilka säkerheter låntagaren kan uppvisa.
28

 

 

Idag bestäms kreditvärdigheten för småföretag genom en kreditbedömning som genomförs och 

analyseras via Upplysningscentralen. Upplysningscentralen benämns som UC och är ett av 

Sveriges ledande affärs - och kreditupplysningsföretag. UC bildades år 1977 vars huvudägare är 

Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Med hjälp av UC kan företag fatta säkra 

tillförlitliga affärsbeslut med hjälp av analyser och kreditupplysningar. UC tillhandahåller 

                                                        
25 http://www.sebgroup.com/sv/Om-SEB/ 2012-10-18 
26 http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2011.pdf 2012-10-18 
27http://www.almi.se/om-almi/historik/ 2012-11-20. 
28Larsson Mats Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat 2011 Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 90 
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manuella företagsbedömningar och scoring-modeller till marknaden, det är detta som ligger till 

grund för den företagsvärdering som blir aktuell vid en kreditgivningsprocess.
29

 

 

Sveriges näringsliv och sysselsättning består främst av mindre företag därav har insikten om 

deras betydelse ökat. Småföretagarna gynnar samhällsekonomin och näringslivets dynamik samt 

skapar nya arbetstillfällen. Oavsett storlek på företag ställs organisationer ofta inför finansiella 

beslut. Enligt tidigare forskning består den viktigaste källan för externt kapital av banklån för 

små och medelstora företag.
30

 Vanligtvis behövs inga avancerade kalkyler, men är det en större 

och strategisk investering krävs en kalkyl för att kunna skapa ett beslutsunderlag som minimerar 

risken.
31

 

 

Problembakgrund 

Banker upplever ofta problem med hanteringen av småföretagare och bristen på kunskap inom 

området samt finansiella instrument är bidragande faktorer. Fokus på att utveckla finansiella 

instrument för större företag leder till att småföretagare inte alltid får en korrekt bedömning. 

Erfarenheter inom bankväsendet visar att det är högre risk att finansiera nystartade småföretag då 

dessa har en tendens att avvecklas strax efter etablering i förhållande till större stadiga företag.
32

 

 

Inom finansieringsteorin handlar det om att finna den bästa avvägningen mellan investeringar 

och olika finansieringslösningar, där hänsyn måste tas till risker och kostnader.
33

 Mindre företag 

är ofta i behov av ett lån i ringare omfattning som fortfarande innebär en hög transaktionskostnad 

för bankerna. Trots att investeringen för bankerna är lägre, innebär det en relativ hög kostnad för 

att kontrollera och följa upp denna form av finansiering.
34

 

 

Det kan uppstå komplikationer vid värdering av företag beroende på vilken bransch de tillhör. 

Olika branscher är förknippade med olika risker och företagens styrkor ligger i deras 

                                                        
29https://www.uc.se/om-uc/om-uc/organisation.html 2012-12-10. 
30Larsson Mats Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat 2011 Författarna och SNS förlag sid 115- 
31Larsson Mats Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat 2011 Författarna och SNS förlag sid 149-150 
32Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003 sid 13 
33Larsson Mats Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat Författarna och SNS förlag 2011 
34Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 13. 
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affärsmodell och vilken tillväxt de har. Marknadens utveckling kan vara avgörande och skilja sig 

åt mellan branscherna och även vara av betydelse specifikt för ett företag beroende på vilken 

position de har på marknaden. Det vanligaste är att banken värderar företagen med hjälp av 

årsredovisningen, dock finns det värden i företagen som inte kan visas i årsredovisningen och 

som gör att ett fast värde på ett företag aldrig an fastslås.
35

 

 

Även yttre faktorer påverkar kreditgivningsprocessen, år 2007 började bekymren på de 

finansiella marknaderna i USA uppdagas och världsekonomin har sedan dess tvingats anpassa 

sig till en övergripande finansiell kris som brett ut sig globalt. Statsskulderna runtom i världen 

har ökat, läget har blivit oroligt på de finansiella marknaderna, samt centralbankens femdubblade 

balansräkningar på fem år har påverkat bankernas verksamhet även i Sverige. Utöver det har 

skuldsättningsgraderna nått de högsta nivåerna på 130 år.
36

 Enligt en undersökning Almi gjorde 

under 2011 visade det sig att allt fler småföretagare upplevde att det var svårt att få lån 

beviljade.
37

 Orsaken beror delvis på att bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditgivning. 

Företagen i sin tur verkar avvakta och ibland även avstå helt från investeringar då de är rädda för 

kostnaden att ta upp ett lån för den tänkta investeringen.
38

 

 

En aspekt är att småföretagarnas siffror och säkerheter inte är det enda som har betydelse vid 

kreditgivningen. Relationen mellan banker och låntagare bygger på en legitimitet där 

marknadens aktörer känner en närhet till varandra. Bankernas kunder fattar inte sina finansiella 

beslut utan påverkan av samhällets utveckling. En längre relation mellan banker och deras 

kunder bidrar ofta till att förtroendet mellan parterna är starkare.
39

 

 

För att relationen ska kunna upprätthållas krävs det att kommunikationen mellan parterna 

fungerar. Kommunikation innebär att individer överför budskap mellan varandra och kan ske 

både verbalt och icke-verbalt. Dock gäller det att båda parter är aktiva i överföringsprocessen 

och är sändare och mottagare i ett komplicerat socialt system. Detta eftersom båda parter har 

                                                        
35 http://www.foretagande.se/vad-bestammer-ett-foretags-varde/ 2012-10-18 
36http://hugin.info/1208/R/1626854/520576.pdf 2012-10-18 

37http://www.almi.se/om-almi/undersokningar/ 2012-11-20. 
38http://www.driva-eget.se/rekordsvart-att-lana-for-smaforetag-6921622 2012-11-20. 
39Larsson Mats Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat Författarna och SNS förlag 2011 

http://www.foretagande.se/vad-bestammer-ett-foretags-varde/
http://hugin.info/1208/R/1626854/520576.pdf
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olika individuella erfarenheter och förväntningar som formar kommunikationen, utöver det kan 

varierande situationer och miljöer spegla kommunikationsprocessen.
40

 

 

Småföretag är i princip helt beroende av hur ägaren/ledaren agerar, i motsats till större företag. 

Detta beror på att när man arbetar i mindre skala, påverkar varje enskild individ slutresultatet 

mycket mer än i stora företag. Således innebär det att ett småföretags styrande förlitar sig till stor 

del på vilken strategi som ägaren/ledaren väljer att satsa på. Omvärlden är föränderlig vilket 

medför att det krävs en flexibilitet hos småföretagarna för att kunna rätta sig efter marknadens 

utveckling. Flexibiliteten innebär även en större risk för banken vid kreditgivningen, då dessa 

faktorer kan komma att påverka återbetalningsförmågan av krediten om småföretaget misslyckas 

med anpassningen. Därför är det viktigt att ägaren/ledaren samt lånehandläggaren på banken har 

en öppen kommunikation, eftersom båda parter är beroende av varandra. Banken överlever inte 

utan företagskunder, samtidigt som småföretag är i behov av kapitaltillförsel. Det är av yttersta 

vikt att det etableras ett förtroende mellan de två parterna, vilken inom bankvärlden 

kännetecknas av att varken banken eller småföretaget kommer göra orätt eller inbringa 

ogynnsamhet mot den andre.
41

 

 

Problemformulering 

Att småföretagare upplever svårigheter på kreditmarknaden beror till viss del på bankernas krav 

på säkerheter som orsakats av konjunktursvängningar. Utöver det ligger kommunikationen såväl 

som psykologiska faktorer som grund för ett beslut vid kreditgivning. I vilka sammanhang 

fallerar det till småföretagarnas nackdel? 

 

Undersökningsfrågor 

● Vilka psykologiska aspekter väger in i beslutet vid kreditgivningsprocessen? 

● I vilka hänseenden skiljer det sig i kreditgivningsprocessen mellan de två olika bankerna 

uppsatsförfattarna valt att studera? 

                                                        
40Karlsson Lars Psykologins grunder 1:3  Studentlitteratur 2004 sid 477-478 
41Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 119-120 



 

16 

●  Är det svårare att bli beviljad en kredit om du tillhör en specifik bransch? Det kan 

exempelvis vara svårare att bedöma tjänsteföretag där tillgången är intellektuell.  

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera lånesituationen för småföretagare genom att angripa de 

psykologiska aspekter som kan vara av avgörande betydelse utöver hårda värden vid en 

kreditgivningsprocess. 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att intervjua tre lånehandläggare på vardera två storbanker, SEB och 

Handelsbanken i Stockholm stad, totalt sex stycken, detta för att uppsatsen inte ska bli för bred. 

Det geografiska läget är valt utifrån var uppsatsförfattarna lever och verkar. För att uppnå syftet 

kommer tre småföretagare från olika branscher att intervjuas. Detta för att kunna undersöka om 

det föreligger skillnader beroende på branschtillhörighet. Dessa tre företag har alla någon slags 

koppling till de berörda bankerna. Definitionen av småföretagare är att de har mellan 10 och 49 

anställda, en årlig omsättning på sju miljoner Euro eller en balansomslutning som inte överstiger 

fem miljoner Euro.
42

 

 

I avseende att få företagarna att bli mer öppna och våga uttrycka åsikter i intervjuerna kommer 

företagen behandlas anonymt och konfidentiellt. Vidare är studien ingen kritisk granskning av 

bankerna, därmed utgår detaljinformation kring företagens val av bank. 

  

                                                        
42http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/eusdefinitionavsmfsme.4.21099e4

211fdba8c87b800017125.html 2013-01-08. 
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Teorier 

Teorikapitlet beskriver teorier som kan förklara kommunikationen och beteendet vid en 

kreditgivningsprocess.  

 

Behavioral finance 

Behavioral finance är ett ämnesområde inom finansieringsteorin som studerar hur olika 

psykologiska faktorer påverkar finansmarknaden. Teorin utgår från kognitiv psykologi som i 

förenklade drag handlar om hur människor tänker. Det handlar om att analysera marknaden 

utifrån hur människor reagerar på marknaden i empirin och att inte utgå från eller ta för givet att 

människan är rationell i sina beslutsfattanden.
43

 

 

Behavioral finance är en relativt ny teori och har därför mött en hel del motstånd då den som 

finansiell teori inte har några tydliga ramverk som den utgår från. Samtidigt indikerar teorin hur 

värdefullt och viktigt förståelsen för psykologi är gällande beslutsfattandet av investerare, 

marknaden och befattningshavare. Teorin grundar sig i att det ska vara en balansgång mellan 

kvantitativ data och emotionella värden. Den har bidragit till förståelsen i hur människor värderar 

olika tillgångar, baserat på observerade faktorer, som ter sig olika beroende på hur individer 

tolkar en situation.
44

 Inom företagsfinansiering har beteendemässiga faktorer inflytelse på 

beslutstagande. Investerare, kredithandläggare eller andra finansiella aktörer kan omöjligt agera 

på helt rationella grunder på grund av kognitiva begränsningar, självkännedom samt personliga 

känslor och intuitioner.
45

 

 

Tillämpningen av teorin syftar till att få en insikt av hur rationellt ett beslutsfattande är vid en 

kreditgivningsprocess. Teorin speglar förståelsen kring det psykologiska samspelet mellan bank 

och småföretagare. 

 

                                                        
43 Ritter J. R. Behavioral Finance, Pacific-Basin Finance Journal Vol. 11, No. 4, (September 2003) pp. 429-437  
44 Ackert F. L. och Deaves R. Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making and MarketsSouth-Western,Cengage Learning 2010 sid 251 
45Ackert F. L. och Deaves R. Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making and MarketsSouth-Western,Cengage Learning 2010 sid 265 
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Perception 

Perception definieras med hur man tar emot information utifrån tidigare erfarenheter och fysiska 

aspekter. Perceptionsprocessen grundar sig i hur hjärnan bearbetar den mottagna informationen. 

Först tar sinnesorganet emot stimuli (sinnesintryck) och sänder därifrån informationen vidare till 

retikulära aktiveringssystemet (RAS). RAS bearbetar informationen utifrån individens intressen, 

behov, stimulusintensitet, ovanor etcetera. Sedan släpps de sensoriska impulserna antingen fram, 

alternativt motas bort innan de förs vidare ut i nervsystemet som förbinder sinnesorganet med 

hjärnan. De impulser som på något vis är betydelsefulla för individen släpps fram medan 

meningslösa motas bort.  

 

Perception är således individuellt och subjektivt eftersom olika personer kan tolka och reagera 

olika på exakt samma sensoriska information. Det blir till en aktiv och kreativ process där data 

organiseras och tolkas beroende på individens bakgrund och unika erfarenhet och där även 

personlighet, attityd och humör kan komma att spela en betydande roll.
46

 

 

Tillämpningen av teorin avser att förklara att det finns skillnader i uppfattningen mellan parter, 

vilket kan komma att påverka kommunikationsflödet.  

 

Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information är ett begrepp som används inom nationalekonomin och beskriver den 

situation då ena partnern har större tillgång till väsentlig information inför att ingå ett avtal. Det 

betyder att informationsflödet mellan de två parterna är ojämnt. Asymmetrisk information är 

vanligt förekommande mellan småföretag som ansöker om kredit och bankerna.  

 

Kreditgivning kan ses som en kontraktsrelation som utgörs av formella samt implicita kontrakt. 

Formella kontrakt utgörs av låneavtal, pantsättningshandlingar och borgensförbindelser medan 

implicita kontrakt kan handla om muntliga överenskommelser och löften. De implicita 

kontrakten är ofta av stor betydelse i kreditrelationerna eftersom det innebär höga förväntningar 

                                                        
46Karlsson Lars, Psykologins grunder 1:3 Lars Karlssons studentlitteratur 2004. sid 71-72, 82 
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på hur motparten ska agera. Ur bankernas perspektiv bidrar detta till att den asymmetriska 

informationen minskar eftersom de implicita kontrakten inbringar större förtroende mellan 

parterna.
47

 

 

Teorin belyser den mest övergripande problematiken inom kreditgivningsprocessen för 

småföretagare och tillämpas genomgående i denna studie. Teorin kan appliceras både ur ett 

bankperspektiv och småföretagsperspektiv och ger en inblick i var brister kan uppstå mellan 

dessa två parter.   

 

Agentteorin 

Teorin förklarar sambandet mellan aktörer och huvudmän på marknaden och förklarar således 

hur man kan lösa de problem som kan uppstå i relationen mellan dessa två parter. Teorin 

refererar till två typer av problem, dels den typ av problem som uppstår när aktören och 

huvudmannen hamnar i en konflikt då deras intressen och mål inte överensstämmer med 

varandra. Denna typ av intressekonflikt kan till viss del härledas till det asymmetriska 

informationsflödet.  Den eventuella konflikten bidrar till att det blir svårt för aktören att verifiera 

vad huvudmannen egentligen gör, både på grund av att det är komplicerat att övervaka men 

också av den eventuella kostnad för att i så fall göra det.  

 

Den andra typen av problem som kan uppstå är att huvudman och aktör betraktar risk på olika 

sätt och därmed har olikartade toleransnivå för risk. Detta i sin tur kan leda till att de olika 

parterna kan vara benägna att vidta diverse åtgärder. Teorin syftar till att reglera och finna den 

mest effektiva överenskommelsen mellan aktörer och huvudmännen med givna förutsättningar 

såsom rationalitet, riskuppfattning och intressen.
48

 

 

Tillämpning av teorin sker för att skapa en förståelse för hur aktörer agerar på marknaden och se 

vilka olika förhållanden som påverkar vardera part i beslutsprocessen.  

 

                                                        
47Larsson M, Företagsfinansiering, från sparbankslån till derivat, SNS Förlag 2011, s 128 
48 Kathleen M. Eisenhardt Agency Theory: An assessment and Review. The academy of managemen review,  Vol. 14, No. 1. ( Jan.,1989), pp. 57-

74 
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Imageteorin 

Teorin menar att beslut grundas på kunskap såväl som tidigare erfarenheter och att det är dessa 

som sätter normer och ideal. Dessa normer och ideal är grundläggande för att beslutsfattaren ska 

kunna urskilja sitt mål vad denne vill göra och planera hur det på bästa sätt kan uppnås. 

Potentiella mål och planer som inte är förenliga med normerna och idealen förkastas omedelbart. 

Om målet bestäms och planerna implementeras men sker för långsamt, kommer brist på framsteg 

bidra till att förnya eller helt ändra planer och således byta ut målet. Teorin har följande 

grundpelare:  

 

Imagevärde är de standarder för hur saker och ting ska vara och hur människor i omgivningen 

ska uppföra sig. Dessa är självklara sanningar för vad individen eller organisationen i sig står för, 

vilka mål som existerar och hur dessa mål nås. Det framgår även vad eller vilka vägar som inte 

är acceptabla för att nå målet. Dessa principer kan vara svåra att formulera men har stark 

påverkan vid beslutsfattandet och ligger till grund för potentiella mål och åtgärder.  

 

Som ett tillägg till de ovan nämnda principer, besitter beslutsfattaren en agenda av olika delmål 

och förfaranden för att nå det önskade slutmålet, detta kallas imagelinjen. Denna del innehåller 

visioner om hur framtiden borde se ut och sätter därför standarder för vad som är lämpligt och ej 

lämpligt beteende.  

 

Strategisk image innebär planerande och består av två olika sidor. Den första sidan är taktik där 

det rätta beteendet framträder. Den andra sidan är att kunna förutsäga vad framtiden kommer att 

ge. För att kunna planera måste det finnas en taktik som hanterar de lokala förhållandena och 

begränsningar, men även kunna förutse det scenario som framtiden förväntas ge och som avgör 

om taktiken är lyckad eller ej.  

 

Imageteorin skiljer även mellan två olika typer av beslutsfattande. Det första beslutsfattandet är 

antagande vilket används vid avgörandet om man ska ta an nya mål som såväl planer eller inte. 

Detta avgör om de nya målen är förenliga med beslutsfattarens principer och standarder.  Den 

andra typ av beslutsfattande är beslut vid framsteg, som fattas då det skett stora framsteg vid 
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planeringsstadiet och som gör att målet är närmare. Denna del förlitar sig till stor del på det 

stadiet då man förutser och spår prognoser för framtiden.
49

 

 

Tillämpningen av teorin syftar till att förklara hur informanternas svar präglas av tidigare 

erfarenheter och normer.  

 

Beslutstilsmodellen 

Beslutstilsmodellen behandlar två olika perspektiv av hur informationshanteringen varierar hos 

olika människor. Det ena refererar till hur mycket information människor använder sig av vid 

själva beslutsfattandet. Det andra perspektivet visar nivån av involvering, det vill säga om 

personen alltid håller sig till samma beslut eller tittar över andra valmöjligheter. 
50

 

 

Modellen skiljer vid informationsanvändningen. Satisfierande personer tar del av förhållandevis 

lite information innan de fattar beslut, medan maximerande personer använder sig av mer 

information. Modellen skiljer även på graden av fokus vid beslutsfattande. Personer som har lätt 

för att finna en lösning på problemet och hålla fast vid den, benämns som unifokuserade. I 

motsats till denna grupp kallas personer som finner flera olika lösningar till samma problem för 

multifokuserade.  

 

  

                                                        
49Beach Lee Roy, Connolly Terry. The psychology of decision makin. Sage publication 2005 uppl 1:2 sid 160-164. 
50Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 71. 
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Beslutstilsmodellen 

 

Fokus Satisfierare Maximerare 

 

 

Uni 

Beslutsam 

Uppriktig 

Snabb 

Resultatorienterad 

Hirerakisk 

Seriös 

Metodisk 

Kvalitesorienterad 

 

 

Multi 

Flexibel 

Social 

Anpassande 

Förändringsorienterad 

Integrativ 

Öppen 

Kreativ 

Teamorienterad 

Figur hämtad från Landström H, Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små 

företags finansiering.
51

 

 

 

I den beslutsamma stilen nås en tillfredsställande och definitiv lösning på problemet med hjälp 

av en mindre mängd information. Då stilen inte lägger någon större vikt vid huruvida lösningen 

var den bästa, görs ingen analys utifrån beslutsfattandet. Stilen är följaktligen effektiv, men kan i 

vissa fall betraktas som alldeles för lättsinnig.  

 

Den flexibla stilen nyttjar i likhet med den beslutsamma stilen en mindre del information för att 

fatta ett beslut men ser över flera potentiella lösningar på problemet. Detta gör att stilen har 

öppna alternativ och kan betraktas som en förändringsorienterad stil, eftersom den är mer 

anpassningsbar. Detta kan bidra med att slutgiltiga beslutsfattanden kan bli fördröjda. 

 

I motsats till redan nämnda stilar tar den hierarkiska stilen del av all information som finns 

tillgängligt för att fatta ett effektivt och slutgiltigt beslut. All relevant data betraktas och det är 

                                                        
51Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 71. 
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viktigt att rätt metod används vid analysen. Stilen uppfattas som ordentlig och arbetar långsiktigt. 

Dock kan stilen även uppfattas som för strikt, då den är hård i kontrollen.  

 

Den integrativa stilen använder sig av en stor mängd information och ser flertalet lösningar på 

problemet. Denna stil betraktar problemet utifrån flera olika perspektiv, vilket gör den väldigt 

öppen och kreativ. Dock kan den i vissa fall uppfattas som vag och obestämd.
52

 

 

Tillämpningen av modellen syftar till att förklara skillnaderna i hur processen för beslutstagande 

går tillväga mellan olika individer. Teorins relevans för denna studie ligger i att förklara att 

skillnaderna i beslutsfattande beror på individens karaktär och personlighet.  

  

                                                        
52Landström Hans Småföretaget och kapitalet - svensk forskning kring små företags finansiering Författarna och SNS förlag 1:1 2003sid 72-73 
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Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom studiens syfte. Kapitlet kommer att 

behandla problemet med asymmetrisk information, psykologiska aspekter såväl som hårda och 

mjuka värden. 

 

Tidigare forskning i artikeln Small Firm Credit Market Discrimination, Small Business 

Administration Guaranteed Lending, and Local Market Economic Performance tar upp 

diskriminationen som sker med asymmetrisk information som grund. Kostnader som uppstår för 

minoritetsägda företag vid asymmetrisk diskrimination går att reducera menar författarna. En 

lämplig metod är att uppmuntra kreditgivare att bevilja lån i situationer de annars inte skulle ha 

gjort det, då dessa kan visa sig lönsamma. Detta utmynnar i sin tur till att kreditgivaren utvecklar 

en relation med låntagaren: en relation där specifik information om låntagaren kan ske till en 

lägre kostnad genom grundläggande kontroll och bevakning av den beviljade krediten. När 

relationen är etablerad reduceras de framtida kostnaderna av asymmetrisk information såväl som 

statistisk diskriminering genom att främja en relation mellan småföretag och kreditgivarna. 

 

Artikeln tar upp fenomenet SBA i USA (Small Business Administration) som är ett statligt 

ingripande som syftar till att öka småföretagares tillgång till krediter. För att uppmuntra 

småföretagande och entreprenörskap, går staten in och står som säkerhet för en viss del av lånet 

vilket har som syfte att stärka landets ekonomi. SBA har hjälpt över 20 miljoner småföretagare 

genom deras program sedan 1953. 

 

Vikten av en god relation betonas i artikeln som en nödvändig och viktig faktor vid kreditgivning. 

Petersen och Rajan (1994) menar att återhållsamhet vid kreditgivning i stor del beror på att 

företagen är för små eller är för nya på marknaden. Författarna anser dock att detta skulle kunna 

gå att avhjälpa med en nära och integrerad relation där låntagaren tillgodoser kreditgivaren med 

nödvändig information. Om relationen sinsemellan låntagaren och kreditgivaren stärks kan detta 

i sin tur leda till att kreditgivaren betraktar framtida lån som mindre riskfulla.
53

 

 

                                                        
53Craig Ben R, Jackson William E, Thompson James B. Annals of the American academy of political and social science vol 613,Advancing 

research on minority Entrepreneurship ( Sep., 2007), pp.73-94. 
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Även i artikeln Relationships lending and lines of credit in small Firm finance tas ämnet 

asymmetrisk information upp. Problemet med asymmetrisk information drabbar i större 

utsträckning småföretagare i jämförelse med större företag. Detta genererar i sin tur större 

skillnader i kreditgivningen beroende på storleken på företaget. Därför är bankverksamhet i stort 

behov av långsiktiga och givande relationer med sina kunder för att överkomma hindret vid 

asymmetrisk information. 

 

De asymmetriska informationsproblemen försöker bankerna lösa med hjälp av att noga se över 

och analysera all kommunikation som sker till och från kunden. I förebyggande syfte ser 

bankerna till att lånevillkoren är så fördelaktiga som möjligt för kunderna, i form av ränta och 

säkerheter. Detta gör att relationen spelar en signifikant roll vid förhandling om villkoren och 

därmed ansamling av informationen. 

 

Artikeln menar att värdet på företaget kan stiga om det finns en etablerad relation mellan 

låntagare och kreditgivaren, i detta fall banken. Det nämns också att det finns studier som påvisar 

att styrkan ligger i relationen mellan banken och låntagaren och hur detta värderas högt.
54

 

 

Mellan 1985-1992 genomfördes en studie av Sven Jungerhem där han tittade på uppländska 

företag och analyserade relationen mellan företagen och deras finansiärer. Studien utgår från en 

modell där företaget ses som en sammanhållen organisatorisk enhet som en del i en 

utbytesrelation där resurser omvandlas till varor/tjänster. Det är resursgivarna, företaget och 

kunderna som ingår i utbytesprocessen.  

 

Resultatet visade att majoriteten av företagen endast hade en bankrelation och att denna ofta var 

långvarig, hälften av de studerade företagen hade mer än tioåriga relationer med sina respektive 

banker. Att relationen dessutom är lokal och fysisk visade sig vara viktigt för att den finansiella 

relationen skulle kunna etableras. Den geografiska närhetens betydelse samt de banker som var 

mest etablerade i Uppland, var de som hade flest och de mest långvariga kundrelationer. Med 

andra ord påvisar studien att stabila relationer är viktiga att bibehålla både för företagare och 

finansiärer, det skapar ömsesidig tillit. 

                                                        
54Berger Allen N, Udell Gregory F. The Journal of Business, vol 68 No 3 ( Jul 1995 ), pp.351-381. 
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Enligt studien är det en balansgång mellan hårda och mjuka faktorer vid kreditgivning. Hårda 

faktorer är ren fakta som kreditgivaren kan använda som grund för beviljande av krediten 

exempelvis soliditet, säkerheter och tidigare resultat. Mjuka faktorer kan till exempel vara 

sociala nätverk och personliga relationer. Balansgången mellan hårda och mjuka faktorer 

understöds även från annan forskning. Exempelvis Hedelin och Sjöbergs studie från 1994 som 

visade att personintrycket är den viktigaste beslutsgrunden vid kreditgivning speciellt vid 

bedömning av nystartade företag. På grund av att de hårda faktorerna är begränsade i dessa 

situationer blir därför personkännedom och personligt intryck mer väsentligt. Kreditgivarens 

erfarenhet har i andra studier påvisats vara av betydelse vid bedömningen. Långa relationer 

mellan finansiärer och företagare och andra mjuka faktorer blir därmed bevisligen en viktig 

beståndsdel i samspelet mellan kredittagare och kreditgivare.
55

 

  

                                                        
55Larsson M, Företagsfinansiering, från sparbankslån till derivat, SNS Förlag 2011, s 149-157 
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Metod 

I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studiens utformning samt genomförd 

datainsamlingsmetod presenteras. 

Vetenskapssyn 

Uppsatsförfattarna forskningsstrategi är att genomföra en fallstudie, där kombinationen av 

kvalitativa och kvantitativa ansatser tillämpas för att samla in data.
56

 En deduktiv 

slutledningsform kommer att användas i studien. Deduktiv ansats innebär en härledning från det 

generella till det konkreta. Generella teorier kommer att appliceras på empirisk data för att se om 

teorierna går att styrka.
57

 

 

Val av metod 

Studien genomförs med en kvalitativ metod och resultaten tolkas utifrån empirin genom 

hermeneutisk forskningsmetodik. Hermeneutisk forskningsmetodik innebär vid kvalitativa 

analyser att forskaren formar sig ett helhetsomdöme efter att ha gått igenom intervjun. Därefter 

försöker forskaren utveckla meningen av vissa uttryck eller teman och tolka svaren.
58

 

Uppsatsförfattarna har valt att intervjua två storbanker för att kunna jämföra dem sinsemellan 

och tre småföretag i olika branscher. 

 

Företag A verkar inom detaljhandeln. 

Företag B verkar inom restaurangbranschen. 

Företag C är ett investmentbolag.  

 

Med hjälp av tidigare forskning, teorier och befintlig litteratur beskrivs och diskuteras de 

psykologiska aspekterna ingående. För att bredda studien och göra uppsatsen mer tillförlitlig 

kommer kvantitativa ansatser användas som sekundärdata i form av årsredovisningar.
59
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Motiv för val av metod 

Undersökningen i sig är av en mer komplex form, där kvalitativa intervjuer är en fördel för att 

kunna tolka resultaten. Undersökningen syftar till att belysa de psykologiska aspekterna inom 

kreditgivningsprocessen, vilket endast kan framträda vid en kvalitativ ansats. Studien syftar till 

att beakta skillnader vid kreditgivningsprocessen, dessa skillnader är påtagliga att anföra vid en 

kvalitativ metod. För att underbygga och stärka resultaten från intervjuerna beaktas även 

kvantitativ ansats.   

 

Primär och sekundärdata 

Primärdata är den data som samlas in i form av intervjuer och e-postkorrespondens, det vill säga 

den vedertagna insamlingsmetoden. Sekundärdata är den information som går att finna i litteratur, 

vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och annan data.
60

 

 

Insamling av data 

För att analysera de psykologiska faktorerna bakom kreditgivningsprocesser kommer litteratur 

och vetenskapliga artiklar vid Södertörns högskolas databaser och bibliotek att användas. Den 

komplexa kreditgivningsprocessen som studien refererar till, medför att personliga intervjuer 

med lånehandläggare vid respektive bank kommer att genomföras. De banker som berörs av 

studien är utvalda för att de är två av de största bankerna i Sverige och har båda fått flera 

utmärkelser för att vara framstående för småföretagsamhet. 

 

Omständigheter vid bransch, storlek och lånesituation varierar mellan de småföretag som beaktas 

i studien vilket innebär att dessa företag kommer att intervjuas personligen. Insamling av 

kvantitativ data kommer att utföras genom att småföretagarnas samt de två bankernas 

årsredovisningar studeras. Litteratur, vetenskapliga artiklar samt Internet kommer även studeras i 
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undersökningen. Empirin utgörs därmed av personliga intervjuer som underbyggs av kvantitativ 

data. 

 

Intervjuer 

Uppsatsförfattarna väljer att intervjua tre stycken lånehandläggare vid de två respektive bankerna, 

totalt sex stycken, samt att intervjua tre stycken småföretagare inom olika branscher. På så vis 

ges en uppfattning om båda parters sidor av kreditgivningsprocessen.  

 

Intervjuernas utformning bygger på delvis strukturerade intervjuer som utgår från en 

intervjuguide. En mall med förberedda frågor kommer att brukas, frågorna kommer att vara 

öppna i syfte att kunna ställa följdfrågor till informanten beroende på dennes svar under 

intervjuns gång. Att frågorna till största del är standardiserade till bankerna och företagarna 

möjliggör jämförelsen mellan svaren från de olika parterna och gör analysarbetet lättare. Detta 

tillvägagångssätt är mer tidseffektivt samtidigt som det uppmanar informanterna att bidra med 

mer fördjupande information och personlig vinkel. 

 

Nackdelen som framträder vid denna typ av intervju är att intervjuns fokus kan hamna avsides, 

därför är det viktigt att guiden följs för att leda tillbaka informanten i rätt riktning ifall det 

inträffar.
61

 

 

Informanter till intervjuerna i de två storbankerna baseras i första hand på det geografiska läget i 

syfte att effektivisera tiden under studien. Intervjuerna på de två storbankerna beräknas 

genomsnittligt till strax över 30 minuter. Tiden begränsas med hänsyn till studiens storlek och 

syfte. 

 

Val av småföretag grundas på vilken bransch de tillhör samt om dessa företag upptagit ett lån. 

Intervjuerna beräknas genomsnittligt till strax över 20 minuter. Den kortare tiden motiveras med 

att intervjufrågorna till småföretagarna inte kräver lika ingående svar som bankernas intervjuer.  
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Metodkritik 

 
I följande kapitel beskrivs brister av de valda metoderna i förhållande till uppsatsens syfte. 

Validitet, reliabilitet och källkritik kommer att behandlas. 

Validitet 

Validitet förklarar hur pass relevant undersökningens konkreta data är för att representera det 

generella fenomenet.
62

 Tre stycken lånehandläggare ska intervjuas på respektive bank för att på 

så vis nå en högre validitet. Intervjuerna i undersökningen byggs på öppna frågor i syfte att 

undvika att styra informanternas svar. Uppsatsförfattarna har valt att titta på tre olika branscher 

för småföretagarna i syfte att öka validiteten. Faktorer som att studien är för liten och innehåller 

för få intervjuer har bidragit till att sänka validiteten.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten i undersökningens data, detta avser vilken data som valts, 

hur den har samlats in och hur den bearbetas.
63

 I kvalitativa ansatser består risken dels av att 

informanten i vissa fall inte får delge för mycket information på grund av affärsstrategier, men 

också att informanten inte vill uppge sina brister.  

 

Att genomföra personliga intervjuer ger ett mer samlat intryck och möjliggör för att kunna tolka 

kroppsspråk hos informanten. Marknaden som beaktas i undersökningen förändras ständigt 

vilket medför risken att svaren kunnat se annorlunda ut om studien gjorts vid en annan tidpunkt. 

För att öka reliabiliteten i studien kommer kvantitativa ansatser i form av årsredovisningar 

användas. 
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Källkritik 

Källkritik används främst för att se om en källa är pålitlig, lämplig och används som en metod 

för att granska fakta. För att kunna skilja tvivelaktig information från bra fakta kontrolleras all 

litteratur genomgående. Trovärdighet och tillförlitlighet konstateras genom att bland annat se hur 

aktuell informationen är, huruvida författaren är neutral eller expert och i vilket syfte källan 

skapats. Även pålitligheten kontrolleras genom att se över hur väl uppgifterna går att jämföra 

med andra källor och om de i sådana fall överensstämmer.
64

 

 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att kvalitativa intervjuer gör det svårt att kontrollera 

trovärdigheten i svaren informanterna ger, då svaren kan vara av subjektiv art. För att motverka 

detta kommer flera lånehandläggare på samma bank att intervjuas för att på så vis se om det 

föreligger någon skillnad. Dock är tre intervjuer med vardera bank inte  representativt för hela 

banken, utan ska betraktas som en fingervisning till det generella fenomenet.  

 

Den geografiska utgångspunkten gör att studien enbart präglas av ett storstadsperspektiv, det kan 

därför föreligga skillnader om studien hade genomförts på annan ort.   

 

  

                                                        
64

 http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=13203&refid=14563 2012-11-10. 



 

32 

Empiri 

I följande avsnitt presenteras de intervjuer som genomförts med valda företag och banker.  

Handelsbanken 

”Den lokala banken i den stora koncernen” 

 

Kreditgivningsprocessen i Handelsbanken skiljer sig inte nämnvärt åt om ansökan om ett lån 

sker i form av ett stort företag eller som en småföretagare. Principen är densamma, förfrågan ska 

innehålla hur mycket pengar företaget vill låna, om det är en ren rörelsekredit eller ett rent lån 

och vad lånet ska användas till. Detta gäller då företaget redan är kund hos Handelsbanken sedan 

innan, är det en helt ny kund krävs det mer. Då vill Handelsbanken sitta ner och diskutera 

ärendet med ägarna till företaget för att kunna få en känsla för företaget och se de mjuka värdena. 

Till mötet efterfrågas balans- och resultaträkning och den senaste årsredovisningen. 

Handelsbanken är mer restriktiva i beviljningen av krediter till helt nystartade företag. Största 

orsaken till detta är att Handelsbanken inte vill gå in med riskkapital, vilket blir fallet vid helt 

nystartade företag. Dock finns det andra möjligheter vid denna situation, en variant kan vara att 

låna ut pengar till ägaren privat. 

 

Handläggning och beviljande av krediter sker på lokalnivå på varje enskilt kontor. Beroende på 

hur hög limit lånehandläggare respektive kontorschefen har, kan beslut fattas inom kontorets 

väggar. Handlar det om högre krediter, behöver lånehandläggaren gå vidare med ärendet till 

regionstyrelsen. Regionstyrelser finns i de regioner Handelsbanken delat in hela landet i, och 

dessa har varsin styrelse. Sista steget, om det rör sig om ännu högre krediter behandlas ärendet 

av centralstyrelsen. 

 

Handelsbanken har en intern skriftlig kreditpolicy som är ett rating system kallat Basel 3. Basel 3 

är en ny bankreglering och ska implementeras gradvis för samtliga banker i Sverige.
65

 Detta är 

en avancerad metod, där man väljer att inte gå på säkerheten för kapitaltäckningen. Istället sätts 

en rating på varje kund för att individuellt kunna föreskriva rätt kapitaltäckning på kunden. 
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Därför är det av yttersta vikt att man sätter rätt rating på kunden i första steget, så att värderingen 

blir korrekt utifrån kund. Om en kund exempelvis befinner sig på medelnivån i ratingsystemet, är 

det ingen given soliditet, räntabilitet etcetera som kunden måste ha, utan det gör att 

Handelsbanken kan göra värdeomdömen av de mjuka faktorerna. De mjuka sidorna värderas 

utifrån fler omdömen såsom hur styrelsen ser ut och om den ger ett förtroendeingivande intryck. 

Således väger omdömena tungt vid kreditgivningsprocessen, för förutsatt att de uppvisade 

siffrorna är goda och värdeomdömena ger ett tryggt intryck har Handelsbanken underlag för att 

kunna fatta ett givande beslut i affären. Att Handelsbanken arbetar utifrån denna metod gör att de 

tittar på varje enskilt ärende för sig och behöver därför inte alltid utgå från några nyckeltal. 

 

Småföretagare ansöker idag om alltifrån rörelsekredit, checkkredit och kreditkort hos 

Handelsbanken. Vid konsultföretag eller liknande där det kan bli frågan om en tjänstebil kan 

banken hjälpa till med ett leasingavtal. Bransch och företagsform har stor betydelse vid 

kreditgivningen hos Handelsbanken.  Vissa branscher är förknippade med en högre risk, 

exempelvis restaurangbranschen, där fusk med skattepliktiga medel kan förekomma. Vid 

tjänsteföretag tittar Handelsbanken på de mjuka faktorerna, hur väl kontoret känner kunden 

sedan innan. För att få en klarare bild över företaget tittar man även på företagets kundkrets, hur 

strukturen ser ut och kontrakt med anställda. Det är viktigt att vid exempelvis konsultföretag, 

försäkra sig om att en anställd slutar inte tar med sig hela kundstocken, eftersom det är 

inkomstkällan till företaget. 

 

Vilka säkerheter som småföretagen måste lämna skiljer sig från kund till kund, då exempelvis 

företagsformen ser olika ut. För småföretag är det mer vanligt med personlig borgen, där ägarna 

till företaget får gå in som säkerhet. Företagsinteckningar är också vanligt förekommande, dock 

blir denna säkerhet värdelös om företaget går i konkurs vilket gör att den kan kombineras med 

andra former av säkerhet. Vid de situationer banken kräver mindre säkerheter är det oerhört 

viktigt att företaget är kund i Handelsbanken sedan innan. Detta för att kunna se en historik av 

hur kunden skött sig tidigare. Befintliga kunder som varit kunder en längre tid och står stabila 

trots finanskris visar en enorm styrka som kan vara till underlag vid en ny kreditgivning. 
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För lånehandläggare på Handelsbanken är det av vikt att ha kännedom om företaget sedan innan, 

det behöver inte betyda att det måste vara ett lokalt företag. Om det handlar om en större summa 

pengar som företaget vill låna i förhållande till företagets storlek och omsättning, och de inte är 

kunder i banken sedan innan är det mycket svårare att få ett positivt besked vid kreditgivningen. 

Det företaget behöver i så fall vara välkänt och ha en stor erfarenhet inom marknaden samt 

kunna presentera goda siffror. 

 

Kundrelationen är i fokus, och det är här Handelsbanken utmärker sig. En gedigen kunskap inom 

kreditgivning och det faktum att Handelsbanken aldrig behövt låna pengar av staten vid kriser, 

visar på den trygga relation banken har till sina kunder. Lånehandläggare på Handelsbanken 

sätter förståelsen för kunden och den tänkta affären i första hand. Vetskapen om vem kunden är 

och att det är en sund affär är den första delen av processen, säkerheter kommer som andra 

moment och är mer som ett pris på själva krediten. 

 

Handelsbanken utmärker sig med att vara en trygg bank och att ha varit stabil över tid sett till 

kreditgivning och prissättning. Mellan 2005-2008 valde andra banker att säga upp krediter då 

landet genomgick en nedgång i byggindustrin i motsats till Handelsbanken. Åtstramningar blev 

verklighet men banken sa aldrig upp några befintliga krediter. Företagskulturen är traditionell 

hos Handelsbanken vilket är lite av en strategi att endast vara aktiv på de marknader som sedan 

innan är kända. För företag som vill etablera sig på en ny marknad kräver Handelsbanken en 

genomgående och tidskrävande undersökning. Handelsbanken vill att alla kunder ska få chans 

till en egen personlig lånehandläggare, och det gör att varje kundrelation i sig blir mer stabil. 

 

Beroende på hur pass komplicerad processen är tar en vanlig kreditgivningsprocess cirka tre 

veckor. Faktorer som att det är en ny marknad eller att vissa kontrakt måste kontrolleras gör att 

hela arbetet förhalas. Handelsbanken gör uppföljning med sina företagskunder minst en gång per 

år. Beroende på storleken på krediten kan banken göra fler återkopplingar. 

 

Lånehandläggare på Handelsbanken ser tendenser på att det är tuffare på finansmarknaden för 

småföretagare idag. Dock är det stor skillnad, om man jämför med fem år tillbaka då det var helt 

stopp och banker överlag stramade åt kreditgivningen. Men återhållsamheten präglas av att 
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lånehandläggare blir mer självcensurerade och lägger band på sig själva som handläggare. Det 

gäller att finna andra lösningar om regionstyrelsen säger nej och kontoret vill hjälpa kunden. 

Exempelvis kan banken minska krediten till företaget eftersom krediten inte enbart handlar om 

volym utan också i hur stor del som är blankolån. Den generella riktlinjen är att en 

lånehandläggare som har tio miljoner i limit, får ge hälften i blankolån varav en tredjedel 

långsiktigt. Man kan alltså titta vidare på dessa volymer och erbjuda småföretaget andra 

möjligheter. Om företaget exempelvis jobbar med valutahandel och i så fall gör terminsaffärer 

innebär det att banken måste göra en risklimit även om företaget bara säkrar affärer. Detta 

innebär att företaget kan få möjligheten att dra ner risklimiten om de drar ner på att säkra 

terminsaffärer, vilken i sin tur kan sänka blankolånet. Vid sådana situationer efterfrågar banken 

ytterligare säkerheter och pantbrev på fastigheten. 

 

För att lyckas övertyga en lånehandläggare om sin affärsidé på Handelsbanken är nyckelordet: 

Kunskap. Företagsledaren måste visa lånehandläggaren att denne har kunskap om marknaden 

och sin verksamhet. Att företagsledaren har erfarenhet och har verkat i branschen ett längre tag 

är också av stor vikt. Lånehandläggare på Handelsbanken kan vid nya möten med kunder, ställa 

kritiska frågor, om kunden behärskar att svara bra på dessa inges ett gott intryck. Detta gör att 

det är angeläget att personkemin mellan lånehandläggaren och kunden fungerar. Det avgör hur 

hårt lånehandläggaren kommer att arbeta för att få igenom krediten och motiverar till att lyfta 

fram företaget än mer inför ett möte med regionstyrelsen. Mjuka värden och att företaget är kund 

innan i banken är a och o vid kreditgivningsprocessen i Handelsbanken. 

 

SEB 

SEB beviljar krediter inom alla branscher men de har en kreditpolicy som de utgår från och där 

det är vissa branscher som avviker från den skriftliga policyn. Företag inom dessa branscher, 

exempelvis restaurang, där det är vanligt förekommande att ägare kringgår skatteregleringar, 

använder sig av svartarbete samt att det är hög konkurrens på marknaden gör att kreditgivningen 

blir mer komplicerad. Att låna kapital till en känslig bransch innebär att det krävs en mer 

komplex och ingående analys av företaget. SEB:s policy anger annars övriga kreditprinciper, 

exempelvis löptider och att de inte får låna ut riskkapital. 
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Beroende på kreditansökans omfattning sker beslutsfattandet antingen direkt på de lokala 

bankkontoren alternativt via en kreditkommitté vid större kredithanteringar eller på grund av 

andra omständigheter såsom betalningsanmärkningar eller branschtillbehörighet. Behöver 

ärendet gå via kommittén arrangeras ett möte där kredithandläggaren tillsammans med 

kommittén går igenom ärendet. Således finns det olika instanser inom SEB och de värderar inte 

företagen själva utan detta sker via externa kanaler. Dessa externa kanaler är värderingsföretag 

som DTZ Sweden AB, LRF, Forum, NAi Svefa och NewSec. Dock har SEB riktlinjer som säger 

att företaget ska värderas utifrån årets vinst multiplicerat med fem, med reservation för att 

resultat kan skilja sig stort beroende på klimatet på marknaden men detta är något som tas 

hänsyn till i beräkningarna. SEB har även en del nyckeltal som de utgår från när de gör en 

kreditbedömning av ett företag. De tittar på att konsolideringsgraden inte är för låg för att avgöra 

om det finns substans i bolaget. Räntetäckningsgraden för att bedöma återbetalningsförmågan 

samt kassaflödesanalysen för att se att det finns ett ordentligt flöde av likviditet till amortering.  

 

Det är många faktorer som spelar in vid kreditgivning, ett nystartat företag har svårare att få en 

kredit beviljad hos SEB i och med att det inte finns någon tidigare historik kring företaget. I 

dessa fall måste företaget kunna visa upp en god budget och affärsplan. Lånehandläggaren gör en 

bedömning av hur återbetalningsförmågan samt hur ekonomin ser ut på den privata sidan för 

företagarna eftersom det kan komma att bli aktuellt med en ägarborgen. Det väger även in hur 

lång erfarenhet företagaren har inom företagsverksamhet samt om de är villiga att gå in med eget 

kapital.  

 

Att värdera tjänsteföretag upplever de intervjuade lånehandläggarna som svårare, eftersom 

tjänsteföretag har många mjuka värden som ej kan mätas i siffror. Även i dessa fall utgår SEB:s 

lånehandläggare från vilka personer det är som ligger bakom företaget, vad de har för 

erfarenheter inom branschen och är de villiga att gå in med eget kapital eller med ägarborgen. Är 

företaget som söker kredit kund sedan tidigare i banken är detta många gånger en fördel då det 

finns en god historik kring kunden, dock är det inte en avgörande faktor. Däremot kan det vara 

avgörande för vilka säkerheter SEB kräver av dem vid kreditgivningen.  
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De vanligaste krediterna som småföretagare ansöker om är checkkrediter, i form av exempelvis 

MasterCard kreditkort, banklån för större investeringar samt fakturabelåning. Beroende på hur 

komplext låneärendet är, tar processen att få ansökan beviljad ett par dagar upp till några veckor. 

Detta beror på kunden samt vilka siffror och budgetar de kan uppvisa. Ju bättre underlag banken 

får från kunden desto snabbare går processen. Utöver ägarborgen som redan benämnts som 

säkerhet är företagsinteckning en vanlig existerande form av säkerhet som SEB kräver från sina 

kunder, säkerheterna avgörs från kund till kund och beroende på bransch och hur omfattande 

krediten är som de ansöker om.  

 

Lånehandläggarna på SEB anser att deras styrka är engagemanget de lägger ner och visar sina 

företagskunder. De erbjuder samma tjänster som deras konkurrenter men differentierar sig då de 

ger löften till sina kunder om god uppföljning och att tillgodose sina kunders behov. Visar 

kunden i sin tur stort engagemang för sitt företag brukar samarbetena bli goda och en väl påläst, 

skötsam kund värderas högt av handläggarna och självklart speglar detta av sig i relationen 

sinsemellan parterna. Erfarenheten från företagarna är något som handläggarna ser som en del i 

riskbedömningen, ju längre erfarenhet desto mer kunskap kring sin bransch och sitt företagande. 

Med andra ord spelar personkemin mellan parterna in enligt de intervjuade handläggarna dock är 

det inte av avgörande karaktär för att en kreditansökan skall få genomslag. Att lånehandläggaren 

har god relation med sin kund skapar ett ömsesidigt förtroende men beslut fattas sällan enbart av 

lånehandläggaren utan går via kreditkommittén eller diskuteras med kollegor alternativt chefer 

på det lokala kontoret.  

 

Företag A 

Företag A är ett aktiebolag som är verksamt inom detaljhandelsbranschen och har bedrivit sin 

verksamhet sedan 1975. Idag har de 16 anställda varav tolv personer är tillsvidareanställda. År 

2011 omsatte företaget 25 miljoner kronor.  

 

Företag A ansökte om checkkredit samt banklån hösten 2012, tidigare var de obelånade, men en 

expandering ledde till att man ansökte om ett lån samt en kredit, båda med samma belopp. Lånet 

är uppsatt på tre år och är amorteringsfritt det första året. Det är ett medvetet val från Företag A 
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att inte lägga hela summan som checkkredit. Detta på grund av att en checkkredit kostar mer 

oavsett om den nyttjas eller inte eftersom det tillkommer en årlig avgift för den och det är 

aningen högre ränta på checkkrediten.  

 

Företag A har sedan starten haft samma bank och det föll sig naturligt att som lång och trogen 

kund ansöka om en kredit i samma bank. Dock kände sig de två ägarna inte helt tillfreds med 

bemötandet de fick från sin bank. Dels hade de sedan ett par år tillbaka bytt bankman som de på 

ett personligt plan inte var nöjda med. Sedan upptäckte de att de fick en högre räntesats än andra 

i deras närhet fick, trots ett över 30-årigt lång samarbete. Det visade sig även att deras bank tog 

ut högre avgifter för kortköpshantering, samt att de krävde en engångssumma på 5000 kronor för 

administrativa omkostnader.   

 

Banken krävde att ägarna skulle gå in med en personlig borgen vilket de inte ville göra, istället 

blev företagsinteckning aktuellt som säkerhet. Dock var ägarna vid det här laget ganska 

missnöjda med sin bank då de kände att de enbart tittade på deras siffror och inte lade någon vikt 

vid att de varit kunder länge i banken och dessutom var ett känt företag på den lokala marknaden 

med god likviditet.  

 

Företag A upplevde att uppföljningen från deras bank hade varit ganska dålig, samtidigt hade de 

i sin tur inte krävt så mycket som kund i banken. Personkemin mellan dem och deras 

lånehandläggare stämde inte, och ägarna upplevde att lånehandläggaren hade en ganska dålig 

attityd och inställning till företaget. Lånehandläggaren hade inte vågat ta några risker eller fatta 

beslut på egen hand utan behövde alltid ta upp frågan med sin överordnade. Detta upplevdes 

negativt från ägarnas sida eftersom tidigare bankman hade varit mer självgående.  

 

Genom en rekommendation från företagets jurist ansökte de om en offert från en annan bank. 

Juristen anordnade ett möte mellan ena ägaren och en lånehandläggare helt förutsättningslöst. 

Utfallet blev väldigt positivt för Företag A. Ägarna upplevde att den nya banken visade stort 

intresse för att få dem som nya kunder i banken, medan den gamla banken nästintill verkade ta 

dem för givet. Vid mötet med den nya banken och offertförfrågan krävdes ingen större 

information om företaget då deras verksamhet var känd och respekterad hos det lokala 
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bankkontoret. De krävde enbart de fem senaste boksluten samt företagsinteckning som säkerhet 

eftersom Företag A hade en god historik och god likviditet. Den nya banken värdesatte mer 

mjuka värden och relationer än vad deras gamla bank gjorde.  Dessutom tjänade Företag A en 

avsevärd summa pengar då den nya banken inte tog ut samma avgifter som deras tidigare bank 

gjort. Offerterna från de två bankerna tog ungefär en månad att få. Att de inte ansökte om 

offerter från fler banker handlade om att de ganska snart kände sig nöjda med offerten från den 

nya banken.  

 

Det var det personliga bemötandet som fick Företag A att fatta beslutet om att byta bank efter 30 

år. De har fått en kontaktperson, men behöver de expertishjälp inom något område har de 

möjlighet att direkt kontakta personer som är mer lämpade att besvara och behandla det specifika 

ärendet. 

 

Företag B 

Företag B är verksamt inom restaurang- och cateringbranschen och har varit det i tio år.  Företag 

B är ett aktiebolag, har 25 stycken anställda och hade en omsättning på 22,8 miljoner kronor år 

2011. 

 

Företag B har idag ett lån i form av en checkkredit. Denna checkkredit har ökat successivt sedan 

2007, då företaget ansökte om krediten. Innan dess hade ägarna gått in med eget kapital. Orsaken 

till att Företag B ansökte om checkkredit var att säkra likviditeten då de drabbats av 

likviditetsbrist och blev tvungen att frysa vissa fakturor. 

 

Val av bank grundades på att en av ägarna hade sedan tidigare sin privatekonomi kopplad till den 

aktuella banken. Företag B hade inte någon tidigare erfarenhet hur en lånesituation gick till och i 

början hade ägarna ingen vetskap om vilka krav man kan ställa på banken vid ansökningstillfället. 

Det var först när Företag B tog in en ny delägare, som hade tidigare kännedom och kunskap om 

kreditgivningsprocessen, som företaget kunde börja ställa krav på banken. Detta ledde till att 

Företag B gick till flera andra banker för att se var de kunde få de mest förmånliga villkoren. 

Företag B valde dock att behålla sin tidigare bank och fick vid mötestillfället uppvisa en 
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likviditetsbudget. Som säkerheter ville banken att alla delägare skulle gå i personlig borgen. 

Checkkredit blev beviljad och beslutet tilldelades Företag B efter cirka en vecka. 

 

Företag B upplevde den första lånehandläggaren som väldigt positiv, engagerad och att denne 

brann för företaget. De var således mer än nöjda med bankens åtagande. Under åren utvecklades 

relationen mer och mer, vilket gjorde att Företag B började umgås privat med lånehandläggaren. 

Att företaget hade en personlig kontaktperson är något som de värdesatt eftersom de etablerade 

en god relation med varandra. 

 

Sommaren 2012 blev Företag B tilldelad en ny lånehandläggare på banken för att den tidigare 

handläggaren tilldelades andra uppdrag inom banken. Den nya lånehandläggaren fokuserade 

väldigt mycket på siffrorna och Företag B upplevde märkbara skillnader i bemötandet, bland 

annat tiden för hantering av information. Företag B kan ibland tvingas efterfråga specifik 

information, detta kunde den tidigare lånehandläggaren ordna på ett par timmar, för den nya 

lånehandläggaren kan det ta flera dagar. Detta har medfört att Företag B lyft tanken igen på att 

byta bank, då de upplever ett missnöje med sin lånehandläggare. 

 

Företag B upplever ett sviktande förtroende för sin bank. De har ett stort engagemang i banken, 

inte bara i form av en checkkredit, utan även flertalet leasingavtal. Företag B känner att då det 

går bra och de uppvisar fina siffror är banken givmilda, men när det går sämre stramar banken åt, 

vilket egentligen är den situationen då företaget är i stort behov av bankens hjälp. Exempelvis 

drog banken tillbaka och halverade den beviljade checkkrediten, med motiveringen att Företag B 

hade ett för stort engagemang i banken. Vid denna tidpunkt var Företag B i akut behov av hjälp 

från banken, men nekades detta trots att de varit välskötta kunder i banken i nästan tio år. 

 

Företag C 

Investmentföretaget, Företag C, har sitt intresse i att investera i skog och fastigheter och har varit 

verksamt sedan 1995. År 2005 bestämde Företag C att byta bank efter att ha haft samma bank i 

nästan 20 år. Orsakerna till beslutet var flera, dålig relation till lånehandläggaren, höga 

räntekostnader och en toppstyrning i banken som gjorde det omöjligt att fatta ett snabbt och 
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effektivt beslut. Trots att Företag C varit kund i banken under en längre tid krävde de orimliga 

och stora säkerheter. 

 

Genom personliga kontakter hos en av delägarna, upprättades kontakt med kontorschefen för en 

annan banks närliggande kontor. Ett möte ägde rum där Företag C gick igenom vilka behov som 

fanns och vad de behövde. De fem senaste årens bokslut och likviditetsbudget uppvisades och 

Företag C blev beviljat en checkkredit som syftar till att fungera som en säkerhet för att jämna ut 

likviditeten vid behov. Företag C valde en checkkredit för att kunna klara av temporära 

likviditetsproblem. Den nya banken medförde flera förmåner, inte bara lägre kostnader för själva 

krediten men också en mer effektiv och öppen relation med lånehandläggaren. Ägarna fick även 

sina krav tillgodosedda det vill säga att inte behöva bistå med så stora säkerheter som hade 

efterfrågats av den tidigare banken. Den nya banken begärde således säkerheter i form av 

företagsinteckning och pantbrev i aktuella fastigheter. 

 

För Företag C är den personliga kontakten helt avgörande. Att ha ett förtroende för varandra är 

ett måste då företaget gör större investeringar i skogsfastigheter som kräver ett relativt stort 

kapital. Företag C har idag två stycken kontakter på banken, men använder sig mest av kontakten 

till kontorschefen då det var där samarbetet tog fart. Denna konstellation är inget Företag C 

skulle vilja ändra på, utan känner att expertisen och att ha ett få antal kontaktpersoner är bra. 

 

Uppföljningen från banken är utomordentligt bra, kontorschefen ringer minst en, ofta flera, 

gånger i veckan. En stabil och trygg relation har gjort att Företags C:s VD även engagerat sig 

personligt i banken, och sitter således idag i kontorsstyrelsen i berörd bank. 
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Analys 

I detta kapitel kommer tidigare beskrivna teorier att appliceras på empirin för att få en 

förståelse och analysera de psykologiska faktorer som spelar in i kreditgivningsprocessen.  

Behavioral finance och Perception 

Tidigare forskning i artikeln Small Firm Credit Market Dicrimination, Small Business 

Administration Guaranteed Lending, and Local Market Economic Performance uppmuntrar till 

att rationalisera precis som Behavioral finance står för. Som påpekats i artikeln bör bankerna 

främja företagande på ett större plan och bortse från den personliga anknytningen till kunden vid 

första mötet. Perception är vid ett möte individuellt och lånehandläggare kan tolka situationen 

olika, därav borde det krävas ett fullt rationellt tankesätt för att minimera diskrimination. 

Uppsatsförfattarna anser dock att det inte är verklighetsförankrat att vara fullständigt rationell, då 

det uppstår en problematik gällande serviceföretag där det inte går att värdera företaget helt på de 

hårda värdena. Samtidigt säger artikeln att en god relation inte är en negativ faktor, men den 

behöver inte ligga till grund för beslutsfattande utan kan byggas upp successivt.  

 

Svårigheten att vara helt rationell vid beslutsfattande understöds av Sven Jungerhem studie 

mellan 1985-1992 eftersom det tydligt framkom att relationerna mellan bank och företagare har 

stor betydelse.  

 

Handelsbanken har aktivt jobbat med att ha fokus på kundrelationer vilket uppsatsförfattarna 

relaterar till Behavioral finance, eftersom teorin grundar sig i att det ska vara en balansgång 

mellan kvantitativ data och emotionella värden. Förutom de goda siffror som förväntas 

presenteras av företaget lägger Handelsbanken stor vikt på den emotionella delen. Det är 

relationen med företaget som avgör huruvida kreditgivningen får ett positivt utfall eller ej. Ett 

tydligt bevis på att detta föreligger inom Handelsbanken är att banken inte tar emot en formell 

låneansökan innan de ha träffat kunden personligen. När ett möte äger rum får lånehandläggaren 

tillfälle att göra en personlig bedömning av företagets engagemang och syfte med det tänkta lånet. 

Att relationen har sådan stor påverkan bidrar till att beslutsfattande ej sker på helt rationella 

grunder, såsom Behavioral finance antyder. Lånehandläggaren präglas här av personliga känslor 
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vilket kan begränsa beslutsförfarandet. Dock kan perceptionen tolkas olika mellan olika 

handläggare, vilket gör att i en begränsad situation kan handläggaren lämna över ärendet till en 

kollega. Denna kollega kan i sin tur tolka och uppfatta situationen på ett annat sätt.  

 

På samma sätt är det viktigt för SEB:s lånehandläggare att få ett personligt möte med nya kunder, 

men i motsats till Handelsbanken utgår SEB mycket från hårda värden vid en kreditgivning. SEB 

värdesätter ett engagemang och erfarenhet hos företagen men det är inte avgörande för 

beslutsfattandet. Deras förhållningssätt är att värdera kunden på ett objektivt och rationellt sätt. 

Här ser uppsatsförfattarna dock att perceptionen är ett subjektivt faktum, då varje handläggare 

tolkar situationer olika beroende på tidigare och individuella erfarenheter.  

 

Gemensamt för Företag A, B och C är att de inte varit fullständigt rationella i sina val av bank 

eftersom de alla värdesatt personliga relationer och fått personliga rekommendationer till vilken 

bank de bör vända sig till. Ett mer rationellt beteende enligt Behavioral finance hade varit att 

objektivt beakta alla storbanker vid val av finansiär.  

 

Asymmetrisk information och Agentteorin 

Agentteorin behandlar de olika problemen som kan uppstå vid mötet mellan kreditgivare och 

låntagare. Detta gör att den rationella aspekten som artikeln Small Firm Credit Market 

Dicrimination, Small Business Administration Guaranteed Lending, and Local Market Economic 

Performance framhåller är svår att uppnå eftersom synen på exempelvis risk sällan stämmer 

överens mellan kreditgivare och låntagare. Teorin syftar till att det behöver vara en “perfekt 

värld” där villkoren ser likadana ut för båda parter och artikeln menar på att första mötet ska vara 

fullt rationellt. Samtidigt har parterna till stor sannolikhet olika uppfattning kring situationen och 

utgår från olika villkor och omständigheter. Banken som finansiär står för en stor risk och 

kommer förmodligen uppfattas som mer restriktiv än nödvändigt av låntagaren.  

 

Enligt artiklarna, Small Firm Credit Market Dicrimination, Small Business Administration 

Guaranteed Lending, and Local Market Economic Performance och Relationships lending and 

lines of credit in small Firm finance, från kapitlet tidigare forskning är asymmetrisk information 
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ett stort problem vid kreditgivning. Större företag som är börsnoterade och mer offentliga är 

automatiskt mer tillgängliga informationsmässigt. Därav minskar det asymmetriska 

informationsflödet för de stora aktörerna och dess finansiärer i motsats till småföretag. 

Småföretag som i många fall endast består av en ägare gör att informationen till finansiärer blir 

väldigt subjektiv och det asymmetriska flödet blir större. Denna situation gör att för småföretag 

är en god relation till lånehandläggaren central vid kreditgivningsprocessen. Sven Jungerhem 

studie påvisar också att relationen är viktig för småföretag och deras finansiärer. Effekten av 

långvariga relationer minskar det asymmetriska informationsflödet. En långvarig relation 

bibringar tillit mellan parterna och underlättar beslutsfattandet.  

 

Både Handelsbanken och SEB lägger fokus på kundrelationer, om än med olika tillvägagångssätt. 

Detta kan relateras till önskan att ha en öppen och givande kommunikation med företaget för att 

minimera det asymmetriska informationsflödet parterna emellan. Det asymmetriska 

informationsflödet finns där för banken i form av att de har en bredare kunskap och erfarenhet 

inom kreditgivning. Vilket gör att de kan erbjuda företaget det mest lämpade avtalet för just 

deras specifika situation. Det kräver att låntagaren i sin tur är öppen med sina siffror, dokument 

och sitt företagande i stort samt visar ett stort engagemang. God kommunikation mellan parterna 

är förenligt med en optimal och givande kreditgivningsprocess.  

 

Enligt Agentteorin kan bankerna och företagarna se olika på risk. Bankerna försöker genom 

säkerheter skydda sig mot eventuella risker som föreligger vid kreditgivningen. För att kunna 

minimera risken ytterligare ser bankerna till budgetar, resultat-och balansräkningar för att kunna 

estimera återbetalningsförmågan. Båda bankerna förlitar sig till företaget på ett historiskt plan, 

har företaget varit en skötsam kund värderas detta som en form av säkerhet. I några aspekter 

skiljer det sig mellan Handelsbanken och SEB gällande riskbedömning. Detta då SEB förlitar sig 

mer på hårda värden vilket gör att de kan i vissa hänseenden godkänna helt nya företag som är 

okända i banken sedan tidigare. Handelsbanken i sin tur förlitar sig i större utsträckning på 

kundrelationen, vilket kan bidra till att de blir mer restriktiva vid kreditgivning till nya kunder.  

 

Företag A upplevde ett missnöje med sin tidigare bankman. Det som låg till grund för missnöjet 

var avsaknaden av en god relation samt kommunikation. Eftersom de har varit obelånade en 
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längre tid och inte ställt några krav, har behovet av en relation med banken inte existerat. När 

behovet väl uppstod i och med deras tilltänkta expandering upplevdes gensvaret från 

lånehandläggaren som relativt svalt. Lånehandläggaren erbjöd Företag A en offert där höga 

säkerheter krävdes trots lång och välskött kundhistorik. Detta ledde till en negativ inställning till 

banken av företaget, vilket gjorde att företaget sökte finansiering hos en annan bank utan att 

meddela detta till den befintliga banken. Detta visar på att om lånehandläggaren hade försökt 

upprätthålla en god relation med företaget hade kommunikationen varit mer öppen och medfört 

ett större informationsflöde mellan parterna. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om det 

asymmetriska informationsflödet inte hade varit så högt.  

 

Kopplar man dessa faktorer till Agentteorin ser uppsatsförfattarna tydligt att Företag A upplevde 

att deras risksituation såg annorlunda ut i förhållande till hur lånehandläggaren uppfattade 

situationen. Banken begärde mer säkerheter än vad företaget var beredd att ställa upp med. 

Agentteorin belyser även problemet med intressekonflikt, i denna situation kan 

uppsatsförfattarna relatera det till huruvida lånehandläggare hade företagets mål och intressen i 

åtanke när kraven på säkerheter och avgifter var så höga. Svårigheter med att kontrollera om 

banken verkligen gav den bästa offerten gjorde därför att företaget sökte finansiering hos en 

annan bank.  

 

Företag B hade med sin tidigare lånehandläggare ett väldigt gott samarbete. Lånehandläggaren 

hade följt med från att Företag B etablerades. Det skapades en ömsesidig trygg och stabil relation, 

där kommunikationen var öppen och bidrog till att det asymmetriska informationsflödet var 

relativt lågt. Lånehandläggaren hade god insikt i verksamheten och ägarna kände stor tillit till 

lånehandläggaren. Företag B beskriver lånehandläggaren som “en del av företaget“ och denne 

var därför inbjuden till flera firmafester.  

 

Båda parter delade uppfattning om mål och intressen för Företag B:s vidare utveckling, samtidigt 

som riskbedömningen var förhållandevis överensstämmande mellan parterna. Företag B 

upplevde att lånehandläggaren verkligen brann för deras verksamhet, och alltid satsade fullt ut. 

Avsaknaden av negativa faktorer gör att Agentteorins problem blir ovidkommande, då det 
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egentligen inte föreligger någon störning i informationsflödet eller någon konflikt mellan 

huvudman och aktör.  

 

Sommaren 2012 tvingades Företag B byta lånehandläggare. Utfallet blev tyvärr inte lika positivt, 

avsaknad av personlig koppling och engagemang ökade avståndet mellan parterna. Den nya 

lånehandläggaren tittade enbart på hårda värden och Företag B kände sig exkluderade och att 

relationen blivit opersonlig. Företag B upplevde att banken inte stöttade dem när de väl behövde 

det. Banken uppfattades som givmilda när det gick bra för Företag B men att banken stramade åt 

när det gick sämre och var i behov av kapital. Denna situation kan relateras till Agentteorin då 

intressena skiljer sig mellan Företag B och banken.  

 

Företag C upplever relationen med sin bank som oerhört givande. Parterna håller en tät kontakt 

där ömsesidig respekt gör att informationsflödet är tillfredsställande. Med hjälp av en öppen 

kommunikation delar parterna samma mål och intressen när det kommer till vilka investeringar 

som Företag C vill engagera sig i. Företag C har god insyn och full förståelse för vilka säkerheter 

som krävts vid kreditgivningen, därav är riskbedömningen av de tänkta investeringarna parterna 

emellan relativt likvärdig. Den goda relationen gjorde att en av ägarna till Företag C engagerade 

sig privat och sitter idag i kontorsstyrelsen för berörd bank, vilket visar på ett fördelaktigt utbyte 

parterna emellan. 

 

Emellertid har situationen inte alltid sett ut enligt ovan beskrivna sätt, Företag C bytte bank av en 

rad olika orsaker. Parterna skiljde sig avsevärt gällande riskbedömning. Den tidigare banken som 

Företag C haft i flera år krävde vid en nyansökan av lån, enligt företaget, orimligt höga 

säkerheter. Företag C upplevde kontakten med lånehandläggaren på den tidigare banken som 

negativ och ineffektiv då den banken hade en toppstyrning. Med tanke på att Företag C varit en 

trogen och välskött kund i flertalet år, ansåg de att en stor säkerhet kunde ses med den tidigare 

historiken. Den personliga kontakten saknades enligt Företag C vilket gjorde att de valde att byta 

bank.  
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Imageteorin 

Handelsbanken har en uttalad företagskultur som präglas av relationer, erfarenheter och tidigare 

kunskaper om kunder. Detta bidrar till att Imageteorin kan appliceras på deras organisation 

eftersom de har en väldigt klar bild av hur gemensamma mål ska uppnås och vilka vägar som 

inte är accepterade för att nå dessa mål. Även om Handelsbanken inte har alla dessa principer 

och mål nedskrivna genomsyras de av bankens företagsanda. 

 

SEB utgår från en tydlig och rak kreditpolicy där det framgår vad en lånehandläggare får och inte 

får göra. Det kan liknas med byggstenarna i Imageteorin där det finns klara mål och strategier för 

hur, i detta fall, banken ska gå tillväga vid ett beslutsförfarande. Imageteorins strategiska 

anförande handlar om att försöka förutse framtiden. Uppsatsförfattarna kan applicera teorin på de 

strategier SEB har i form av nyckeltal för att värdera företagens betalningsförmåga och 

amorteringsmöjligheter i framtiden.  

 

Förutom att tidsaspekten skiljer sig en aning mellan de studerade företagen, har alla tre företagen 

dragit liknande lärdom om att långsamma förfaranden kring sin bankrelation ger upphov till 

försämrade villkor. Precis som Imageteorin syftar till, är brist på framsteg och långsamma 

metoder tydliga indikationer på att förändring bör ske och att nya mål bör sättas. Alla tre 

företagen har vid insikt om problematiken börjat se sig om efter alternativa lösningar som i sin 

tur ligger till grund för hela studien, det vill säga om att ansöka om lån i en ny bank.  

 

Beslutstilsmodellen 

Ur ett bankperspektiv ser uppsatsförfattarna ett möjligt samband till Beslutstilsmodellen då flera 

informanter påvisar vissa karaktärsdrag vid beslutsfattande. Exempelvis kan en erfaren 

lånehandläggare styrka ett beslutsfattande utan vidare informationssökning för att flertalet 

företag har haft liknande utgångspunkter vid kreditansökan. Likväl kan en involverad 

lånehandläggare för ett företag inte behöva komplettera beslutsfattandet med ytterligare 

information i och med att han redan är så pass insatt i företagets verksamhet.  
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Ägaren till Företag A fick via en rekommendation upp ögonen för en alternativ bank, vilket föll 

sig som ett naturligt steg då missnöjet redan fanns med den befintliga banken. När möte 

arrangerades hos den nya banken hade ägaren ej gjort någon större informationssökning kring 

vad andra banker hade att erbjuda. Istället lämnade Företag A fram den offert de redan blivit 

tilldelad av sin befintliga lånehandläggare. Detta påvisar karaktärsdragen av en beslutsam 

beslutarstil, där det är låg informationssökning och det endast finns en lösning. Även om två 

banker finns med i beslutsfattandet är det enbart ett alternativt förslag som uppstått och 

alternativet till den ansökta kreditens upplägg är nästintill densamma.  

 

Under intervjun fick uppsatsförfattarna ett intryck av att ägarna till Företag B är kreativa 

individer, som gärna arbetar i grupp och har ett väldigt öppet tillvägagångssätt. Dessa egenskaper 

faller in under integrativt beslutsfattande i Beslutstilsmodellen. När missnöjet uppstod kring den 

nya lånehandläggaren var det en självklarhet för Företag B att vända sig till flera olika banker för 

att avgöra och ta ställning till vilken bank, i deras mening, som kan erbjuda den mest lämpade 

lösningen för just deras företag. Företag B:s ägare betraktar således flera alternativ, söker mer 

information samt ser flera lösningar på det upplevda ursprungsproblemet. I skrivande stund har 

Företag B ej tagit ställning till en ny banköverenskommelse.  

 

Företag C fick genom personliga kopplingar kontakt med den nya banken, och var väldigt tydlig 

i sina krav kring det nya lånet som var aktuellt. Ägarna var otillfreds med den toppstyrning de 

upplevt med den tidigare banken, Företag C hade behov av att beslutsfattande skedde snabbt och 

effektivt. Eftersom rekommendationerna kom från nära bekanta skedde ingen större 

informationssökning då den nya banken kunde tillmötesgå de uppställda kraven. Bestämdheten 

och fokus på att uppnå ett snabbt resultat faller under kategorin beslutsam i Beslutstilsmodellen.  

 

Sammantaget ser uppsatsförfattarna positiva effekter med relationsbaserade 

kreditgivningsprocesser. Att småföretagare bygger upp en långvarig relation med sin 

lånehandläggare visar att tillit minskar det asymmetriska informationsflödet. Eventuella 

kostnader som uppstår, såsom att SEB tar hjälp av externa kanaler för värdering, kan elimineras 

eftersom kommunikationen gör att informationen finns tillgänglig. Om ett företag genomgår en 
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tillfällig svacka, exempelvis likviditetsbrist, kan en god relation till lånehandläggare göra att 

förtroendet till företaget fortfarande kvarstår.  

 

Omvänt kan relationsbaserade kreditgivningsprocesser leda till diskrimination för småföretagare. 

I en situation där två företag har likvärdiga verksamheter och samma ekonomiska förutsättningar, 

kan personkemin vara av avgörande art. En annan förklaring kan ligga i att företagare inte 

lyckats bygga upp ett förtroende eller övertygat lånehandläggaren vid första mötet. Är företaget 

inte kund i banken sedan innan är det svårt att bli beviljad ett lån om företaget inte kan uppvisa 

goda siffror som påvisar en återbetalningsförmåga. Nystartade företag som är i behov av kapital 

ses som en stor risk av bankerna. I dessa situationer kan Almi gå in som finansiär för att stötta 

upp företagen eftersom de är villiga att ta en större risk.      

 

Det finns fördelar med att styrandet i småföretag härleds till ägaren/ledaren, dock riskeras 

besluten att bli subjektiva. Därför är det utifrån bankernas perspektiv viktigt att 

informationskällan inte endast består av en person. Ett beslut fattat i ett småföretags organisation 

behöver inte passera flera olika instanser som fallet kan vara i ett större företag, tvärtom kan 

beslut fattas enhälligt och snabbt. Detta gör att banker uppfattar det asymmetriska 

informationsflödet ännu mer, då det kan vara av komplex art att bedöma hur pass tillförlitlig 

informationen är. 

 

I kontrast till en del av de teorier studien använder mynnar problematiken ut i att de intervjuade 

småföretagarna valt att byta bank trots långa relationer med sina banker. Detta är 

anmärkningsvärt då bankerna förespråkar långsiktiga relationer i syfte att minimera riskerna med 

kreditgivning. Empirin i denna studie visar dock att småföretagarna upplevde sina långa 

relationer som negativt. Den långa relationen ledde till att småföretagarna kände att banken tog 

dem för givet, vilket gjorde att samtliga informanter såg över sin banksituation. 
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Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens undersökning.  

 

De psykologiska aspekter som väger in vid kreditgivningsprocessen är främst det asymmetriska 

informationsflödet. Bankerna tenderar till att upplevas hårda och restriktiva av småföretagare 

som i sin tur har benägenhet att inte se sina egna brister. Denna kommunikationsproblematik går 

att få bukt med genom att en personlig relation mellan parterna byggs upp successivt. Vid ett 

första möte krävs det en öppenhet från båda parter för att beslut ska kunna fattas på ett rationellt 

men samtidigt förtroendeingivande plan. Att personkemin stämmer överens kan vara till stor 

fördel för företagaren, då detta kan bidra till att lånehandläggaren även blir mer tillmötesgående 

och positivt inställd till företaget.  

 

En företagares engagemang och involvering i sin egen verksamhet bidrar till att synen på risk 

skiljer sig mellan företag och lånehandläggare. Kommunikation och relationsbyggande är 

avgörande för att skapa förståelse mellan parterna. Företagarna anser ofta att de säkerheter som 

banken efterfrågar är överflödiga, medan banken vill täcka upp för oförutsägbara utfall. Tidigare 

erfarenheter väger in i val av bank, de företag som upplever att de fått ett dåligt bemötande eller 

uppföljning av sin bank, väljer att se över sin situation. Beaktansvärt är dock att de företag som 

intervjuats i denna studie har av bekvämlighetsskäl stannat kvar i sin bank längre trots ett 

missnöje med berörd bank. Det indikerar att bankerna lyckats behålla sina kunder länge, men 

inte på ett tillfredställande sätt enligt småföretagarna.  

 

Efter utförda intervjuer med Handelsbanken och SEB kan ett tydligt mönster urskiljas. Inom 

respektive bank är de individuella skillnaderna hos lånehandläggarna ej särskilt påtagliga 

gällande kreditgivningsprocessen. Vid utvärdering av bankerna för sig har Handelsbanken ett 

större fokus på relationen till sina kunder. Är inte kunden känd sedan innan är det ytterst svårt att 

bli beviljad ett lån även om företaget kan uppvisa goda siffror. Kundhistorik värderas högt och 

en god relation i sig kan ses som en säkerhet. SEB är givetvis också inriktade på goda relationer 

till sina kunder men påvisar ett mer rationellt tänkande i sitt beslutsfattande. Rationaliteten ligger 

i att SEB är neutrala i sin bedömning av företagen, det har ingen betydelse om låntagaren är kund 

i banken sedan innan så länge positiva siffror och nyckeltal kan uppvisas. Kreditförfarandet är 
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densamma mellan de två bankerna, de efterfrågar samma underlag såsom årsredovisningar och 

tittar på så gott som samma nyckeltal.  

 

Det föreligger svårigheter att värdera tjänsteföretag enligt de intervjuade lånehandläggarna i 

denna studie. På grund av att tjänsteföretagens kärnverksamhet utgår från mjuka värden som är 

svåra att mäta. Vikten av relationer och det psykologiska samspelet blir således återigen 

väsentligt. Restaurangbranschen är en påtalad svår bransch enligt båda studerade bankerna 

eftersom det är vanligt förekommande med svart arbetskraft, svinn och hög omsättning av 

aktörer på marknaden. Därför är det svårt för dessa näringsidkare att bli beviljade krediter.  

 

För att bankerna ska kunna göra en skälig bedömning av småföretagarnas återbetalningsförmåga 

bör en kombination av hårda och mjuka värden tas i anspråk. Om företagaren känner sig 

personligt involverad i banken kan detta ses om en säkerhet att de kommer i bästa mån betala 

tillbaka sitt lån, då de inte vill att lånehandläggaren ska tappa förtroendet för dem.  
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Framtida forskning 

Detta kapitel kommer att beröra utvecklingspotentialen i studiens ämne och ge förslag kring 

vidare forskning.  

 

En avsevärd mängd forskning går att finna inom relationer mellan banker och företagare. 

Fördelarna är många men var går gränsen för att relationen ska gå över till bestickning? Detta 

skulle vara intressant vidare forskning för att liksom korruption kan bestickning existera idag till 

ett högt mörkertal. Svårigheter att bedöma och finna dessa relationer gör att det krävs 

djupgående analyser. Forskning inom bestickning skulle kunna komplettera den befintliga 

forskning inom relationer som till stor del är positiv.  

 

I USA finns möjligheten att staten går in som borgenär för småföretagare som upplever 

svårigheter att bli beviljad en kredit. Liknande lösningar finns även i Sverige såsom 

Norrlandsfonden och Almi Företagspartner. Det skulle vara intressant att se vad dessa 

organisationer har för faktiskt inflytande på svenskt näringsliv, då småföretagandet är så initialt i 

Sverige.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till lånehandläggare 

Vilka steg innehåller kreditgivningsprocessen i Er bank? Finns det en skriftlig kreditpolicy och 

hur ser den ut i så fall? 

 

Hur värderas företagen? Vem tar beslutet för att bevilja krediten? 

 

Hur lång tid tar det att behandla en kredit? 

 

Arbetar ni någonting utifrån nyckeltal, i så fall vilka? 

 

Hur skiljer sig kreditgivningsprocessen från nystartade företag respektive etablerade företag? 

 

Vilka typer av krediter är de vanligaste för småföretagare? (checkkredit etcetera) 

 

Påverkar bransch och företagsform ert beslut vid kreditgivning? Är det problematiskt att värdera 

vissa typer av företag, tex tjänsteföretag där tillgångarna är det intellektuella och svårt att mäta? 

 

Vilka typer av säkerheter tar ni i beaktning vid beviljning av kredit?  

 

I vilka fall kan ni kräva mindre säkerhet, respektive mer säkerhet? Vad avgör hur stor säkerhet 

företagen måste ha? 

 

Är det en fördel att den potentiella kunden redan är kund i er bank sedan innan?  

 

Hur mycket väger det in att personkemin mellan dig och kunden fungerar? Om det inte fungerar 

hur går ni tillväga då? 

 

Varför ska man välja just er bank? Hur differentierar ni er från andra banker? 



 

59 

 

Hur gör banken uppföljning av kunden? (kundservice) 

 

Hur anser du att trenden går? Är det enklare för småföretag att bli beviljat ett lån idag om du 

jämför med fem år sen? 

 

Med tanke på din erfarenhet, upplever du det som att du blir mer generös idag vid 

kreditgivningen, eller har du stramat åt? 

 

Vad får dig som lånehandläggare att tro på affärsidén? 

 

Påverkar avskaffningen av revisionsplikten lånesituationen? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till företag 

Antal anställda? 

 

Hur länge har företaget funnits? 

 

Omsättning 2011? 

 

Bolagstyp? 

 

Vilken typ av lån har ni idag? 

 

Hur gick förhandlingen vid kreditgivningen till? (affärsplan, budget) 

 

Varför ansökte ni om lån? 

 

Vad avgjorde att ni valde just er bank? 

 

Hur länge har du haft samma bank? 

 

Bad ni om offerter från andra banker? 

 

Hur lång tid tog det att få offerten? 

 

Hur känner du att du blev bemött första gången du tog kontakt med banken? Fick du kritiska 

frågor? 

 

Vilka krav ställde ni på banken vid kreditgivningen? 

 

Vilka krav och säkerheter ställde banken på er? 

 

Hur stor roll spelar det att ni känner förtroende för lånehandläggaren? 
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Hur känner du att uppföljning från bankens sida har varit efter att ni blivit beviljade lån? 

 

Har du en kontaktperson eller flera? 

 

Om du har en kontaktperson, känner du att expertisen på vissa områden är sämre, och att det 

skapar en slags osäkerhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


