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Sammanfattning
I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll eftersom krediter behövs för att företag ska
kunna investera, producera och sälja sina varor och tjänster. När bankerna ska låna ut kapital
genomförs en kreditgivningsprocess i syfte att lära känna låntagaren, besluta om låntagaren
ska beviljas kredit eller inte och därefter följa upp beviljade krediten. Sveriges
branschstruktur har förändrats med tiden. Över hälften av företagen i dagsläget är verksamma
i tjänstesektorn, ungefär en fjärdedel av företagen är lantbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag
och ungefär 14 procent av företagen är industriföretag. En bransch definieras som en grupp
företag vars verksamhet är likartad. Branscherna skiljer sig åt när det kommer till
kapitalstruktur, mängden materiella- och immateriella anläggningstillgångar, kassaflöde,
marknaden i form av utbud och efterfrågan samt de olika branschernas förmåga att motstå
förluster vid konjunkturnedgångar. Dessa faktorer påverkar företagens lönsamhet. Lönsamma
företagskunder leder till en lönsam bankverksamhet och därmed blir det intressant att
undersöka om branschskillnader existerar i bankernas kreditgivningsprocess. Tidigare
forskning har inte undersökt branschskillnader i kreditgivningsprocessen vilket tyder det på
ett forskningsgap.
Syftet med studien är att beskriva kreditgivningsprocessen samt identifiera och skapa
förståelse för skillnader i kreditgivningsprocessen med avseende på branschskillnader. Vidare
ska studien utveckla en teoretisk modell av kreditgivningsprocessen kopplad till olika
branscher. För att genomföra denna undersökning har en bransch från varje sektor valts ut.
De utvalda branscherna är IT, tillverkning och lantbruk. Sedan har företagsrådgivare från
Handelsbanken, Swedbank, SEB, Sparbanken syd och Falkenbergs sparbank intervjuats.
Utifrån resultatet har en ny modell har framtagits. Modellen visar på att kreditprocessen till
de tre utvalda branscherna; IT, lantbruk och tillverkning är i grunden lika men skiljer sig i tre
steg av processen. Branschskillnader har påträffats i kundkännedomen där nyckeltal mellan
olika branscher skiljer sig åt, riskanalysen samt kreditbeslutet där brist på materiella
anläggningstillgångar försvårar för tjänsteföretag, exempel IT företag, att bli beviljade
krediter.
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Abstract
In today's society, credit plays an important role because credit is needed for companies to
invest, produce and sell their goods and services. When the banks are to lend capital, a
lending process is conducted in order to get to know the borrower, decide whether the
borrower is to be granted credit or not and then follow up the granted credit.
Sweden's industry structure has changed over time. Over half of the companies currently
operate in the service sector, about a quarter of companies are agricultural forestry or fishing
companies and about 14 percent of companies are industrial companies. An industry is
defined as a group of companies whose business are similar. The industries differ when it
comes to capital structure, the amount of tangible and intangible fixed assets, cash flow, the
supply and demand market, and the ability of the various industries to withstand losses in the
economic downturns. These factors affect the company's profitability. Profitable corporate
customers lead to profitable banking activities, and thus it becomes interesting to investigate
whether sectoral differences exist in the banks' lending process. Previous research have not
investigate industry differences in the lending process, which suggests a research gap.
The purpose of the study is to describe the lending process as well as identify and create
understanding of differences in the lending process with respect to industry differences. The
aim of the study is also to develop a theoretical model of the lending process linked to
different industries. To conduct this study, a industry from each sector has been selected. The
selected industries are IT, manufacturing and agriculture. Then business advisors from
Handelsbanken, Swedbank, SEB, Sparbanken Syd and Falkenbergs sparbank were
interviewed.
Based on the result, a new model has been developed. The model shows that the credit
process for the three selected industries; IT, agriculture and manufacturing are basically the
same but differ in three stages of the process. Industry differences have been found in
customer knowledge, risk analysis and decision. In customer knowledge, the focus is on
corporate visits and key figures. Risks also differ between the industries and the collateral
banks take. Differences have also been found in the credit decision, where a lack of tangible
fixed assets creates another decision base.
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Examiner: Jonas Gabrielsson
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1. Inledning
Kapitlet har för avsikt att ge läsaren en allmän uppfattning om studiens innehåll. Först
presenteras en bakgrund som berör kreditgivning och branscher samt varför det är viktigt att
studera ur ett samhällsperspektiv. Därefter presenteras en problemdiskussion kring
kreditgivning till företag inom olika branscher. Slutligen presenteras forskningsgapet och det
teoretiska, empiriska och praktiska bidrag vilket ligger till grund för problemformulering och
syfte.

1.1 Bakgrund
Krediter spelar en viktig roll i vårt samhälle eftersom krediter behövs för att företag ska
Krediter spelar en viktig roll i vårt samhälle eftersom krediter behövs för att företag ska
kunna investera, producera och sälja sina varor och tjänster. Kapital lånas och lånas ut på
kreditmarknaden där banker är viktiga aktörer (Lennander 2015). När bankerna ska låna ut
kapital genomförs en kreditgivningsprocess i syfte att lära känna låntagaren, besluta om
låntagaren ska beviljas kredit eller inte och därefter följa upp beviljade krediten (Ulvenblad &
Svensson 1994). Om bankerna misslyckas i sina kreditgivningsprocesser, det vill säga lånar
ut krediter till kunder som inte klarar av att återbetala lånen skulle det kunna få kraftiga
följder. Skulle banker gå i konkurs skulle det påverka hela vårt samhälle och dessutom sprida
sig till människor och länder världen över. Detta avspeglas tydligt under finanskrisen mellan
år 2008 och 2009 då rubbningar i det finansiella systemen ledde till att företag gick i konkurs,
ökad arbetslöshet, den globala handel minskade, lägre tillväxt, färre investeringar och
minskad export (Lucas 2008; Millenniemalen, 2017).
Likt företag behöver banker ha en god lönsamhet för att överleva på marknaden. Lönsamma
kunder leder till en lönsam bankverksamhet. Därför blir en viktig aspekt för bankerna att
kreditgivarna lär känna sina kunder (Broomé, Elmér & Nylén 1998). Bankernas
företagskunder är verksamma inom olika branscher. En bransch definieras som en grupp
företag vars verksamhet är likartad (Finansinspektionen, 2017). Branscherna skiljer sig åt när
det kommer till kapitalstruktur, mängden materiella- och immateriella anläggningstillgångar,
kassaflöde, marknaden i form av utbud och efterfrågan samt de olika branschernas förmåga
att motstå förluster vid konjunkturnedgångar (Riksbanken 2001; Jordahl 2012). Alla dessa
faktorer påverkar låntagarnas återbetalningsförmåga vilket i sin tur har stor påverkan på
bankernas lönsamhet. Därför är det viktigt att bankerna har kunskap om sina kunder och
branscherna de är verksamma i (Carlson 2014).
Ekonomifakta gjorde under 2017 en undersökning av Sveriges branschstruktur, se figur 1.
Figuren visar antal företag per bransch i Sverige. Över hälften av företagen är verksamma i
tjänstesektorn. Ungefär en fjärdedel av företagen är lantbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag
och ungefär 14 procent av företagen är industriföretag.
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Figur 1: Sveriges branschstruktur

Källa: Ekonomifakta 2017, nr 1
I diagrammet ovan visas Sveriges branschstruktur. Exempel på branscher som ingår i
tjänstesektorn är städ, IT, telecom och sjukvård (Almega, 2017). Ericsson AB som en gång i
tiden klassificerades som ett industriföretag klassificeras numera som tjänsteföretag.
(Statistiska centralbyrån 2017).Exempel på branscher som klassificeras till industri är
utvinning av mineral, tillverkning, byggverksamhet och försörjning av el, gas, värme och
kyla (Ekonomifakta 2017, nr 1). I denna studie har en bransch från varje sektor valts ut. De
utvalda branscherna är IT, tillverkning och lantbruk. IT-branschen har valts ut på grund av att
det finns stora ekonomiska intressen i branschen. Efterfrågan på datorer och
mjukvaruprogram är omfattande. Digitaliseringen skapar lägre kostnader i form av
effektivare hantering av information, administration med mera (Lysator, 2017).
Tillverkningsindustrin har valts ut på grund av att den skapar högre sysselsättning i vårt
samhälle och ökad export. Sysselsättning har betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.
Sysselsättning innebär att produktionen och inkomsterna ökar samt för staten innebär det
lägre arbetslöshetskostnader (Ekonomifakta 2017, nr 2). Sverige är beroende av export då
handel med andra länder medverkar till att svensk ekonomi växer (Statistiska centralbyrån,
2017). Lantbruken är av stor betydelse eftersom de producerar mat. Lantbruken har också
påverkan på Sveriges produktion och ekonomi samt uppnå regeringens miljömål
(Lantbrukarnas riksförbund 2012). Dessa branscher har valts ut på grund av att statistik från
statistiska centralbyrån som visar att den finansiella informationen i form av vinstprocent,
kassalikviditet, materiella anläggningstillgångar samt soliditet skiljer sig åt i stor
utsträckning, se tabell 1.
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Tabell 1

Källa: Statistiska centralbyrån 2015
Tabell 1 visar nyckeltal för de tre olika branscherna och baseras på medianen.

1.2 Problemdiskussion
Det största hotet för bankverksamheten är risken att låntagaren inte kan återbetala sina
skulder. Riskbedömningen är därmed en av de viktigaste uppgifterna kreditgivare har. Denna
bedömning kan beskrivas som kredittagarens återbetalningsförmåga respektive värdet av
säkerheterna och kan specificeras i två kategorier: risken för betalningsinställelse och risken
vid betalningsinställelse (Broomé, Elmér & Nylén 1998). Banker har kritiserats för att vara
alltför standardiserade vid kreditgivning och att de har svårt för att förstå och tillfredsställa
kundernas behov (Silver & Vegholm 2009). Bristande kunskap om branscher bidrar till att
problemet med asymmetrisk information ökar. Asymmetrisk information innebär att
kreditgivaren har mindre information om låntagarens kvalité än vad låntagaren har.
Bankernas bristande kunskap om olika branscher kan leda till en oförmåga att bedöma
kredittagarens risker framförallt när det kommer till småföretag (Deakins & Hussain 1994).
Enligt Featherstone, Wilson, Kastens och Jones (2007) står bankerna inför ett antal
utmaningar när de ska bedöma kreditvärdigheten av lantbruksföretag. Många banker ser
finansiering av lantbruk som en högrisk aktivitet på grund av den låga lönsamheten i
branschen (Swinnen & Gow 1999). Enligt Lantbruksbarometern (2016) finns indikationer på
ökad investeringsvilja bland lantbruksföretagare, både när det kommer till byggnader,
djurstall och maskiner. Problemet som banker ser är att fler lantbruksföretagare har begärt
amorteringsfrihet på sina lån till följd av avvikande lönsamhet (Lantbruksbarometern 2016).
Tjänsteföretag består till stor del av immateriella anläggningstillgångar och liten del av
materiella anläggningstillgångar vilket minskar bankernas möjlighet till att ta säkerheter
(Jordahl 2012; Jansson 2006). Enligt Brierley (2001) tenderar företag med mycket
immateriella anläggningstillgångar att låna mindre pengar från banker. Exempel på
tjänsteföretag är IT-företag (Almega, 2017; Jangrén & Morell 2001). IT relaterade arbeten
omfattar datateknik, teknisk support, internet, hårdvara, mjukvara, webbutveckling etcetera
(Techterms, 2017). Forskning gjord av Carpenter & Petersen (2002) visar på att bristande
säkerheter, varierande avkastning och asymmetrisk information har drabbat IT-företagen i
USA genom lägre tillgång till banklån. Främst drabbade är de små IT-företagen som möter
finansieringsproblem. Även i andra länder såsom Italien, Belgien och andra europeiska länder
har IT-företag svårt att få tillgång till externt kapital (Colombo & Grilli 2007; Manigart &
Struyf 1997; Revest & Sapio 2009). IT-företag har större informationsproblem vilket gör dem
7

mer riskfyllda och är en orsak till att de är mer benägna att ha begränsad tillgång till
bankkrediter (Guiso 1998; Castro, Tascon & Amor-Tapia 2015). Sveriges branschstruktur har
kraftigt förändrats under de senaste århundrade. Sverige har gått från att domineras av
jordbruk, skogsbruk och fiske till industriföretag till att idag domineras av tjänstesektorn
(Ekonomifakta 2017). För banker skulle det kunna innebära att allt fler tjänsteföretag
kommer efterfråga krediter för att investera och expandera. Därmed blir det allt viktigare för
bankerna att lära känna kunderna då tjänsteföretagen har brist på materiella
anläggningstillgångar och därmed färre säkerheter för bankerna (Jordahl 2012). För att
bankerna ska lära känna dessa kunder är det rimligt att anta att det blir ännu viktigare för
bankerna att ha kunskap om branscherna som kunderna är verksamma i. Detta på grund av att
det är i branscherna bankerna får information om kundernas konkurrenter, leverantörer, utbud
och efterfrågan på tjänster och produkter samt prisnivåer vilket alltsammans påverkar
kundernas lönsamhet och därmed deras återbetalningsförmåga till bankerna.
Sammanfattningsvis existerar branschskillnader i form av kapitalstruktur, mängden
materiella- och immateriella anläggningstillgångar, kassaflöde samt marknaden i form av
utbud och efterfrågan. Dessa faktorer påverkar kundernas lönsamhet. Lönsamma kunder leder
till en lönsam bankverksamhet och därmed blir det intressant att undersöka om
branschskillnader existerar i bankernas kreditgivningsprocess.
Tidigare forskning har undersökt olika utlåningstekniker vid kreditgivning (Barroli, Ferri,
Murro & Rotondi 2013), insamling av mjuk och hård information som underlag för
kreditbeslutet, (Berger & Udell 2006), asymmetrisk information mellan kreditgivaren och
kredittagaren (Akalof 1970, 2002; Boot 1999; Chan & Kanatas 1985), skillnader i
kreditutlåning beroende på kreditgivarens kön samt låntagarens kön (Carter, Shaw, Lam &
Wilson 2007), erfarna och oerfarna kreditgivares kreditgivningsteknik (Ulvenblad &
Ulvenblad 2012) samt låntagarnas förhandlingsförmåga (Gunert och Norden 2012). Svensson
& Ulvenblad (1994) utvecklade en modell som beskriver bankernas kreditgivningsprocess.
Det är en förenklad och generell modell som enligt Svensson & Ulvenblad (1994) ser likadan
ut oavsett vilket företag som ansöker om krediter. Teoretiskt visar det sig att branscher skiljer
sig åt när det kommer till kapitalstruktur, mängden materiella- och immateriella
anläggningstillgångar, kassaflöde samt marknaden i form av utbud och efterfrågan på
produkter och tjänster. Därför anser skribenterna att det borde påverka bankernas förmåga att
ta säkerheter och deras riskbedömningar. Eftersom tidigare forskning inte undersökt
branschskillnader i kreditgivningsprocessen tyder det på ett forskningsgap. Det teoretiska
bidraget i denna studie är att belysa branschskillnader i kreditgivningsprocessen. Genom
intervjuer med kreditgivare från svenska banker med fokus på branschskillnader utformas det
empiriska bidraget. Det teoretiska bidraget framställs genom att analytiskt hitta skillnader och
mönster i materialet från intervjuerna. Det praktiska problemet som studeras är hur bankerna
genomför kreditprocessen för företag inom olika branscher för att minska riskerna för
kreditförluster.
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1.3 Problemformulering
På vilka sätt skiljer sig svenska bankers kreditprocesser vid lån till företag inom olika
branscher?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att beskriva kreditgivningsprocessen samt identifiera och skapa
förståelse för skillnader i kreditgivningsprocessen med avseende på branschskillnader.
Studiens syfte är också att utveckla en teoretisk modell av kreditgivningsprocessen kopplad
till olika branscher.
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2.Teori
I detta kapitel behandlas den teori som valts. Fokus i uppsatsen är på Svensson och
Ulvenblads (1994;2000) studie om bankernas kreditgivningsprocess. Kapitlet avslutas med
att belysa branschskillnader.

2.1 Asymmetrisk information
Innan bankerna beviljar ett lån ska bankerna göra en kreditbedömning.
"Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de
förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. "
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kapitel 8 paragraf 1
Problematiken vid kreditbedömning uppstår på grund av asymmetrisk information mellan
kreditgivare och kredittagare (Akerlof 1970). Asymmetrisk information mellan köpare och
säljare på kreditmarknaden leder oftast till allvarliga marknadsstörningar (Akerlof 2002).
Krediter till företag kan ses som ett kontrakt mellan två parter. Banken kan ses som
principalen och företaget som ansöker om kredit som agenten. För att banken ska lämna
krediter behöver de information om företaget. Däremot är informationen mellan banken och
företaget asymmetrisk då bankerna inte besitter all information som företagsledningen har.
Det påverkar bankernas vilja att lämna krediter vilket kan leda till att vissa företag blir utan
krediter. På grund av asymmetrisk information uppstår två problem: moral hazard och
adverse selection. Adverse selection uppstår innan kredit kontraktet är skrivet och innebär att
banken inte har all information om de faktiska förmågor som företagaren och företaget har
och dess kvalité. Moral hazard uppstår efter kontraktet är skrivet för då kan kredittagaren
ändra sitt beteende vilket kan leda ett annat utfall än vad som utlovats innan kontraktet
skrevs. Genom att samla in information om verksamhetens styrkor och företagets historia kan
asymmetrisk informationsproblem minska. Däremot är informationsinsamlingen kostsam för
bankerna (Blinks, Ennew & Reed 1992). Enligt Chan och Kanatas (1985) kan säkerheter
förbättra kreditgivarens situation vid asymmetrisk information då säkerheter möjliggör en
minskad kreditförlust ifall kredittagaren går i konkurs. Däremot leder inte säkerheter till
minskad asymmetrisk information. Relations kreditgivning syftar till att lösa problemen med
asymmetrisk information genom att skapa en god relation till kredittagaren. Problemet
minskar genom god och kontinuerlig kontakt med kredittagaren samt insamling av mjuk
information som företagarens egenskaper och affärsidén. Vid kreditbedömning är alltså
informationsinsamlingen oerhört viktig för att minska asymmetrisk informationsproblem.
För att minska den asymmetriska informationen mellan kreditgivare och kredittagaren kan
banker träna upp kreditgivare för att lättare kunna upptäcka problem som kan uppstå hos
mindre företag och deras ägare med hjälp av förbättrad kommunikation och
förhandlingsteknik i kreditprocessen (Boot 1999).
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2.2 Kreditgivningsprocessen
Kreditbedömning kan beskrivas som en process som kreditgivarna genomför varje gång
företagaren ansöker om kredit. Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver kreditprocessen i
fyra olika steg: initial kontakt, beredning och bedömning, beslut samt uppföljning, se modell
1.
Modell 1: Kreditprocessen

Källa: Svensson och Ulvenblad (1994)

2.2.1 Initial kontakt
Den initiala kontakten är första kontakten mellan kreditgivaren och företagaren. Vid den
initiala kontakten får kreditgivaren en magkänsla, vilket är av betydelse för kreditbeslutet
(Svensson & Ulvenblad 1994). Magkänslan innebär att kreditgivaren får ett snabbt intryck av
kredittagaren. “En slarvig företagare ofta har ett slarvigt företag” (UC 2017). Om det finns en
befintlig verksamhet redan vid första kontakten försöker kreditgivarna besöka företaget.
Kreditgivarna är intresserade av att se om företaget sköts på ett noggrant sätt och om det är
god stämning bland personalen. Kreditgivarna kan även få en känsla om det finns mycket
saker att göra, vilket kan tyda på att det går bra för företaget. Att träffa företagaren både på
banken men även på företaget ger en bättre heltäckande bedömning (Svensson & Ulvenblad
1994).

2.2.2 Beredning och bedömning
Den andra fasen anses starta då företagaren presenterar sig själv och företaget för
kreditgivaren. Kreditgivaren behöver samla in information om både företagaren och företaget
(Svensson & Ulvenblad 1994). Transaktionsutlåning och relationsutlåning är två olika
utlåningstekniker som kreditgivarna använder sig av. Vid transaktionsutlåning baseras
lånebeslutet på hård information. Motsatsen sker vid relationsutlåning då mjuk information
samlas in (Berger & Udell 2006). Den mjuka informationen kallas även för icke-finansiell
information (Hedman 1995; Svensson & Ulvenblad 1994).
2.2.2.1 Hård information
Hård information innefattar låntagarens tillgångar, styrkan i de finansiella rapporterna,
säkerheter samt en kreditscoring. Hård information är oberoende av vem som samlar in
informationen (Petersen 2004). Krediscoring är en metod som hjälper kreditgivare att bedöma
företagets kreditvärdighet (Huang & Chen 2003). Kreditvärdighet är ett mått på företagets
förmåga att betala skulder. En hög kreditvärdighet innebär en låg risk att kredittagaren inte
fullföljer sina betalningar på lånet (Advisa 1). Banker har utvecklat sina egna scoring
modeller som de använder för att bedöma kunder. Uppgifter om bankernas scoring modeller
offentliggörs inte (Coyle 2000). Bankerna gör även kreditupplysningar för att få fram
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ekonomisk information om företaget. Kreditupplysningen innehåller information om lån och
aktiva krediter, betalningsanmärkningar, skuldsaldon, tidigare kreditupplysningar samt
personuppgifter däribland fastighetsinnehav och äktenskapsförord (Advisa 2). En kunds
betalningshistorik är en av de mest tillförlitliga indikatorerna på kreditförsämring.
Kreditgivaren kan titta efter information i kundens historik gällande försenade betalningar
(Broomé, Elmér & Nylén, 1998).
Ytterligare hård information kreditgivarna samlar in är nyckeltal. För att bankerna ska få en
rättvisande bild av kreditvärdigheten bör kreditgivaren undersöka det lånande företagets
utvecklingstrender under en tidsperiod på minst 3 år. Detta sätt är mer givande än att endast
undersöka enstaka år (Stenberg & Sigbladh 2003). Med hjälp av nyckeltalsanalysen går det
att utläsa företagets finansiella struktur, effektivitet och utvecklingsstruktur (Carlson 2014).
Exempel på nyckeltal som kreditgivare
kan tänka sig använda är soliditet,
räntetäckningsgrad och kassalikviditet. Soliditeten är ett nyckeltal som visar på företagets
förmåga att motstå förluster. Ju högre soliditetsgrad desto större förluster kan företaget
motstå. Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som beskriver företagets förmåga att täcka sina
finansieringskostnader (Carlson 2014). Kassaflöde visar företagets penningflöde, det vill säga
företagets in- och utbetalningar (Stenberg & Sigbladh 2003). Ett sätt att mäta kassaflödet på
kort sikt är att beräkna företagets kassalikviditet. Kassalikviditeten visar företagets kortsiktiga
betalningsförmåga genom att undersöka relationen mellan företagets kortfristiga tillgångar
och kortfristiga skulder (Stenberg & Sigbladh 2003).
Oavsett hur stabilt ett företag är finns det alltid risk att företaget likvideras. Därför är det
viktigt för banken att det lånande företaget har tillgångar som banken kan ställa som säkerhet
för lånet. Syftet med säkerheterna är att minska de stora kreditförlusterna som banken kan få
om företaget går i konkurs. Säkerheter kan vara i form av tillgångar som företaget har. Det
finns tre kriterium som en tillgång måste uppfylla för att kunna tas som en säkerhet. Det
första är att värdet på tillgången bör överstiga kostnaden för lånet. Det andra är att långivaren
måste kunna ta tillgången till sin besittning. Dessutom skall det finnas en marknad där
tillgången kan avyttras. Det tredje är att långivaren skall kunna markera tillgången som att det
vore hans egna (Koch & Macdinald 1999). Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) är pantbrev i
fast egendom, företagshypotek och borgen vanligaste säkerheterna.
2.2.2.2 Mjuk information
Insamling av mjuk information beror på vilken utlåningsteknik bankerna använder sig av.
Mer mjuk information samlas in då bankerna använder sig utav relationsutlåning eller en
kombination av relationsutlåning och transaktionsutlåning (Francesca, Giovanni, Pierluigi &
Zeno 2013). Mjuk information är kvalitativ och innefattar exempelvis idéer, rykten om
företaget och ledningens framtidsplaner. (Petersen 2004). Ytterligare information som är av
“mjuk” karaktär är exempelvis ägarens personliga egenskaper, affärsidé och tillförlitligheten
till företagets ägare (Berger & Udell 2002). Kreditgivaren har en avgörande roll i
framtagningen av mjuk information (Uchida, Udell & Yamori 2008). Mjuk information är
positivt relaterat till låntagarens förhandlingsförmåga (Grunert & Norden 2011). En
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kreditgivare anses fokusera på relationsutlåning när tre villkor är uppfyllda. Först ska
insamling av informationen vara sådan informationen som inte är tillgänglig offentligt.
Dessutom ska insamling ske över tiden genom flera möten med låntagaren. Slutligen är
informationen sekretessbelagd (Boot 1999). Enligt Broomé, Elmér & Nylén (1998) är
företagets marknadsutveckling en viktig faktor att bedöma. Vid relationsorienterad utlåning
samlas mjuk information in över tiden genom kontakt med företaget, dess ägare och
samhället. Den mjuka informationen samlas in genom regelbunden kontakt med låntagaren.
Ytterligare mjuk information kan samlas in genom kontakt med låntagarens leverantörer och
kunder (Berger & Udell 2006). Enligt Boot (1999) har relationsutlåning med insamling av
mjuk information en tydlig roll att spela och är en värdehöjande aktivitet för bankerna. Enligt
Gunert och Norden (2011) ökar mjuk information förhandlingsstyrkan i större grad än hård
information. Den mjuka informationen som framförallt ökar låntagarens handlingsförmåga är
ledningens kompetens och karaktär. Forskarna fann även att ett gott förtroende mellan
banken och låntagaren leder till lägre lånekostnader.
Viktiga personliga egenskaper anses vara entusiasm, drivkraft, analytisk förmåga,
målmedvetenhet och initiativförmåga. Viktiga kompetensområden är teknik, produktion,
ekonomi och marknadsföring (Svensson & Ulvenblad 1994). Affärsidén är företagets
identitet (Skärvad & Olsson 2008). Affärsidén finns i företagets affärsplan och ska svara på
frågorna “Vad, till vem och hur”? (Svensson & Ulvenblad 1994). Affärsidén är viktig då det
handlar om hur företag med hjälp av kompetens och resurser ska tillgodose kundernas behov
(Skärvad & Olsson 2008).
Kreditgivaren behöver även bedöma branschen och
konkurrenterna. Kreditgivarna har ofta kunder inom många olika branscher och de anser att
det är svårt att ha kunskap om alla branscher och förlitar sig därmed till stor del på
företagarens bedömning om branschen (Svensson & Ulvenblad 1994). Monomita och Suman
(2012) fann i sin forskning att kreditgivare är intresserade av företagens miljömedvetenhet
vid kreditgivning. Företag som mer medvetet ägnar sig åt miljöstyrning gynnas genom att få
mer fördelaktiga låneavtal med banker i form av lägre finansiella kostnader. Ytterligare mjuk
information kan samlas in genom kontakt med låntagarens leverantörer och kunder (Berger &
Udell 2006).

2.2.3 Beslut
Enligt Barroli, Ferri, Murro och Rotondi (2013) använder banker en kombination av
transaktionsutlåning och relationsutlåning för insamling av information för att sedan kunna
göra den slutliga kreditbedömningen. Vid den slutliga kreditbedömningen använder sig
kreditgivarna av flertalet olika bedömningsvariabler exempelvis affärsplan, säkerheter,
nyckeltal och kassaflöde. Bedömningsvariablerna kan ha olika betydelse vid olika delar av
kreditgivningsprocessen. Vid exempelvis den initiala kontakten är personen och affärsidén av
stor betydelse samtidigt som vid det inledande tillfället är säkerheter och siffermaterial av
stor betydelse. Vid krishantering blir säkerheterna de viktigaste samtidigt som personen kan
ha ett stort inflytande. Svensson och Ulbenblad (1994) drog slutsatsen att personen och
affärsidén är de viktigaste bedömningsvariablerna. När informationsinsamlingen och de olika
bedömningsvariablerna är fastställda gör kreditgivaren riskbedömning för att sedan bevilja
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eller inte bevilja företaget kredit (Hedman 1995). Företagets risk kan delas in i två kategorier;
finansiell risk och operationell risk. Den finansiella risken berör risken kring företagets
finansiering samtidigt som den operationella risken berör risken i verksamheten. Den
finansiella risken innefattar företagets insolvensrisk det vill säga risk för konkurs.
Likviditetsrisk är risken för att företaget får brist på likvida medel och kapitalkostnadsrisk är
risken att kostnaderna för det lånade kapitalet förändras. Den operationella risken innefattar
däremot risker knutna till leverantörer, kunder, tillgång till resurser och samhällsförändringar.
Kundrisk kan exempelvis vara om ett företag endast har ett fåtal kunder blir kundrisken större
för det företaget då påverkas i större grad ifall dem skulle förlora en kund.
Samhällsförändringar är exempelvis lagar och regler samt infrastruktur som förändras och
påverkar företagen. Coyle (2000) definierar ytterligare två risker: industririsk och landsrisk.
Industririsk är risken att en industri hamnar i recession och konsekvenserna av denna
nedgång. För en bank som har många företag inom en och samma industri skulle kreditrisken
vara hög. Banker bör därför veta vilken industri varje kund är verksamma i och vilka som är
konkurrenter och marknadsledare. Landsrisken består av politisk risk, ekonomisk risk,
valutarisk och regleringsrik. Den ekonomiska risken stiger då det blir försämrade ekonomiska
förhållanden inom ett land. Ekonomisk risk kan uppstå vid hög inflation, ekonomisk
depression med mera. Banker bör övervaka riskerna med att ge kredit till både vissa
branscher och vissa länder. Kreditgivare bör vara pessimistiska och fundera över potentiella
konsekvenser av någon nedgång i branschen eller landets ekonomi. Kreditgivare bör alltså
vara på sin vakt och vara uppmärksamma på tecken på ekonomisk nedgång. Företagets risk
har stor påverkan på räntenivån. Räntan är en form av en kostnad på det lånade kapitalet. Ju
högre räntan är på ett lån, desto mer tjänar banken på det utlånade kapitalet. Företag som
innehar en hög risk skall ha en högre ränta och därför är det viktigt att kreditgivaren lär sig
bedöma risker korrekt. För att underlätta riskbedömningen för kreditgivarna har de flesta
bankerna ett internt rating-system, där de lånsökande företagen tilldelas olika grader av risk
genom rating. Därefter tilldelas företagen en räntesats som är baserad på graden av risk som
varje företag har (Broomé, Elmér & Nylén 1998). Med andra ord innefattar riskbedömningen
att samla in, analysera och göra en bedömning av de olika riskerna (Hedman 1995).
När informationsinsamlingen och riskanalysen är färdigställda väljer kreditgivaren att
antingen bevilja eller avslå krediten. Det är inte på alla banker som kreditgivare får ta ett
individuellt kreditbeslut. Vissa banker har styrelse som medverkar till att utforma bankens
kreditstrategi och att delta i viktiga beslut som exempelvis större kreditärenden.
Bankkontoren blir även tilldelade limiter. Storleken på limiterna kan dels bero på kontorets
kreditengagemang och dels på kontorschefens kompetens (Svensson & Ulvenblad 1994).
Enligt Trönnberg (2014) använder kreditgivare främst finansiell information som grund vid
kreditbeslutet. Även Bruns och Fletcher (2008) drog slutsatsen att tyngdpunkten av
kreditbeslutet baseras på företagets finansiella ställning i form av redovisningsdata och
säkerheter. Däremot fann Fletcher (1995) att banker även fokuserar på entreprenörens
egenskaper och förmåga att hantera risker. Enligt Wilson (2016) finns det inga fastställda
kriterier eller regler vid kreditgivning utan vid kreditbedömning spelar både kvalitativ data
och magkänslan hos kreditgivaren stor roll. Även intrycket som görs av företagaren kan vara
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avgörande för kreditbeslutet. När kreditbeslutet är fattat utformas ett kreditavtal. Kreditavtalet
innehåller information om lånets belopp, amortering, ränta, lämnade säkerheter, handlingar,
kreditvillkor samt hur krediten ska göras tillgänglig (Svensson & Ulvenblad 1994). Svensson
och Ulenblad (2000) identifierade två synsätt rörande kreditgivningsbeslut, dynamiskt- och
statistiskt synsätt. Det statistiska synsättet baseras på hård information där kreditgivaren
fokuserar främst på balansräkningen och säkerheterna. Det dynamiska synsättet baseras på
den mjuka informationen där kreditgivaren fokuserar på kassaflödet och företagets framtida
utveckling.

2.2.4 Uppföljning
Uppföljning innebär att kreditgivaren samlar in information om kredittagaren efter lånet
beviljats. Det är viktigt med en god relation till kredittagaren för att banken ska kunna agera
när svårigheter uppstår (Svensson & Ulvenblad 1994). Frekvent kontakt med låntagaren leder
till att ytterligare mjuk information samlas in (Uchida, Udell, Yamori 2008). Minst en gång
per år träffar kreditgivaren kredittagaren. Årsbokslut står då i centrum samt nya resultatlikviditets och balansräkningar inför året därpå. Kreditgivarna efterfrågar i många fall mer
kontakt med företagskunderna men tidsbrist förhindrar detta. En viktig del av
uppföljningsfasen av kreditprocessen är att kreditgivaren hanterar företag som inte kan eller
förväntas få svårigheter med att betala amorteringar och ränta på banklånen. På vissa banker
har man därför utformat krisgrupper. I dessa grupper finns vanligtvis både ekonomiskt och
juridiskt kunniga personer. Krisgrupperna kan ha en handläggande, stödjande- eller
kontrollerande funktion. Den handläggande funktionen innebär att kunden flyttas till
krisgruppen, stödjande funktion innebär att personer som jobbar inom banken kan ringa till
krisgruppen för rådgivning medans kontrollerande funktion innebär att krisgruppen i tid ska
kontrollera kunden för att kunna sätta in åtgärder i tid (Svensson & Ulvenblad 1994).

2.3 Branschskillnader
Tjänsteföretag har kraftigt expanderat och idag är över hälften av Sveriges företag
verksamma i tjänstesektorn. Det är alltfler som jobbar inom IT, som konsulter eller på
bemanningsföretag (Jordahl 2012). Det som särskiljer tjänsteföretag från tillverkningsföretag
och lantbruksföretag är att de till stor del består av immateriella anläggningstillgångar och
liten del av materiella anläggningstillgångar (Jordahl 2012 & Jansson 2006). De immateriella
anläggningstillgångarna är omöjliga att lagra och ta på. Inom tjänstesektorn är det viktigt att
ha tillfredsställda och glada medarbetare eftersom det är dem som i sin tur levererar tjänsten
direkt till kunderna. De är oerhört beroende av hög kundnöjdhet så att dem i sin tur
rekommenderar tjänsten till andra. Tjänstesektorn är mindre konjunkturkänslig än
tillverkningsföretag och lantbruksföretag. Under finanskrisen mellan år 2008 och 2009
drabbades tjänsteföretagen senare och återhämtade sig dessutom snabbare efter krisen
(Jordahl 2012). En annan skillnad är att tjänsteföretagens produktionsutveckling är avsevärt
långsammare.
Dessutom
är
tjänsteföretagen
lokaliserade
mer
lokalt
och
tillverkningsföretagen mer globalt då de i större grad exporterar varor till andra länder
(Jansson 2006). IT-företag har ett högt behov av förnyelse. Följden blir korta ekonomiska
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livslängder för utrustning och produkter och höga kapitalkostnader (Carlson 2014). När det
kommer till finansiering av lantbruksföretag är de oerhört kapitalkrävande (Statistiska
centralbyrån, Jordbruksverket). Lantbruksföretag kännetecknas av en bransch med låg
lönsamhet (Swinnen & Gow 1999). Det är en volatil sektor som tenderar att vara sårbara vid
ekonomisk oro (Li, Escalante, Epperson & Gunter 2013). Majoriteten av lantbruksföretag ägs
av brukaren själv (SOS 2011). Inom lantbruk är det dessutom vanligt att föräldrarna vill att
gården ska tas över av nästa generation. En anledning till att nästa generation vill ta över
föräldrarnas gård har att göra med att de vill förvalta något som deras föräldrar har byggt upp
(Andersson 2016). Lantbruk är dessutom en bransch med säsongsvariationer. Vädret är en
bidragande faktor till säsongsvariationerna (Hedman 1995). Finansiellt sätt skiljer sig
företagen åt beroende på om de är tjänsteföretag eller lantbruksföretag eller
tillverkningsföretag. Branscherna skiljer sig även åt när det kommer till finansiell information
i form av nyckeltal. För att belysa och ge exempel på hur den finansiella informationen skiljer
sig mellan branscher har tabell 2 framställts. Tabellen presenterar hur olika nyckeltal skiljer
sig för IT-, lantbruk och tillverkningsföretag (Se även bilaga 1-3).
Tabell 2

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015
Ur tabellen utläses det att exempelvis IT har en högre median kassalikviditet än lantbruk, att
lantbruk består till mindre del av eget kapital än IT, att IT företag har brist på materiella
anläggningstillgångar samt att tillverkningsföretagen har lägre vinstprocent.

2.4 Teoretisk undersökningsmodell
Utifrån Svensson & Ulvenblad (1994) kreditgivningsprocess och information om
branschskillnader har en teoretisk undersökningsmodell framtagits, se modell 2. Modellen
visar på hur kreditgivningsprocessen kan skilja sig åt mellan olika branscher och innefattar
dels skillnader i informationen som samlas in, skillnader i mängden företagsbesök, skillnader
i säkerheter bankerna tar samt nyckeltal. Dessutom skulle risken kunna skilja sig åt mellan
olika branscher, personliga egenskaper hos företagsledaren samt vilka beslutsfaktorer som
ligger till grund vid kreditgivning till företag inom olika branscher.
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Modell 2: Teoretisk undersökningsmodell
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som valts att använda för att
uppfylla syftet och besvara frågeställningen. Först beskrivs litteratursökning därefter, val av
respondenter, etiska överväganden och slutligen metodkritik.

3.1 Forskningsansats
Syftet med studien är att beskriva kreditgivningsprocessen samt identifiera och skapa
förståelse för skillnader i kreditgivningsprocessen med avseende på branschskillnader.
Studiens syfte är också att utveckla en teoretisk modell av kreditgivningsprocessen kopplad
till olika branscher. För att uppnå syftet med studien började skribenterna läsa på teori om
bankers kreditgivningsprocesser för att få kunskap och förståelse för hur bankers
kreditgivningsprocesser ser ut. Utifrån teorin utformades en intervjuguide, vilket indikerar på
en deduktiv ansats. Intervjun inleddes med generella frågeställningar formulerade utifrån
teorin men därefter ställdes frågor som var inriktade på branschskillnader vilket inte finns i
teorin. Det ledde i sin tur till att skribenterna utifrån empirin kunde utveckla den befintliga
teorin om bankers kreditgivningsprocess med fokus på branschskillnader. Detta
tillvägagångssätt indikerar på en induktiv ansats. En kombination av deduktiv och induktiv
ansats kallas för abduktion, vilket denna studie är utformad efter (Björklund & Paulsson
2012).

3.2 Litteratursökning
För att utöka kunskapen inom ämnet har skribenterna använt sig av litteratur och tidigare
forskning inom kreditgivning. Inledningsvis gjordes en databaserad artikelsökning i
databaserna OneSearch, Södertörns Högskola, Högskolan i Halmstad och Google Scholar.
För att samla in tidigare forskning om kreditprocessen samt finna skillnader mellan olika
branscher har bland annat följande sökord använts: bank loans to various industries, bank
loans to companies, bank loans to IT company, credit to IT company, assessment variables
lending, lending decisions by banks, credit management, credit policy, loan decision, bank
loan to agricultural firms, agricultural credit, credit risk in agriculture, bankloans to
manufacturing company, characteristics construction industry, asymmetric information bank
lending och soft information bank lending. Utifrån litteratur och forskning har skribenterna
kunnat utläsa skillnader mellan tjänsteföretag, tillverkningsföretag och lantbruksföretag.

3.3 Val av respondenter
För att kunna undersöka bankernas kreditgivningsprocesser valde skribenterna att kontakta
fem svenska banker: Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och SEB.
Anledningen till att dessa banker valdes var för att de är några av Sveriges största banker. De
lånar ut pengar till en mängd svenska företag, har stora marknadsandelar och breddad
kompetens. De lånar även ut krediter till företag inom alla branscher. Samtliga banker
kontaktades via telefon. Handelsbanken, Swedbank och SEB var direkt villiga att bli
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intervjuade medans Nordea och Danske Bank ville istället bli kontaktade via mail. Mail
skickades till Nordea och Danske Bank med information om uppsatsens syfte och önskemål
men utan respons. Intervjuer bokades in tillsammans med Handelsbanken, Swedbank och
SEB. För att se skillnader och få ytterligare perspektiv på bankers kreditgivningsprocesser
blev skribenterna intresserade av att kontakta två lokala banker. Sparbanken Falkenberg föll
sig naturligt då de är specialiserade på lantbruksföretag. En geografisk avgränsning fanns
också då endast banker i sydvästra Sverige var önskvärda för undersökningen och därmed
kontaktades även Sparbanken Syd i Malmö. Samtliga respondenter blev tillfrågade om
intervjuerna skulle genomföras via telefon eller på bankkontoren. Handelsbanken i
Falkenberg och Falkenbergs Sparbank ville ha platsintervju samtidigt som Swedbank i
Göteborg, SEB i Falkenberg och Sparbanken Syd i Malmö föredrog telefonintervju.
Swedbank i Göteborg och SEB i Falkenberg ville ha intervjufrågorna skickade på mail ett par
dagar innan intervjun för att ha möjlighet att förbereda sig. Samtliga intervjuer pågick
alltifrån 40 minuter upp till 1 timme. Intervjuerna spelades in och transkriberades. I tabellen
nedan presenteras hur många år vardera respondent arbetat som företagsrådgivare och för
vilken bank de arbetar för samt datum då intervjuerna ägde rum.
Tabell 2: Respondenterna
Datum

Bank

Respondentens år som
kreditgivare / företagsrådgivare

15 mars 2017

Handelsbanken

10 år

15 mars 2017

Falkenbergs Sparbank

10 år

20 mars 2017

SEB Falkenberg

2 år

21 mars 2017

Swedbank

10 år

22 mars 2017

Sparbanken Syd

5 år

3.4 Forskningsstrategi
För att öka förståelsen för bankernas kreditgivningsprocesser ansåg skribenterna att det var
viktigt att kunna ställa öppna intervjufrågor och ställa följdfrågor utifrån vad respondenterna
svarade. Därför valdes en kvalitativ forskningsstrategi och innebär mer fokus på ord än
kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 2005). Skribenterna valde att
använda semi-strukturerade intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer använder forskarna
vanligtvis en intervjuguide (Bryman & Bell 2013) . Intervjuguiden utformades av öppna
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frågor utifrån teorin. Därefter ställdes följdfrågor med fokus på branschskillnader. En fördel
med denna utformning av intervjuguide var att skribenterna lättare kunde jämföra den
insamlade empirin då respondenterna fick besvara samma frågor. Ytterligare en fördel var att
de intervjuade fritt fick besvara de öppna frågorna utifrån deras kompetens och
arbetslivserfarenhet av kreditgivning till företag.

3.5 Operationalisering
Intervjuguiden som användes presenteras i bilaga 4. Den innehåller frågor utformade utifrån
befintlig teori om kreditgivningsprocessen och de olika branscherna, se modell 3.
Intervjuguiden är uppdelad i kreditgivningsprocessens 4 steg: initial kontakt, beredning och
bedömning, beslut och uppföljning. Frågorna har utvecklas till att även fokusera specifikt på
de tre branscherna: IT, lantbruk och tillverkning. Kolumn 1 representeras av de olika stegen,
kolumn 2 intervjufrågorna och i kolumn 3 presenteras vilka forskare som undersökt
kreditgivningsprocessen och dess olika delar tidigare.
Modell 3: Teoretisk undersökningsmodell

3.6 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri
För att se om frågornas ordningsföljd fungerade bra, om respondenten valde att inte besvara
vissa frågor eller reagerade på ett negativt sätt då frågorna ställdes, genomfördes den första
intervjun med Handelsbanken som en pilotstudie. En pilotstudie är en prövning av frågorna i
förväg och kan genomföras antingen med individer som ska ingå i urvalet eller inte (Bryman
& Bell 2013). Skribenterna tyckte att intervjun tillsammans med Handelsbanken fungerade
bra då frågorna hade en bra ordningsföljd och om följdfrågor ställdes var det sedan lätt att
ställa nya frågor från intervjuguiden därefter. Dessutom reagerade inte respondenten på ett
negativt sätt på frågorna. Intervjuguiden kändes också tillräckligt uttömmande för att kunna
uppnå studiens syfte. Därmed inkluderades intervjun med Handelsbanken i datainsamlingen
och samma intervjuguide användes vid resterande intervjuer. Efter den femte intervjun
tillsammans med Sparbanken Syd upplevde skribenterna mättnad beträffande insamlingen av
data. En mättnad uppstår när ingen ny eller annorlunda information ges vid intervjuerna
(Bryman & Bell 2005). Efter genomförandet av intervjun hos Sparbanken Syd var
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skribenterna eniga om att intervjun inte gav någon information som skiljde sig från resterande
intervjuer och därmed uppnåddes teoretisk mättnad.
Enligt Yin (2007) finns två olika former av generalisering. En statistisk generalisering och en
analytisk generalisering. Vid kvantitativa studier görs ett urval där man slutligen kan dra
slutsatser om populationen och kallas statistisk generalisering. Denna uppsats är en kvalitativ
studie och avsikten blir att skapa en djupare förståelse, diskutera och specificera
sammanhang. Denna typ av generalisering blir därmed analytisk.

3.7 Etiska överväganden
Respondenterna kan ha varit rädda för att utge sekretessbelagd information eller representera
banken på ett negativt sätt. Respondenternas rädsla för att utge sekretessbelagd information
anser skribenterna inte skulle kunna minska genom anonymitet, däremot anser skribenterna
att respondenternas rädsla för att representera banken på ett negativt sätt, samt en lugnare
inställning till intervjun skulle kunna uppnås med anonymitet. Därför blev samtliga
respondenter tillfrågade anonymitet vilket vissa föredrog och andra inte. Skribenterna anser
att identifiering av respondenterna är av mindre betydelse för denna studie och valde därför
att ha alla respondenter anonyma. Respondenterna presenteras endast genom namnet på
banken.

3.8 Tillvägagångssätt för analys av empirisk material
Analysen började med att alla de transkriberade intervjuerna lästes igenom för att få en
överblick och en idé om struktur på analysen. Därefter plockades de stora och viktiga delarna
ut från respektive bank där varje bank fick representera en färg. Då kreditprocessen var
likartad för samtliga banker genomfördes analysen utifrån kreditgivningsprocessen för varje
bransch. Alltså en kreditgivningsprocess för lantbruksföretag, en för IT-företag och slutligen
en för tillverkningsföretag.

3.9 Metodkritik
En av respondenterna har enbart arbetat som företagsrådgivare i 2 år. Det kan ha bidragit till
en lägre kvalité på den insamlade empirin från SEB. Exempelvis kanske inte respondenten är
fullt insatt i kreditgivningsprocessen eller har en mindre kundstock och inte hunnit samla på
sig tillräckligt med erfarenhet om kreditgivning. Ytterligare metodkritik är att respondenten
från Falkenbergs sparbanken endast beviljar krediter till lantbruksföretag vilket innebär att
han har begränsad kunskap om krediter till andra branscher. Två av respondenterna
tilldelades intervjuguiden några dagar innan intervjun genomfördes för de ville läsa igenom
frågorna. Nackdelen med det är att respondenterna kunde i förväg välja vilken information de
ville tilldela. Därmed kan information som skulle kunna varit av intresse för uppsatsen ha
uteslutits. Däremot en fördel med att tilldela respondenterna intervjufrågorna i förväg är att
de kan minska deras nervositet samt mer uttömmande svar då de kan förbereda från början
vad de ska säga. Som skribenterna tidigare nämnt utfördes intervjuerna i denna studie både
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via telefon och på plats. Fördelen med platsintervjuer är att skribenterna kan se respondentens
reaktioner i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kan tyda på att det är en fråga som
får dem att känna sig obekväma eller att de tvekar på att utlämna information. Däremot efter
första intervjun med Handelsbanken märkte inte skribenterna att respondenten gav några
särskilda reaktioner vid intervjutillfället utan var väldigt positiv både före och efter intervjun.
Detta gjorde att skribenterna ansåg att telefonintervjuer kan genomföras utan att de påverkar
datainsamlingen på ett negativt sätt. En nackdel som skribenterna ser med telefonintervjuer är
att de känns mindre personliga eftersom man inte kan se respondenten. Fördelen med
telefonintervjuer är att det ökar chanserna till att företag ställer upp på intervju då det är
mindre tidskrävande. En annan metodkritik är att intervjuerna spelades in vilket fick
skribenterna att känna sig något bekväma. Detta innebär att om det var något som nämndes
under intervjun som var otydligt kände skribenterna sig trygga med att ha det inspelat och
valde att inte be respondenten upprepa sig. När skribenterna transkriberade kunde de
fortfarande inte tyda vad respondenterna sa. Dock skedde det vid endast ytterst få tillfällen
men kan ha lett till utebliven information som kan vara av betydelse för studiens resultat. Vid
intervjun med Sparbanken Syd deltog endast en skribent. Det kan ha lett till mindre
följdfrågor och en ökad risk att skribenten missat att ställa en eller flera av frågorna i
intervjuguiden.

3.10 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet och validitet mäter studiens trovärdighet (Björklund & Paulsson 2003).
Reliabilitet innebär att om man gör undersökningen på nytt med andra respondenter skulle
resultatet då bli detsamma eller är resultatet i denna studie påverkad slumpmässigt eller av
tillfälliga faktorer (Alvehus 2013). Efter intervjuerna upplevde skribenterna att
kreditprocessen ser likadan ut i bankerna, det vill säga kreditprocessen är relativt
standardiserad. Det skulle innebär att reliabiliteten i denna studie anses ligga på en hög nivå
då resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt men med andra
företagsrådgivare. Validitet innebär att skribenterna undersöker det studien är ämnad till att
undersöka (Alvehus 2013). I denna studie har skribenterna använt sig av relevant litteratur
samt forskning för att öka kunskapen inom kreditgivningsprocessen. I genomsnitt har de
deltagande respondenterna 7,5 års erfarenhet av kreditgivning till företag, vilket skribenterna
anser bidrar till en hög validitet. En faktor som kan ha bidragit med en nedsänkt validitet är
att skribenterna endast fann en vetenskaplig artikel som beskrev kreditgivningsprocessen.
Enligt Björklund & Paulsson (2003) är ett sätt att öka validiteten genom att använda olika
utvärderare av materialet. I denna studie har materialet utvärderats av två skribenter vilket
borde ha ökat validiteten i studien.
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Empirin är utformad och presenteras
utifrån de fem olika bankerna: Swedbank, SEB, Sparbanken Syd, Handelsbanken och
slutligen Falkenbergs sparbank.

4.1 Swedbank
Kreditgivningsprocessen börjar med att företag hör av sig till Swedbank angående förfrågan
om lån. Rådgivaren samlar in information via telefon eller på kontoret.
Informationsinsamlingen består av kundens verksamhet, affärsidé, intern skötsamhet samt
den ekonomiska ställningen i företaget i form av resultaträkning, balansräkning och
kassaflöde. En prognos i form av budgetering tas fram för att se om företaget har
återbetalningsförmåga. Intern skötsamhet innebär att rådgivaren tittar på om personen som
ansöker om lånet tidigare har haft lån på Swedbank och om räntan betalats, om kontot
övertrasserats, hur köpmönstret sett ut, om pengarna snabbt tagit slut samt
betalningsanmärkningar från UC.
“Om det är ett lantbruk- eller skogsbruksföretag som ansöker om krediter har vi
lantbruksrådgivare och skogsbruksrådgivare som är specialiserade på de områdena.
Däremot har vi inga experter när det kommer till exempelvis IT och mjukvaror, så den
kompetensen har vi inte.”
Rådgivarna tittar även på nyckeltal i form av kassalikviditet och soliditet.
“Det finns branschspecifika nyckeltal men svårt att återge vilka dessa är. Vi har generella
praxis att en viss bransch ska generera en viss bruttomarginal för att det ska funka och så
vidare.”
Information om företagsledaren samlas inte in då rådgivarna på Swedbank inte har tid att lära
känna kunderna. Rådgivaren har endast 1-2 timmar tillsammans med den potentiella kunden.
Däremot gör rådgivaren en miljöanalys ifall det finns potentiella ändringar i miljöregler som
innebär större risker för företaget som ansöker om krediter samt om de bedriver verksamhet
som skulle kunna innebära miljösanktioner eller liknande. Swedbank besöker vissa företag
innan de beviljar krediter och vilka de besöker beror på risken för betalningsinställelse. Ju
högre risk desto större sannolikhet att Swedbank tar tid till att besöka företaget. När
informationen är insamlad görs en riskanalys.
“Vi har bra analysmaterial för lantbruk, skogsbruk och fastigheter men inte för IT företag.
Vissa branscher anses som mer riskfyllda än andra. Exempelvis för ett par år sedan var det
många golfklubbar som gick i konkurs.”
Swedbank har även en riskorganisation.
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“Löpande får vi rapporter från vår riskorganisation där de sammanställer förändringar
inom olika branscher och vissa faktorer att beakta inom vissa branscher som kan vara
riskhöjande.”
För att minska kreditförsluter vid eventuell konkurs tar banken säkerheter.
“Vilka säkerheter vi tar beror ofta på vilken bransch företaget är verksamt i. För
lantbruksföretag är inteckning i lantbruksfastigheten vanligt förekommande, för IT bolag är
det företagsinteckning i kundfordringar och personligt borgensåtagande och för
tillverkningsföretag är det företagsinteckningar i inventarier och maskiner. Vi bedömer
exempelvis IT bolag hårdare då de ofta har brist på materiella anläggningstillgångar och
därmed mindre säkerheter. När det kommer till tillverkningsföretag finns ofta säkerheter vi
kan ta. Desto mer säkerheter desto mer pengar kan vi låna ut”.
Riskanalysen tar cirka 6-8 timmar för krediter under en halv miljon och ett par dagar om det
rör sig om större krediter. All information som samlats in och riskanalysen sammanställs i ett
kredit PM.
“Vi delar in företag i olika sektorer såsom industri, sjukvård, fastighet, detaljhandel och så
vidare. Vi på Swedbank har en strategi som innebär att vi inte vill bli allt för stora i varje
sektor i förhållande till bankens totala balansräkning. Annars skulle det innebära en för hög
risk om något skulle hända i en sektor med mycket beviljade krediter.”
Utifrån informationen ska ett kreditbeslut tas. Vilka som tar kreditbeslutet beror på
kreditmandatet. Det finns tre olika kreditmandat som kallas för F1, F2 och F3. F1 innebär att
rådgivaren tillsammans med en annan rådgivare med samma mandat kan gemensamt ta
kreditbeslutet. F2 innebär att det är en grupp av personer som tar kreditbeslutet där en
anställd på Swedbanks riskavdelning inkluderas. F3 innebär att VD eller styrelse är med och
fattar kreditbeslutet. Kreditbeslutet grundas på bolagets historik i form av lönsamhet samt
möjligheten att ta säkerheter. Den kvantitativa delen väger tyngst vid kreditbeslutet då
respondenten anser att den kvalitativa informationen ofta är förskönad av den som ansöker
om krediten. Om det är ett nystartat företag som ansöker om krediter är det personen som
ligger till grunden för kreditbeslutet eftersom historisk statistik om företaget saknas.
Personens erfarenheter och tidigare interna skötsamhet blir underlaget för beslutet. Även
beslut om räntan ska tas och beror på risken. Ju högre risk desto högre ränta. Därefter sker en
förhandling så att både kund och bank är nöjda med räntan. Efter krediter beviljats besöker
Swedbank en gång per år de kunder som blivit beviljade minst fem miljoner kronor. När det
går dåligt för ett företag som Swedbank beviljat lån till får de varningssignaler från UC. Den
rådgivare som har den kunden i sin kundstock ska följa upp och undersöka vad som skett.
Swedbank kan hjälpa företag i kris genom att finansiera de privata ägarna som i sin tur kan
sätta in mer pengar i bolaget. Alternativet är att Swedbank beviljar mer kredit direkt till
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företaget, endast om ägarna går in med egna pengar eller att det finns fler bra säkerheter
banken kan ta.

4.2 SEB
Kreditprocessen inleds med att företaget som ansöker om lån kontaktar SEB alternativt att
SEB kontaktar intressanta företag. Om det är SEB som kontaktar företagen berättar de om
SEB som bank, vilka erbjudanden de har med mera. Om det är företaget som kontaktar SEB
hålls ett möte. Mötet genomförs på telefon eller fysiskt på ett av SEBs kontor. En del av
processen är att lära känna sina kunder och vilka dem är. För att lära känna kunderna görs en
omfattande informationsinsamling om vad krediterna ska användas till, om verksamheten, om
företagets utveckling, resultaträkning, balansräkning, nyckeltal samt intern skötsamhet.
“Man tittar på bolagen lite annorlunda beroende på vilken bransch. Är det lantbruksföretag
eller skogsbruksföretag samlas dokument in i form av lant- och skogsbruksplan. För IT bolag
tittar man mer på vilka kunder de har och vilka kontrakt som är skrivna. När det gäller
tillverkningsföretag läggs mer fokus på maskiner och inventarier.“
De nyckeltal SEB fokuserar på är framförallt soliditet och kassalikviditet.
“Vissa branscher har mycket eget kapital, andra plockar inte ut någon vinst alls utan ligger
nära noll. Exempelvis kan företag i byggbranschen ha lite likviditetsproblem så
byggbranschen kan vi behöva titta lite extra på.”
Däremot använder rådgivaren inte nyckeltalen speciellt mycket utan istället går de mer på
vad ägarna säger om bolaget, hur de presterat och så vidare. SEB arbetar även med
miljöfrågor och undersöker ifall företaget bedriver verksamhet som kan vara skadligt för
miljön. SEB vill även besöka företagen men har inte tid att besöka alla. Det är större chans att
SEB besöker stora företag än små företag. Av de mindre företagen besöks ungefär tre av tio
och av de större företagen besöks ungefär sex av tio. SEB samlar in information om
potentiella säkerheter.
“Säkerheter som tas vid lån till tillverkningsföretag är ofta maskiner och varulager, för IT
finns inte lika mycket då de har mycket immateriella anläggningstillgångar och därför blir
personlig borgen viktigt, vi kollar även om det finns varumärkesskydd eller liknande”
När informationen samlats in genomförs en riskanalys. En riskanalys för ett mindre bolag tar
ett par dagar upp till en vecka. Riskanalysen för större företag tar längre tid.
“Det kan vara mer leverantörsbekymmer i en bransch och mer tekniska bekymmer i en annan
bransch. Exempelvis kanske IT inte får ut rätt produkt och inte var det kunderna ville ha. Då
är det en risk för oss.”
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All information sammanställs i ett kreditdokument. Kreditbeslutet grundas på att det måste
finnas en återbetalningsförmåga för räntor och amorteringar. Rådgivaren får även en känsla
för kunden men inga speciella egenskaper tittar man på. Enligt respondenten grundas
kreditbeslutet på en kombination av hård och mjuk information, dessa måste rimma med
varandra. Beslutet tas med rådgivaren, en kollega och kontorschefen. Räntenivån bestäms
med hjälp av interna scoringmodeller där man tittar på risken avseende betalningsinställelse.
All information sammanställs i ett kreditdokument. Efter kredit har beviljats får banken
varningssignaler från UC om kunden får betalningsanmärkningar. SEB kan hjälpa företag i
kris i form av ny betalningslösning, ny offertlösning eller factoring lösning. Rådgivaren ska i
sådana fall stämma av med kunden vad som skett. Större krediter går banken igenom årligen.
Om SEB besöker företagen efter beviljad kredit beror på storleken på krediten. Ju större
kredit desto större chans att de besöker företaget.

4.3 Sparbanken Syd
Kreditprocessen inleds med att företag kontaktar Sparbanken Syd när de vill ansöka om lån.
Först gör bankerna en kundkännedom som ofta sker genom ett fysiskt möte.
Kundkännedomen innebär att banken vill lär känna kunden bättre genom att samla in
information. Informationen består av kassaflöde, säkerheter, bokslut för några år tillbaka i
tiden, betalningsanmärkningar från UC, historik, betalningsbeteende med mera. Rådgivaren
googlar också företag för att lära känna dem lite grann. Hållbarhetsfrågor är en ganska ny del
av kreditprocessen och idag är det en punkt i beslutsmaterialet att kommentera hållbarheten i
motpartens verksamhet. Ytterligare information som Sparbanken Syd samlar in är nyckeltal.
“När det kommer till nyckeltal är det inte så att vi har vissa nivåer som ska vara uppfyllda
eftersom det skiljer sig mycket mellan branscher. Vissa branscher har mycket eget kapital
och vissa branscher kanske man inte kan plocka ut någon vinst alls utan ligger nära noll.”
“Inom vissa branscher finns bättre kassaflöden, t.ex. IT branschen.”
Sparbanken Syd beviljar ofta krediter utan besök. Om de besöker företagen tittar de på
lantbruket eller fastigheten om det är en fastighet man ska pantsätta. Dessutom vill de skapa
en generell bild av vem man har att göra med. Vanliga säkerheter är pantbrev,
företagsinteckning i maskiner inventarier och kundfordringar samt personlig borgen. Banken
vill också ta säkerheter.
“I IT företag är det väldigt ofta så att man har bra vinst, bra tillväxt men saknar tillgångar.
Vi kan inte pantsätta att de har 50 tjänstemän som är professionella utan vi måste ha annan
säkerhet. För lantbruksföretag är det ofta det motsatta, väldigt fina panter i form av gårdar
däremot har dem ofta problem med kassaflöde och likviditeten. Tillverkningsföretag binder
ofta mycket kapital i pågående produktion och saknar ofta likviditet.”
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När informationen är insamlad görs en riskanalys. UC riskklassifierar företagen mellan 1-5.
Sparbanken Syd gör själva en intern riskbedömning. Det finns även valutarisker som
rådgivaren tittar på.
“Jag skulle säga att risken i IT företag är som störst. Lugnast är lantbruksföretagen. Jag tror
inte banken har förlorat en krona när det kommer till lantbruk. Mitt i mellan ligger
tillverkningsföretagen.”
När räntan sätts finns det olika parametrar rådgivaren tittar på. Dels de interna
scoringmodellerna där man tittar på risk samt intern skötsamhet. Även belåningsgraden, det
vill säga hur mycket skulder företaget har. Räntan beror även på vilka säkerheter Sparbanken
Syd kan ta. Rådgivaren dokumenterar informationen och presenterar den för rörelsechefen,
kreditchefen och sparbankschefen på kontoret. Rörelsechefen, kreditchefen och
sparbankschefen ifrågasätter och rådgivaren svarar på frågorna. Kreditbeslutet fattas
tillsammans av rörelsechef, kreditchef och sparbankschef. Rådgivaren anser att Sparbanken
Syd är en liten bank men väldigt stora på orten och känner de flesta i stan och därmed har de
sällan problem med att känna av om de vill göra affärer med dem eller inte. Företagsledaren,
lönsamheten, siffrorna samt rådgivarens förmåga att representera kunden väger in i
kreditbeslutet. En lönsamhetsanalys genomförs för att bedöma vad banken tjänar på affären.
Det är en Excel beräkning som tar fram vilken avkastning banken behöver.
“Vinst och positiva kassaflöden är det viktigaste. Sen beror det ju på bransch. Vi vet att
lantbruk har väldigt låg avkastning och nästan ingen vinst men ändå så klarar sig lantbruken
ganska väl. När det kommer till IT företag tittar vi mycket på ägaren. Det är inte så mycket
företag att ta på. Det är rätt komplext att ge krediter till IT-företag. Ofta är det ett problem
med företag som växer rätt så snabbt eller som är rena tjänsteföretag. De är väll de svåraste
kredittagarna så att säga.”
För krediter till nystartade företag lägger Sparbanken Syd större vikt på ägaren. De företag
som beviljats lån besöker respondenten från Sparbanken Syd minst en gång per år. Banken
får information från UC om företaget får betalningsanmärkningar. Det är rådgivaren som
beviljat krediten som ska följa upp och ta reda på vad som hänt och varför. Sparbanken Syd
försöker hjälpa till genom att ge sin syn på saker och ting. “Skulle det inte vara bra att …”
Sparbanken Syd vill ha kontakt med alla kunder minst en gång om året och det hinner
rådgivaren nästan med. Sen finns det kunder företagsrådgivaren pratar med varje vecka.
Annars anser rådgivaren att de har ett bra nätverk och att de har koll på vad företagen utför
för arbete. Respondenten påpekade även att den största användningen av bankens kapital går
till företagslån, vilket innebär att det är tätt kopplat till bankens lönsamhet. Därför är det
viktigt att man ägnar mycket tid att låna pengar till företag.
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4.4 Handelsbanken
Den första kontakten med företaget kan se olika ut beroende på om det är en ny kund som
söker krediten eller om det är en befintlig kund. Processen för en befintlig kund är mindre
omfattande. Då känner de redan kunden och har koll på resultat, engagemang och deras
planer på att ta nya krediter. När det är en ny kund som ansöker om en kredit bjuder banken
in kunden till kontoret.
”Det är mer vanligt att tillverkningsföretag ansöker om krediter än IT företag. Vi har
specialister när det kommer till kreditgivning till företag inom lantbruk. Resterande
branscher omfattas av alla kreditgivare på banken.”
På kontoret går de igenom företagets planerade investering. Handelsbanken vill att kunden tar
med sig det preliminära bokslutet samt detaljer kring investeringen. Utöver detta besöker
även banken sina företagskunder dels för att skapa en relation till kunden och dels för att få
en känsla över hur verksamheten bedrivs.
“Det vi tittar på vid besöken beror på vad det är för kund. Om det är ett fastighetsbolag vill
vi gärna göra en värdering på fastigheterna och då tittar vi på fastigheterna och då tar vi
hjälp av våra värderare för att hitta ett värde på beståndet och är det ett tillverkningsföretag
är det mer titta på hur det ser ut i lokalerna och få en känsla av hur företaget sköts
egentligen.”
Nyckeltalen som Handelsbanken kollar främst på är soliditet, räntabiliteten och
räntetäckningsgrad. För banken är det också viktigt att ta säkerheter vid utlåning.
Informationsinsamlingen av siffermaterial ser i princip likadan ut oavsett vilken bransch
företaget arbetar i. Däremot är insamlingen av säkerheter olika beroende på företagets
bransch.
”De vanligaste säkerheterna inom lantbruksföretag och skogsbruksföretag är pantbrev i
skogs- eller lantbruksfastighet. Företagsinteckningar eller ett åtagande i en maskin är
vanliga säkerheter i tillverkningsföretag. IT företag är lite svårare. Om IT-företaget
exempelvis ska ta lånet till att köpa servrar finns det en möjlighet för att banken ska ta
säkerheter i det.”
Under insamlingsprocessen bedömer även banken företagets relation till hållbarhetsfrågor.
Bara för att ett företag tar mer hänsyn till miljön innebär det inte att företaget har en större
chans till att få mer krediter. Däremot är det viktigt för Handelsbanken att företagen har en
hållbarhetspolicy och en miljöpolicy. Respondenten ansåg även att det går snabbt att få en
känsla av kunden eftersom Falkenberg är en relativt liten stad samt att respondenten känner
till de flesta företagen i staden sedan tidigare. När det kommer till den mjuka informationen
är inte Handelsbanken ute efter några specifika egenskaper hos företagaren utan har större
fokus
på
personkemin
mellan
kreditgivaren
och
företagsledaren.
När
informationsinsamlingen är klar görs en riskanalys.
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”Lantbruksföretagen har mer jämna intäkts och kostnadsflöden. IT-företagen har mer upp
och nedgångar. I tillverkningsföretag finns risken att de tappar stora kunder och leverantörer
som kan leda till negativa effekter.”
Valutarisker är något som respondenten från Handelsbanken anser är en viktig parameter,
framförallt för tillverkningsföretag, eftersom valutor tenderar att röra på sig hela tiden.
Handelsbanken brukar erbjuda sina kunder valutaterminer. Beslutsfattandet av en kredit görs
av respondenten tillsammans med kontorschefen. Vid kreditbeslutet är siffermaterialet det
viktigaste. Banken vill även få en känsla och tro på investeringen. Respondenten anser att den
finansiella informationen väger mer än känslan hen får för kunden. Respondenten anser att
det skiljer sig mycket mellan branscher då vissa branscher tjänar mer än andra.
”Det är svårare att bedöma tillverkningsföretag än lantbruk. Grunden till detta är för att
lantbruksföretagen har färre parametrar samt att de har mer jämnt intäkt och
kostnadsflöde.”
Räntesatsen bestäms genom en sammanställning av all finansiell information som banken
samlat in. Utöver den insamlade informationen tar företagsrådgivarna hjälp av ett scoring
program vid fastställandet av räntan. Efter att banken beviljat kredit träffar de sina kunder en
gång per år och kontakten sker genom telefon men oftast via mail. I de flesta fallen är det
kunden som kontaktar banken då de har en specifik fråga. Om företagskunder hamnat i
ekonomisk kris eller legat efter med någon betalning får handelsbanken in varningssignaler
från UC. När detta inträffar brukar banken kontakta kunden via telefon för att ta reda på vad
det är som hänt samt hur kunden planerar att åtgärda problemet. Banken brukar försöka
hjälpa kunden vid sådana situationer genom att erbjuda kunden amorteringsfria månader.

4.5 Falkenbergs sparbank
Enligt respondenten är kreditgivningsprocessen väldigt omfattande. Processen kan inledas på
två sätt. Det ena sättet är att rådgivarna deltar på LRF möten och maskinvisningar. Under
dessa möten och visningar tar banken själv kontakt med kunder på plats och sedan gör
affärer. Det andra sättet är att företag kontaktar banken i syfte att ansöka om kredit.
Respondenten tycker att i många fall kommer kunderna oförberedda till det första mötet med
banken. Respondenten anser att företagen kan underlätta arbetet för banken genom att kolla
upp vilka risker företaget har, vad de vill göra, deras kundgrupp, swot-analys och en enkel
affärsplan. Detta är något banken inte talar om för kunden innan mötet. Anledningen till detta
är att det finns risk att kunden kommer tro att de måste ha med sig ett helt kompendium. I
själva verket efterfrågar banken en simpel affärsplan som handlar om vem man är, vad man
har för utbildning och vad man tänker göra. Det första banken gör när ett företag ansöker om
en kredit är att sätta sig ned med företagsledaren och diskutera rimligheten i företagets
investering. Rimligheten i investeringen bedöms inte endast genom diskussionen utan banken
använder även kalkyler och program för att genomföra det. Efter detta bedöms värdet på
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investeringen. Falkenbergs sparbank besöker även sina kunder där de exempelvis kollar på
lantbruken och värderar de.
“Kapitalbehovet kan se annorlunda ut beroende på vad det är för sorts företag.
Kapitalbehovet är lägst hos IT-företagen. Du behöver en dator och dig själv så är du igång.
Kapitalbehovet är ju inte jättestort. Skillnaden mellan tillverkningsföretag och lantbruk är att
kapitalbehovet i lantbruk är gigantiskt men omsätter ganska lite."
I kundkännedomen beskriver kreditgivaren företagets verksamhet mer ingående, exempelvis
vad det är för marknad företaget är verksam i, vilka produkter företaget har, verksamhetens
styrkor och svagheter, kassaflöde, resultat, säkerheter och nyckeltal. Kassaflödet
sammanställs tillsammans med företaget genom en diskussion. Kassaflöden är en viktig del i
processen. De vanligaste nyckeltalen Falkenbergs sparbank brukar kolla på är
kapitalomsättning och räntabilitet på eget kapital.
“Nyckeltalen skiljer sig oerhört mycket beroende på vilken bransch företaget är verksamt i.
Exempelvis har lantbruksföretag låg kapitalomsättningshastighet medan IT har hög.”
De vanligaste säkerheterna för banken är generellt företagsinteckning, pant i industrifastighet,
inteckningar i inventarier, lager och kundfordringar. Ju sämre säkerheter det lånade företaget
har desto högre blir räntan.
“För företag som har immateriella anläggningstillgångar, exempelvis IT-företag, är det
borgen som gäller.”
Utöver den finansiella informationen spelar människan bakom företaget en viktig roll.
Exempelvis om företaget har en bra affärsidé men en oansvarig företagsledare finns risk att
företagsledaren bränner bort pengarna på annat onödigt än att investera de i något som gynnar
verksamheten. Enligt respondenten får hen snabbt en känsla av företagsledaren. Det farliga
med detta att det finns en risk att känslan är fel. För att undvika detta pratar respondenten
mycket med företagsledaren för att få en uppfattning om ledarens strategier, kompetens samt
tankesätt. Banken undersöker också om företaget handlar med svarta pengar eller finansierar
terrorism. En del av PM:et består också av en hållbarhetsanalys där banken undersöker om
företaget bedriver miljöfarlig verksamhet.
Under nästa steg i processen gör rådgivaren en affärsanalys som visar företagets risk. Enligt
lagkrav från finansinspektionen måste banken ta betalt efter risk. Ju sämre säkerheter ett
företag har desto högre blir räntan. Falkenbergs sparbank tar även hänsyn till valutarisk och
politisk risk.
“Förändringarna i prisnivåer för lantbruksföretag är en stor risk. Politisk risk är svårt då
politiska frågor är luriga. Många lantbruksföretag får stöd från EU men det finns en risk att
stöden förändras, avtar eller tas bort i framtiden. Ytterligare en risk för lantbruksföretag är
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att om efterfrågan sjunker kan de inte stoppa produktionen av exempelvis mjölk däremot kan
tillverkningsföretag stänga av maskinen när efterfrågan avtar. ”
Utöver riskanalysen gör företagsrådgivaren en affärsanalys för att ta reda på vad de tjänar om
de beviljar kredit till företaget. Rådgivaren sammanställer ett PM. PM:et är en
kundkännedom, även kallad KYC (know you customer). PM:et genomförs på alla sökande
företag oavsett vilken bransch de är verksamma i.
"Det är exakt samma mall för alla företag men vi fokuserar ju på olika saker. För
lantbruksföretag fokuserar vi mycket på säkerheter”.
Kreditbeslutet får inte tas av en enskild kreditgivare. Det finns olika nivåer som beror på
säkerheterna, risk engagemanget och beloppets storlek. I den lägsta nivån tas beslutet av två
stycken tjänstemän tillsammans och i den högsta nivån är det kreditgivaren tillsammans med
kreditchefen och några styrelsemedlemmar som tar beslutet.
"Svårigheten är att lantbruk är kapitalintensiva. För vår del handlar det om att gå in med
mycket pengar till företag som inte omsätter mycket och framförallt inte gör vinster. Däremot
går lantbruksföretag nästan aldrig i konkurs.“
Enligt respondenten är kassaflödet det allra viktigast vid ett kreditbeslut. Samtidigt antyder
respondenten att människan bakom företaget är jätteviktig. Med detta menar respondenten att
om det exempelvis är en dålig person som har en bra affärsidé kan personen bränna det
lånade kapitalet ganska kvickt genom att köpa tjänstebilar, dra på sig massa onödiga
kostnader. Efter beviljad kredit vill Falkenbergs sparbank träffa sina kunder så ofta som
möjligt. Målet är att försöka träffa kunderna en gång per år men dessvärre hinner banken inte
träffa alla. Banken träffar endast de som verkligen behöver det. Resterande faller igenom
eftersom rådgivarna har mycket annat att göra. Visar det sig att företagskunden får
ekonomiska problem brukar det visa sig genom att kunden ringer och efterfrågar
amorteringsfritt. Eftersom banken framställt kundens kassaflöde tillsammans med kunden
brukar banken vid sådana tillfällen gå tillbaka till kassaflödet i PM:et och kolla vart det kan
ha brustit i uträkningen. Ibland kan det bero på att kunden har konsumerat för mycket. Ett sätt
för banken att ta reda på om kunden fått ekonomiska problem är genom att studera kundens
bokslut. I bokslutet kan banken utläsa om leverantörsskulderna ökat extremt mycket till
skillnad från föregående år. Vid problem kontaktar banken kunden och kollar hur det står till.
Ytterligare ett sätt för banken att ta reda på om en kund befinner sig i ekonomisk kris är
genom att få varningssignaler från UC när deras kunder misskött sina betalningar.
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5. Analys
I detta kapitel redogörs analysen. Eftersom kreditgivningsprocessen är likartad mellan
bankerna har vi valt att analysera kreditgivningsprocessen utifrån de tre olika branscherna.
Först analyseras kreditgivningsprocessen för lantbruksföretag, därefter för IT företag och
slutligen för tillverkningsföretag. Skulle skillnader mellan olika banker förekomma lyfts dessa
fram.

5.1 Introduktion till analyskapitlet
Utifrån empirin går det att utläsa att kreditgivningsprocessen hos samtliga banker är likartad.
Därmed kommer analysen att utformas utifrån de tre olika branscherna IT, lantbruk och
tillverkning. Skillnader mellan olika banker lyfts fram genom att namnge bankerna i
kreditgivningsprocessen för respektive bransch.

5.2 Kreditgivningsprocessen för lantbruksföretag
5.2.1 Kundkännedom
Kreditgivningsprocessen börjar med att lantbruksföretag kontaktar bankerna om förfrågan på
krediter. På Falkenbergs sparbank går företagsrådgivarna på LRF möten och
maskinvisningar. Under dessa möten och visningar tar företagsrådgivarna kontakt med
lantbruksföretag för att sedan göra kreditaffärer med dem. Att företagsrådgivarna kontaktar
intressanta potentiella lantbruksföretag genom deltagande på LRF möten och
maskinvisningar är något som Svensson och Ulvenblad (1994) inte fann i deras studie. Vid
krediter till lantbruk använder samtliga banker lantbruks specialister. Specialisterna är
dedikerade till att förstå lantbruksföretag, vilket är oerhört viktigt då det ofta handlar om stora
krediter. Samtliga banker genomför en kundkännedom för alla lantbruksföretag vilket
benämns KYC. KYC står för Know Your Customer och handlar om att bankerna ska lära
känna sina kunder. Bankerna lär känna sina kunder genom att göra omfattande
informationsinsamlingar om varje kredittagare vilket minskar risken för adverse selection.
Adverse selection uppstår innan kredit kontraktet är skrivet och innebär att kredittagare har
mindre information om företagets kvalité än kredittagaren (Blinks, Ennew & Reed 1992).
Information som samlas in och är specifikt för lantbruksföretag är ett dokument i form av
lantsbruksplan. Respondenten från Swedbank anser att de har bra analysmaterial för krediter
till lantbruksföretag men inte för exempelvis IT företag. Samtliga företagsrådgivare samlar in
hård information från lantbruksföretag i form av resultaträkningar, balansräkningar,
nyckeltal, kassaflöden, kreditupplysning med mera. Precis som Broomé, Elmér och Nylén
(1998) fann i sin studie gör samtliga banker kreditupplysningar innan de beviljar kredit.
Enligt Swedbank och Handelsbanken finns det branschspecifika nyckeltal men
respondenterna kan inte utan till vilka dessa är. Enligt Stenberg & Sigbladh (2003) bör
kreditgivaren undersöka det lånade företagets utvecklingstrender med hjälp av nyckeltal
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under en tidsperiod på minst tre år. Det är ingen respondent i denna studie som använder sig
av sådan analysmetod.
Samtliga banker samlar in mjuk information om lantbruksföretagen i form av intern
skötsamhet, affärsidé och miljö. Miljöanalysen innehåller information om det finns
potentiella ändringar i miljöregler som innebär större risker för företaget som ansöker om
krediter samt om den verksamhet de bedriver skulle kunna innebära miljö sanktioner eller
liknande. Enligt Monomita och Suman (2012) kan företag som medvetet ägnar sig åt
miljöstyrning få bättre låneavtal med bankerna. Respondenterna i denna studie
argumenterade däremot att företagens miljöstyrning inte kan påverka låneavtalen. Samtliga
banker besöker de flesta lantbruksföretagen innan kredit beviljas. Vid företagsbesöket kollar
Handelsbanken på vilken typ av produktion lantbruksföretaget bedriver, exempelvis om det
är svinproduktion eller mjölkproduktion. När Sparbanken Syd och Falkenbergs Sparbank
besöker lantbruksföretagen tittar de på lantbruket eller fastigheten om det är en fastighet de
kan pantsätta. Dessutom vill de skapa en generell bild av vem man har att göra med.
Respondenten från Swedbank anser att de i större grad besöker lantbruksföretagen innan
kredit beviljas då de ofta handlar om större krediter. Svensson och Ulvenblad (1994)
poängterar också att bankerna försöker besöka företagen innan de beviljar kredit vilket
stämmer överens med denna studies resultat.
Enligt respondenterna är den informationen som utmärker lantbruksbranschen från andra
branscher att lantbruksföretagen sällan gör stora vinster men går trots allt nästan aldrig i
konkurs. Respondenterna från Sparbanken syd och Falkenbergs sparbank antydde att
lantbruksföretag ofta har låg avkastning och problem med likviditeten vilket överensstämmer
med Swinnen & Gow (1999) som kom fram till att det som kännetecknar lantbruksbranschen
är låg lönsamhet (Swinnen & Gow 1999). Kapitalbehovet för lantbruksföretag är gigantiskt
men de omsätter relativt lite. För bankernas del handlar det om att gå in med mycket pengar
till företag som inte omsätter mycket och framförallt inte gör vinster.
Svensson och Ulvenblad (1994) drog slutsatsen att kreditgivarna får en magkänsla vid den
initiala kontakten. De anser att viktiga personliga egenskaper hos kredittagaren är entusiasm,
drivkraft, uthållighet och målmedvetenhet. Enligt samtliga respondenter i denna studie är det
inga personliga egenskaper som de anser är viktigare än andra vid kreditgivning till
lantbruksföretag. Enligt Berger och Udell (2006) samlas ytterligare information in genom
kontakt med kredittagarens kunder och leverantörer. I denna studie är det ingen av
respondenterna som lyfter fram att de tar kontakt med kredittagarens kunder, leverantörer
eller några andra av kredittagarens intressenter.

5.2.2 Riskanalys
Enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse kapitel 8 paragraf 1 ska bankerna
pröva risken att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Riskanalys
genomförs av samtliga respondenterna i denna studie. Enligt Falkenbergs Sparbank är
förändringarna i prisnivåer för lantbruksföretag en stor risk. Coyle (2000) definierar en form
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av risk som landsrisk. Landsrisk innefattar bland annat politisk risk. Enligt Falkenbergs
sparbank är politisk risk svår och komplicerad för lantbruksföretag. Många lantbruksföretag
får nämligen stöd från EU men det finns en risk för politiska förändringar att stöden
reformeras, avtar i storlek eller tas bort i framtiden. Ytterligare en risk för lantbruksföretag är
att om efterfrågan sjunker kan de inte stoppa produktionen av exempelvis mjölk. Moral
hazard är ett asymmetriskt informationsproblem som uppstår efter kontraktet är skrivet. Då
kan kredittagaren ändra sitt beteende vilket kan leda ett annat utfall än vad som utlovats eller
att företaget presterar sämre än förväntat (Blinks, Ennew och Reed 1992). Enligt Chan och
Kanatas (1985) kan säkerheter inte minska moral hazard men de kan öka tryggheten för
bankerna då det skulle innebära att bankerna kan minska kreditförluster om en kredittagare
skulle gå i konkurs. Resultatet från denna studie stämmer överens med Chan och Kanatas
(1985) forskning på så sätt att bankerna tar säkerheter i syfte att minska sina kreditförluster i
fall kunden går i konkurs. De vanligaste säkerheterna som Swedbank, Handelsbanken och
SEB använder sig av vid krediter till lantbruksföretag är pantbrev i lantbruksfastigheter.
Svensson och Ulvenblad (1994) kom fram till att de vanligaste säkerheterna vid
kreditdigivning är pantbrev i fast egendom, företagshypotek och personlig borgen, däremot
fann de inget i deras studie om att säkerheterna skiljer sig åt mellan olika branscher.
Samtliga banker använder sig av kreditscoringprogram som hjälper bankerna att bestämma en
räntenivå till de olika krediterna. Detta stämmer överens med Huang och Chens (2003) studie
vars resultat visade att kreditgivaren använder sig av interna kreditscoringprogram i syfte att
bedöma företagets kreditvärdighet. Det som utmärker Swedbank från de andra bankerna i
denna studie är att de har en riskorganisation som löpande rapporterar om förändringar inom
olika branscher till företagsrådgivarna samt vilka faktorer rådgivarna ska beakta inom vissa
branscher.

5.2.3 Kredit PM
Samtliga banker sammanställer kundkännedomen och riskanalysen i ett kredit PM som ligger
till underlag för kreditbeslutet. PM:et ser likadant ut oberoende av bransch. Däremot skiljer
sig informationen som finns i den. Det tar några dagar upp till en vecka att samla in och
analysera informationen inför kreditbeslutet.

5.2.4 Beslut
När det kommer till de undersökande branscherna anser respondenterna från Handelsbanken
och Sparbanken Syd att kreditbeslut för lantbruksföretag är lättare då de ofta har färre kunder
och färre leverantörer. Respondenten från Sparbanken Syd indikerar även att banken inte
förlorat en krona när det kommer till utlåning till lantbruksföretag. Däremot ansåg
respondenten från Falkenbergs Sparbank att av de studerade branscherna är
kreditbedömningen till lantbruksföretag svårast.
Respondenterna från Swedbank och Handelsbanken grundar kreditbeslutet på hård
information i form av siffermaterial. Att kreditbeslutet grundas på hård information kallas för
transaktionsutlåning (Berger och Udell 2006). Enligt Wilson (2016) grundas kreditbeslutet på
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en kombination av mjuk och hård information. Respondenterna från SEB, Falkenbergs
Sparbank och Sparbanken Syd grundar kreditbeslutet på en kombination av mjuk och hård
information. Att bankerna använder en kombination av mjuk och hård data vid kreditbeslutet
är något som Barroli, Ferri, Murro och Rotondi (2013) argumenterar för. När det kommer till
kreditbeslutet har Swedbank en strategi med branschfokus. De delar in företag i olika sektorer
såsom industri, sjukvård, fastighet och detaljhandel. De vill inte bli allt för stora i varje sektor
i förhållande till bankens totala balansräkning. Det skulle annars innebära en för hög risk om
något skulle hända i en sektor med mycket beviljade krediter. Coyle (2000) drar slutsatsen i
sin studie att en bank som har många företag i samma bransch skulle innebär hög kreditrisk
för banken.
Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) är det inte på alla banker som kreditgivare får ta ett
individuellt kreditbeslut. I denna studie var det inte på någon bank där kreditgivaren fick ta
kreditbeslutet själv. Istället måste det alltid vara minst 2 personer som tar kreditbeslutet.
Svensson & Ulvenblad (1994) fann i sin studie att en del banker har en styrelse som
medverkar till att utforma bankens kreditstrategi och att delta i viktiga beslut som exempelvis
större kreditärenden. Enligt denna studie är det en bank som använder styrelse vid
kreditbeslutet och det är Swedbank. Något som Svensson och Ulvenblad (1994) inte fann i
sin studie var att rådgivarens förmåga att representera kunden inför rörelsechef och
kreditchef väger in i kreditbeslutet. Vid beslutet fastställs en ränta, det vill säga en kostnad
för det lånade kapitalet. Enligt Broomé, Elmér & Nylén (1998) beror räntan på risken med
krediten till företaget. Samtliga respondenter i denna studie talar om att räntan beror på
risken. Att räntan är beroende av risken är lagkrav från finansinspektionen då
finansinspektionen säger att banker måste ta betalt utifrån risk. Bra säkerheter och starka
kassaflöden minskar risken och därmed räntan. Samtliga respondenter i denna studie
bekräftar detta.

5.1.5 Bevakning
Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) är det viktigt att ha god relation till kredittagaren för
att banken ska få information och kunna agera när svårigheter uppstår. Frekvent kontakt med
låntagaren leder att ytterligare mjuk information samlas in (Uchida, Udell, Yamori 2008).
Respondenterna i denna studie lyfter dock mer fram betydelsen av informationen från
upplysningscentralen snarare än att ha god kontakt med kunderna. Enligt respondenterna får
de varningar från UC när företagen har fått betalningsanmärkningar. Genom att bankerna
skapar goda relationer med kredittagaren, så kallad relationsutlåning, minskar problemet med
asymmetrisk information. Relationsutlåning innebär att man har god och kontinuerlig kontakt
med kredittagaren. (Boot 1999). Respondenten från Sparbanken syd träffar alla sina kunder
minst 1 gång per år. SEB, Handelsbanken och Falkenbergs Sparbank vill träffa alla sina
kunder en gång per år men hinner inte med det. Falkenbergs Sparbank och Handelsbanken
har kontakt med samtliga kunder ett par gånger per år via mail och telefon. På Swedbank har
man som grundregel att om ett företag har krediter på över fem miljoner kronor ska ett möte
med företaget ske minst en gång per år. I modell 4 presenteras kreditgivningsprocessen för
lantbruksföretag. Inledningsvis gör bankerna en kundkännedom. Sedan görs en riskanalys.
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Kundkännedomen och riskanalysen sammanfattas i ett kredit PM och blir underlag för
kreditbeslutet. För de företag som blivit beviljade kredit görs en uppföljning i form av
bevakning.
Modell 4: Kreditgivningsprocessen för lantbruksföretag

5.3 Kreditgivningsprocessen för IT företag
5.3.1 Kundkännedom
Kreditgivningsprocessen för IT företag börjar med att IT företagen kontaktar bankerna när de
är intresserade av krediter. SEB däremot kan även kontakta intressanta företag för att
presentera SEB som bank och vad de har att erbjuda. Ingen av bankerna använder specialister
vid krediter till IT företag. Däremot anser respondenten från Swedbank att IT specialister
hade behövts för att bevilja fler krediter till företag i IT branschen. Precis som för
lantbruksföretag genomförs en kundkännedom. Även för IT företag samlar rådgivaren in hård
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information i form av resultaträkningar, balansräkningar, nyckeltal, kassaflöden,
kreditupplysning med mera samt mjuk information i form av intern skötsamhet, affärsidé och
miljöaspekter. SEB anser att vid krediter till IT företag tittar de lite extra på vilka kunder
företaget har och vilka kontrakt som är skrivna. Det som särskiljer IT branschen är att
företagen i den branschen har ofta bra kassaflöden, bra tillväxt och går ofta med vinst.
Däremot är kapitalbehovet för IT företag lågt enligt Falkenbergs Sparbank. Samtliga banker
utom Swedbank och Sparbanken Syd besöker de flesta IT företagen innan kredit beviljas.

5.3.2 Riskanalys
Riskanalys genomförs av samtliga respondenterna i denna studie. Enligt respondenten från
SEB är en risk för IT företag att de kanske inte får ut rätt produkt och inte var det kunderna
ville ha. Enligt Handelsbanken har IT företagen har mer upp och nedgångar. Respondenten
från Sparbanken Syd anser att risken i IT företag är som störst. På Swedbank får rådgivarna
information från deras riskorganisation om förändringar inom IT branschen som kan vara av
betydelse för kreditbeslutet. Enligt SEB, Sparbanken Syd och Swedbank är de vanligaste
säkerheterna för IT företag företagsinteckningar i kundfordringar samt personligt
borgensåtagande. Samtliga respondenter anser att IT företag har lite materiella
anläggningstillgångar men mycket immateriella anläggningstillgångar. Det är ett problem för
bankerna då de inte kan ta säkerheter i immateriella anläggningstillgångar. Enligt Koch och
Macdinald (1999) är det tre kriterium som ska vara uppfyllda för att en tillgång ska
klassificeras som en säkerhet. Ett av kriteriumen är att kreditgivaren måste kunna ta
tillgången i besittning, något som inte är möjligt med immateriella anläggningstillgångar.
Detta bekräftar Jordahl (2012) teori om att det som skiljer tjänsteföretag från
tillverkningsföretag och lantbruksföretag är att tjänsteföretag består till stor del av
immateriella anläggningstillgångar.

5.3.3 Kredit PM
Samtliga banker sammanställer kundkännedomen och riskanalysen i ett kredit PM som ligger
till underlag för kreditbeslutet. PM:et ser likadant ut oberoende av bransch däremot skiljer sig
informationen som finns i den. Det tar några dagar upp till en vecka att samla in och
analysera informationen inför kreditbeslutet.

5.3.4 Beslut
Samtliga respondenter är enade om att problematiken med krediter till IT företag är att de
saknar ofta materiella anläggningstillgångar och därmed säkerheter. Sparbanken Syd och
Swedbank bedömer IT bolag hårdare då de ofta har brist på materiella anläggningstillgångar
och därmed mindre säkerheter. Beslutet får i större grad grundas på magkänsla och ITföretagens ägaren. I övrigt görs kreditbeslutet på samma underlag som för lantbruksföretag
och tillverkningsföretag.

37

5.3.5 Bevakning
Respondenterna anser att de besöker IT företagen lika frekvent efter beviljad kredit som
lantbruksföretagen och har ungefär samma mängd kontakt med IT företagen som
lantbruksföretagen. Även för IT företagen får bankerna kreditupplysningar från UC ifall
företagen får betalningsanmärkningar. I modell 5 presenteras kreditgivningsprocessen för ITföretag. Inledningsvis gör bankerna en kundkännedom. Sedan görs en riskanalys.
Kundkännedomen och riskanalysen sammanfattas i ett kredit PM och blir underlag för
kreditbeslutet. För de företag som blivit beviljade kredit görs en uppföljning i form av
bevakning.
Modell 5: Kreditgivningsprocessen för IT företag
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5.4 Kreditgivningsprocessen för tillverkningsföretag
5.4.1 Kundkännedom
Kreditgivningsprocessen för tillverkningsföretag påbörjas med att ett tillverkningsföretag
kontaktar banken och ansöker om en kredit. SEB kan komma att kontakta
tillverkningsföretag för att presentera SEB som bank och olika erbjudanden. I jämförelse med
IT företag anser respondenten från Handelsbanken att det är vanligare att tillverkningsföretag
ansöker om krediter. Ingen av bankerna har specialister när det kommer till
tillverkningsföretag. Kundkännedom görs även för alla tillverkningsföretag som ansöker om
krediter, precis som för lantbruksföretag och IT företag. Även för tillverkningsföretag samlar
rådgivaren in hård information i form av resultaträkningar, balansräkningar, nyckeltal,
kassaflöden, gör kreditupplysning med mera. Även samma mjuka information samlas in i
form av intern skötsamhet, affärsidé och miljöaspekter. Samtliga banker utom Swedbank och
Sparbanken Syd besöker de flesta tillverkningsföretagen innan kredit beviljas. När SEB
besöker tillverkningsföretagen tittar de på hur det ser ut i lokalerna och får en känsla av hur
företaget sköts. SEB har även sitt huvudfokus på maskiner och inventarier. Nyckeltalen kan
enligt samtliga respondenter variera beroende på bransch företaget är verksamt i, dock kunde
ingen av respondenterna specificera vilka nyckeltal som är viktiga just för
tillverkningsföretag.

5.4.2 Riskanalys
Respondenten från Swedbank anser sig förstå sig på tillverkningsföretag lite bättre än de
andra undersökande branscherna. I jämförelse med de undersökande branscherna anser
respondenten från Sparbanken syd att tillverkningsföretagen ligger mitt i mellan när det
kommer till risken bland IT branschen, lantbruksbranschen och tillverkningsbranschen.
Tillverkningsbranschen klassas varken som en hög- eller låg risk bransch. Respondenten från
Falkenbergs Sparbank nämnde även att en fördel med tillverkningsföretag i jämförelse med
lantbruksföretag. Tillverkningsföretag kan stänga av maskinen när efterfrågan på en produkt
börjar avta. Detta gör att företagen kan blir mindre riskfyllda då de kan undvika onödiga
kostnader vid sådana situationer. Hedman (1995) delar in företagets risk i två riskkategorier:
finansiell risk och operationell risk. Operationell risk är knutet till kunder och leverantörer.
Den operationella risken anser Handelsbanken är högre för tillverkningsföretag. Ytterligare
risk en risk är landsrisk. Landsrisk innefattar bland annat valutarisk och politisk risk (Coyle
2000). Respondenten från Handelsbanken anser att valutarisken är en viktig parameter,
framförallt för tillverkningsföretag. Grunden till detta är för att valutor tenderar att röra på sig
hela tiden. För att minska eventuella kreditförluster tar bankerna säkerheter. Enligt
respondenterna från Handelsbanken, Swedbank och SEB är de vanligaste säkerheterna för
tillverkningsföretag företagsinteckningar i inventarier, varulager och maskiner. Desto mer
säkerheter Swedbank kan ta desto mer är banken villig att låna ut till företagen. På Swedbank
får rådgivarna information från deras riskorganisation om förändringar för företag i
tillverkningsbranschen som kan vara av betydelse för kreditbeslutet.
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5.4.3 Kredit PM
Samtliga banker sammanställer kundkännedomen och riskanalysen i ett kredit PM som ligger
till underlag för kreditbeslutet. PM:et ser likadant ut oberoende av bransch däremot skiljer sig
informationen som finns i den. Enligt respondenterna tar det ungefär lika lång tid att samla in
informationen som för lantbruksföretag och IT företag det vill säga några dagar upp till en
vecka.

5.4.4 Beslut
Enligt respondenten från Handelsbanken är det svårare att bedöma tillverkningsföretag än
lantbruksföretag. I tillverkningsföretag finns det en risk att de tappar stora kunder och
leverantörer som kan leda till negativa effekter i företaget och i sin tur för banken. I övrigt
görs kreditbeslutet på samma underlag som för lantbruksföretag och IT företag.

5.4.5 Bevakning
Respondenterna anser att de besöker tillverkningsföretagen lika frekvent som
lantbruksföretagen och IT företagen efter beviljad kredit. De har ungefär samma mängd
kontakt med tillverkningsföretagen som lantbruksföretagen och IT företagen. Även för
tillverkningsföretagen får bankerna kreditupplysningar från UC ifall företagen får
betalningsanmärkningar. I modell 6 presenteras kreditgivningsprocessen för
tillverkningsföretag. Inledningsvis gör bankerna en kundkännedom. Sedan görs en riskanalys.
Kundkännedomen och riskanalysen sammanfattas i ett kredit PM och blir underlaget för
kreditbeslutet. För de företag som blivit beviljade kredit görs en uppföljning i form av
bevakning.
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Modell 6: Kreditgivningsprocessen för tillverkningsföretag

5.5 Sammanfattande analys om skillnader i kreditprocessen
Kreditprocessen för de olika branscherna är i grunden densamma och kan delas in i 5 olika
steg. Det första steget innefattar en kundkännedom där bankerna samlar in information om
företagen som ansöker om krediter. Därefter görs en riskanalys. I det tredje steget
dokumenteras kundkännedomen och riskanalysen i kredit PM och blir underlaget för beslutet.
När beslutet är fattat bevakar bankerna kunderna genom att bland annat få varningssignaler
från upplysningscentralen. Det som däremot denna studie finner är att det finns
branschskillnader i tre av de fem stegen i kreditprocessen. Bransch skillnaderna existerar i
kundkännedomen, riskanalysen och beslutet. När det kommer till kundkännedomen så
använder samtliga banker lantbruksspecialister vid kreditgivning till lantbruksföretag och
lantbruks plan samlas in. Vid företagsbesöken fokuserar bankerna på olika faktorer beroende
på vilken bransch de ska bevilja krediter till. Är det lantbruksföretag är gården och
fastigheten i fokus. Är det tillverkningsföretag blir maskiner och inventarier av betydelse
medan för IT företag är det viktigt att ta reda på vilka kunder företaget har och vilka kontrakt
som är skrivna. Dessutom används olika nyckeltal vid kreditgivning till olika branscher.
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Riskerna skiljer sig åt mellan de olika branscher. Valutarisk är högre för tillverkningsföretag,
politisk risk är högre för lantbruksföretag och för IT företag är risken att en produkt
framställs som kunderna inte efterfrågar. Säkerheterna skiljer sig åt mellan de olika
branscherna. De vanligaste säkerheterna för tillverkningsföretag är företagsinteckningar i
inventarier, varulager och maskiner. Vanligaste säkerheterna för IT företag är
företagsinteckningar i kundfordringar samt personligt borgensåtagande. De vanligaste
säkerheterna för till lantbruksföretag är pantbrev i lantbruksfastigheter. Beslutet som tas
grundas på i princip samma faktorer oavsett bransch. Däremot är krediter till IT företag mer
problematiskt då de ofta saknar materiella anläggningstillgångar och därmed säkerheter.
Sparbanken Syd och Swedbank bedömer därför IT bolagen hårdare. Beslutet grundas i högre
grad på magkänsla och IT-företagens ägare. Respondenterna från Swedbank och
Handelsbanken grundar kreditbeslutet på hård information i form av siffermaterial.
Respondenterna från SEB, Falkenbergs Sparbank och Sparbanken Syd grundar kreditbeslutet
på en kombination av mjuk och hård information.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras en sammanfattning samt kreditgivningsmodellen som utvecklats
utifrån studiens insamlade empiri och analys.
Problemformuleringen som ligger till grund för studien är:
På vilka sätt skiljer sig svenska bankers kreditprocesser vid lån till företag inom olika
branscher?
Utifrån Svensson & Ulvenblads (1994) kreditgivningsprocess
branschskillnader fastställdes följande teoretiska undersökningsmodell:

samt

teori

om

Utifrån empiri och analys har modellen kunnat utvecklas och sammanfattas nedan.
Modell 7: Branschskillnader i kreditgivningsprocessen
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Modell 7 visar på att kreditprocessen till de tre utvalda branscherna; IT, lantbruk och
tillverkning är i grunden densamma. Först görs en kundkännedom och därefter en riskanalys.
Kundkännedomen och riskanalysen sammanställs i kredit PM. Kredit PM blir underlaget för
beslutet och därefter har bankerna bevakning på sina kunder. Branschskillnader har påträffats
i kundkännedomen, riskanalysen och beslutet. I kundkännedomen skiljer sig fokuset vid
företagsbesöken och nyckeltalen. Även risker skiljer sig åt mellan branscherna samt vilka
säkerheter bankerna tar. Skillnader har påträffats vid kreditbeslutet där brist på materiella
anläggningstillgångar skapar annat beslutsunderlag.
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7. Diskussion och implikationer
Detta kapitel innehåller våra egna tankar och uppfattningar. Vi presenterar även förslag till
hur bankerna kan utveckla sina kreditprocesser för att lära känna sina kunder inom de olika
branscherna bättre. Avslutningsvis dras en slutsats av vad vi kommit fram till i denna studie.
Samtliga respondenter har lyft fram problematiken med brist på materiella
anläggningstillgångar i IT företag och andra tjänsteföretag. För bankerna innebär det
avsaknad av säkerheter. Om tjänsteföretag går i konkurs blir kreditförlusterna allt större för
bankerna. Idag är över hälften av Sveriges företag verksamma i tjänstesektorn och andelen
tjänsteföretag fortsätter att växa (Ekonomifakta 2017). Det gör att vi anser att det blir allt
viktigare för banker att lära känna sina kunder då färre säkerheter kan tas i bruk. För att lära
känna kunderna behöver bankerna lägga mer tid på krediter till tjänsteföretag för att mer
grundläggande analysera branschen företaget är verksamt i. Analysen borde utvecklas både
kvantitativ och kvalitativt. När det kommer till den kvantitativa delen rekommenderar vi
bankerna att utveckla nyckeltalsanalyser vid kreditgivning. Nyckeltal handlar om att förstå
och bedöma företagets utveckling på ett mer fullkomligt och jämförbart sätt. Exempelvis kan
ett företags effektivitet jämföras med andra företag även om det ena företaget är tre gånger så
stort som det andra företaget. Det kan göras genom att man beräknar vinsten per investerad
krona. På så sätt kan företagets effektivitet jämföras med andra företag. Enligt Carlson (2014)
är tjänsteföretag starkt beroende av personalen. Bankerna samlar in balansräkningar men
balansräkningarna säger inget om personalen. Därför bör andra nyckeltal stå i fokus vid
krediter till tjänsteföretag. Exempel på sådana nyckeltal är omsättning per anställd,
nettoresultat per anställd, sjukfrånvaro och personalomsättning (Carlson 2014). Ingen av
respondenterna anger att de tittar på sådana nyckeltal vid krediter till tjänsteföretag. Enligt
Skärvad och Olsson (2008) blir kompetens allt viktigare för företagen. Kompetensen gäller
både kunskap, egenskaper, färdigheter och kontakter. Ingen av bankerna nämner att de
fokuserar på kompetens i kreditgivningsprocessen. Genom att jämföra ett företags nyckeltal
med andra företag i branschen kan man se hur företaget förhåller sig till konkurrenter vilket
kallas för benchmarking. Utan kunskap om branschens normala nivåer kan inte realistiska
mål utformas för företaget. Ingen av bankerna lyfter fram att de har statistik över normala
nivåer i branscherna.
En annan faktor som finns i branschen och som bankernas kunder påverkas av är konkurrens.
Ingen av rådgivarna talar om att de gör någon form av konkurrentanalys för kunder de ska
bevilja krediter till. Konkurrensen är av stor betydelse för företagets överlevnad och
utveckling i framtiden. Om företaget finns i en viss bransch på en marknad med många
liknande aktörer ökar konkurrensen om kunderna. Det minskar företagens möjligheter att
påverka kunderna, långsammare tillväxt och även lägre priser. Det kan i sin tur leda till sämre
kassaflöden och lägre vinstmarginal. Ett bra kassaflöde behövs för att betala amortering och
räntor på lån. Enligt Carlson (2014) är företagsledningens drivkraft och kompetens att
utveckla företaget och personalen av stor betydelse. Ledningen sätter mål, utformar strategier,
utvecklar personalen med mera. Det enda respondenterna lyfter fram när det kommer till
45

företagsanalys är affärsidén. Ingen talar om att ledningens drivkraft och kompetens ligger till
grund för kreditbeslutet. Även innovation är en faktor som är av betydelse för företags
fortlevnad och utveckling. Innovation handlar om att skapa nya produkter, nya idéer, nya
arbetssätt med mera. Dagens samhälle förändras i snabb takt och för att företagen ska hinna
med i förändringar behöver de ligga i framkant blir innovation en viktig del. Vi anser även att
krediter till vissa komplexa tjänsteföretag såsom IT företag skulle behöva utvärderas av
specialister som förstår sig på deras verksamhet och minska risken att produkterna som
framställs inte efterfrågas av kunderna.
Alla företag är beroende av kunder. Utan kunder ingen omsättning. Det är betydligt dyrare att
ersätta förlorade kunder med nya kunder än att ta hand om sina befintliga kunder. Därmed
blir kundvård viktigt. Ett sätt att mäta företags kundvård är genom kundundersökningar i
form av kundnöjdhet. Av de företag som ansöker om krediter är det ingen av bankmännen
som fokuserar på företagets statistik i form av kundnöjdhet vilket kan vara av stor betydelse
enligt (Skärvad & Olsson 2008). En viktig del i företagsekonomi handlar om utvärdering det
vill säga utvärdera om utfallet blev som man hade hoppats på, vad hade man kunnat göra
annorlunda och vad har man lärt sig. Ingen av bankerna lyfter fram att utvärdering är en del
av kreditgivningsprocessen. Vi rekommenderar bankerna att göra utvärderingen som en sista
del i kreditgivningsprocessen. Utvärderingen kan sedan sammanställas per bransch för att få
fram mängden beviljade krediter per bransch samt kreditförluster per bransch för att
eventuellt upptäcka ifall krediter till vissa branscher är mer riskfyllda eller att andra branscher
är mer lönsamma för bankerna. Ytterligare en rekommendation till bankerna att i allt större
grad själva kontakta intressanta potentiella kunder för då kan välja företag inom branscher
som är mer gynnsamma. Något som vi vill lyfta fram och rekommendera SEB, Sparbanken
Syd, Falkenbergs Sparbank och Handelsbanken är Swedbanks tankesätt kring branscher vid
kreditbeslutet. När de bevilja kredit delar de in företagen i olika branscher och ser till att inte
bevilja allt för mycket kredit inom en viss bransch då det skulle innebära ett ökat risktagande.
Dessutom har de en riskorganisation som löpande ger rapporter om viktiga förändringar i
branscher som kan vara av betydelse vid kreditbeslutet.
Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka om räntesatsen är beroende av bransch. Vi
har i denna studie kommit fram till att problematiken med krediter till tjänsteföretag är brist
på säkerheter vilket innebär högre risk för bankerna. Enligt lag är räntan i sin tur kopplad till
risken.
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