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Sammanfattning 

Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital 

är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att 

säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. För att 

bedöma om ett företag har återbetalningsförmåga samlar kreditgivaren in en mängd 

information. Det finns två olika typer av synsätt när det gäller kreditgivning, vid 

transaktionsorienterad kreditgivning fokuserar kreditgivare på hård information såsom 

finansiella rapporter och säkerheter. Vid relationsorienterad kreditgivning fokuserar 

kreditgivaren på mjuk information såsom ägaren och magkänsla. Det finns dock problem i att 

uppnå en effektiv kreditgivning på grund av den informationsasymmetri som finns mellan 

långivare och låntagare. Enligt tidigare forskning anses informationsasymmetrin kunna 

minskas med hjälp av den relationsorienterade kreditgivningen. Digitaliseringen som sker i 

dagens samhälle har och kommer påverka relationen mellan bank och kund. Digitalisering 

förväntas leda till att de personliga mötena mellan långivare och låntagare kommer bli färre, 

vilket även påverkar inhämtningen av den mjuka informationen.  

 

Det finns ett forskningsgap avseende hur relations- och transaktionsorienterad kreditgivning 

samt hur bankers kreditbedömning i sin helhet påverkas av ökad digitalisering. En kvalitativ 

undersökning baserad på intervjuer med kreditgivare på olika banker har genomförts för att 

besvara studiens forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen bankernas 

kreditbedömning av företag och vilka konsekvenser innebär det för relations- och 

transaktionsorienterad kreditgivning? Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur 

bankernas kreditbedömning av företag påverkas av ökad digitalisering inom banksektorn, 

med utgångspunkt i transaktions- och relationsorienterad kreditgivning. Studien syftar även 

till att utveckla en teoretisk modell av hur kreditbedömning av företag påverkas av 

digitalisering. Studien utgår från en deduktiv ansats med ett kvalitativt angreppssätt. Studiens 

primärdata har samlats in genom intervjuer med respondenter från Nordea, Handelsbanken, 

SEB, Swedbank och Sparbanken Skåne.  

 

Resultatet av studien visar att relationen mellan långivare och låntagare fortfarande är viktig. 

Digitalisering förväntas inte påverka mängden personliga möten i större utsträckning jämfört 

med idag. Kreditgivning till företag är mer komplex än kreditgivning till privatpersoner. 

Kreditgivning kommer därför inte gå att digitaliseras helt, den mänskliga faktorn kommer 

fortfarande behövas. Möjligheten att digitalisera vissa moment i kreditgivningsprocessen 

samt digitalisera små företagslån förväntas genomföras i framtiden. Studien har även 

resulterat i teoretiska och praktiska implikationer. Studien har bidragit till tidigare forskning 

kring kreditgivning genom att förklara hur digitaliseringen påverkar relations- och 

transaktionsorienterad kreditgivning samt hur bankers kreditbedömning påverkas av 

digitalisering. Studien har även praktisk relevans för bankerna genom att studien gett kunskap 

om hur digitaliseringen påverkar kreditbedömningen vilket kan tas i beaktning vid 

vidareutveckling av digitala system.      

 

Nyckelord: Kreditbedömning, Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning, 

digitalisering, kreditgivningsprocessen och bankers kreditbedömning 



 
 

Abstract- Impact of digitalization on bank credit assessment of companies  
 

Bank loans are the most common external source of funding for companies. When the bank 

lends capital, the repayment is in focus because the bank does not want to take any risk. To 

ensure customer repayment, a credit assessment is conducted. Effective lending is described 

as lending capital to a customer who is able to repay the loan. To assess if a company has a 

repayment capacity, the creditor collects a wealth of information. There are two different 

types of approaches when it comes to credit lending; transaction-oriented lending focuses on 

hard information such as financial statements and collateral. Creditors that are relationship-

oriented focuses on soft information such as the owner of the company and gut feeling. 

However, there are problems in achieving effective credit lending because of the existing 

information asymmetry between lenders and borrowers. According to previous research, 

information asymmetry can be reduced by means of the relationship-oriented credit lending. 

Digitalization in today's society has and will affect the relationship between bank and 

customer. Digitalization is expected to result in fewer personal meetings between lenders and 

borrowers, which will affect the gathering of the soft information. 

 

There is a research gap regarding how relations and transaction-oriented credit lending and 

banks credit assessment are affected by increased digitalization. A qualitative survey based 

on interviews with creditors at different banks has been conducted to answer the research 

question: How does the current digitization affect banks credit assessment of companies and 

what consequences does it have for relations and transaction-oriented credit granting? The 

purpose of this study is to describe and understand how banks' credit assessment of 

companies is affected by increased digitalization within the banking sector, based on 

transaction and relationship-oriented credit granting. The study also aims to developing a 

theoretical model of how credit assessment of companies is affected by digitization. The 

study is based on an deductive methodology with a qualitative approach. The study's primary 

data have been collected through interviews with respondents from Nordea, Handelsbanken, 

SEB, Swedbank and Sparbanken Skåne. 

 

The result of the study shows that the relationship between lenders and borrowers remains 

important. Digitalization is not expected to affect the amount of personal meetings to a 

greater extent than they currently do. Credit to companies is more complex than credit to 

private individuals. Credit lending will therefore not be fully digitalized, the human factor 

will still be needed. The possibility of digitizing certain steps in the lending process and 

digitizing small business loans is expected to be implemented in the future. The study has 

also resulted in theoretical and practical implications. The study has contributed to previous 

research on credit lending explaining how digitalization affects relationship- and transaction-

oriented credit lending and how banks' credit assessment is affected by digitization. The study 

also has practical relevance to banks, giving banks knowledge of how digitalization affects 

the credit lending, which can be taken into account in further development of digital systems. 

 

Keyword: Credit assessment, Relations- and transaction oriented based credit lending, 

digitalization, credit lending process and banks credit assessment  
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1. Inledning 

 
Uppsatsens första avsnitt ger en inledande information kring studiens ämnesval. Bakgrund, 

problemdiskussion och tidigare forskning kring ämnet presenteras, vilket leder fram till den 

frågeställning och syfte som uppsatsen utgår från. Även fortsatt disposition av studien 

presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

Banklån är för många företag den vanligaste formen av extern finansiering (Verksamt.se, 

2017). Bankens affärsmodell utgår från att de vill ha betalt för att låna ut pengar samtidigt 

som de inte vill ta några risker. Därför behöver banken säkerställa företagets 

återbetalningsförmåga. För att säkerställa återbetalningsförmågan genomförs en 

kreditbedömning där banken behöver information om bland annat företaget, affärsplan, ägare, 

balansräkning, bokslut och även eventuella säkerheter som kan ställas för lånet (ibid). 

Kreditgivningsprocessen beskrivs av Carter, Shaw, Lam & Wilson (2007) som en 

försörjningskedja där affärsrådgivare, långivare, låntagare och bankens kreditavdelning är 

inblandade innan ett beslut om kreditgivning kan tas. Effektiv kreditgivning beskrivs som att 

avslå ett företag som är på obestånd samt att acceptera ett företag som kommer betala tillbaka 

lånet (Svensson & Ulvenblad, 2000). Om banken inte skulle låna ut pengar till ett företag 

som kommer betala tillbaka lånet av till exempel försiktighet skäl leder det till ineffektiv 

kreditgivning. Ineffektiv kreditgivning beskrivs även som när en kreditgivare lånar ut pengar 

till ett företag som saknar återbetalningsförmåga (ibid).  

 

Banker använder olika bedömningskriterier för att avgöra huruvida företaget är en lämplig 

låntagare. Bedömningskriterierna analyseras genom olika typer av synsätt inom 

kreditbedömning. Kreditbedömningen kan delas in i två kategorier, transaktionsorienterad 

respektive relationsorienterad kreditgivning. Vid transaktionsorienterad kreditgivning 

fokuserar kreditgivare på hård information vilket är information från olika finansiella 

rapporter, siffermaterial och olika typer av säkerhet. Vid relationsorienterad kreditgivning 

använder kreditgivaren mjuk information som underlag vid ett kreditbeslut. Mjuk information 

definieras som sådan information som inte går att hämta från finansiella rapporter till 

exempel ägaren, magkänsla och intuition (ibid). 

 

Digitaliseringen leder till förändringar av hur bankernas tjänster och produkter utvecklas, 

produceras och används. Allt från tillgänglighet, produktutveckling och distansidentifiering 

till varumärke förändras. Stora delar av de kundmöten som tidigare tog plats på bankens 

kontor exempelvis signering av avtal och liknande sker idag via kundens mobiltelefon. Det 

som driver digitaliseringen, inte enbart för banker, är den tekniska utvecklingen, förändringar 

av lagar och regleringar samt förändrat beteende hos kunder. Digitaliseringen är ingen ny 

företeelse för bankbranschen, effektivisering och automatisering av bankens olika processer 
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inleddes redan på 1970-talet. Sedan dess har bland annat internetbankens och därefter även 

mobilbanken fått en allt större betydelse för kunderna (Svenska bankföreningen, 2016). 

 

Den pågående digitaliseringen i banksektorn har och kommer fortsätta att påverka 

kreditbedömningen. Den pågående digitaliseringen har lett till att vi nu delar med oss av mer 

information på bland annat sociala medier (Invativa, 2016). Den ökade tillgången på 

information kan i sin tur leda till att nya metoder för att genomföra en kreditbedömning växer 

fram. Digitaliseringen leder till nya möjligheter för informationsdelning och 

informationsinhämtning. Digitaliseringen påverkar även sättet hur vi kommunicerar med 

varandra. Digitalisering är ett svårdefinierat begrepp. Inom kreditgivning innebär 

digitalisering att information lagras och hanteras på nya digitala sätt. Digitalisering inom 

kreditgivning innebär också att möten och kontakten med kunden hanteras på nya sätt.   

 

Vid kreditbedömning är det viktigt för banken att säkerställa en återbetalningsförmåga, när 

automatisering sker av kreditbedömningen leder det till att processen för att säkerställa detta 

förändras. När det blir enklare för företag att inhämta information påverkas relationen mellan 

kreditgivare och kredittagare. Det finns både risker och möjligheter med digitalisering, risken 

är att eventuella fördelar med personliga möten förloras när kommunikationen sker via 

digitala plattformar. Det finns dock delade meningar kring detta, det finns även de som anser 

att de digitala verktygen skapar ökade möjligheter för kontakt och informationssökande 

(Kättström, 2016). Enligt Visma (2017) är det fler än åtta av tio verksamheter som anger att 

de kommer öka sina satsningar på digital kunskap inom de närmsta åren. Banker är inget 

undantag från den digitaliserade verklighet vi befinner oss i idag. 

1.2 Problemdiskussion 

När bankerna ska låna ut kapital genomförs en kreditbedömning i syfte att lära känna 

låntagaren för att besluta om krediten ska beviljas eller ej. Kreditbedömningen ingår som en 

del av momenten i en kreditgivningsprocess. Kreditgivningsprocessen är en lagstadgad 

process i Sverige vilken går att läsa i “Lag om bank- och finansieringsrörelse”, kapitel 8 (SFS 

2004:297). Vad som ska genomföras i kreditgivningsprocessen är öppet för tolkning av 

kreditgivare eftersom det i lagen enbart beskrivs att fokus ska ligga på riskbedömning och att 

kreditbeslutet ska vara välgrundat. Kreditgivare kan därför enskilt avgöra hur de vill hantera 

processen så länge de kan bedöma samt har undersökt risken och med välgrundade argument 

kan anta att kunden har en tillförlitlig återbetalningsförmåga. En långivare vill i största möjlig 

mån att det ska uppstå en så effektiv kreditgivning som möjligt för att minska sin risk 

(Svensson & Ulvenblad, 2000). 

 

Det finns dock problem i att uppnå en effektiv kreditgivning på grund av den 

informationsasymmetri som finns mellan långivare och låntagare. Den asymmetriska 

informationen påstås kunna minskas med hjälp av ökat förtroende vilket kan uppnås genom 

relationsorienterad kreditgivning (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Berger & Udell, 2002; 

Boot, 2000; Durunger, 2017). Samtidigt så sker det en digitalisering inom banksektorn vilket 

kommer påverka bankernas tillvägagångssätt när de genomför en kreditbedömning. Bankers 
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sammansättning är olika vad gäller struktur och kultur, beroende på bland annat 

humankapital och historia. Olikheterna i bankernas struktur och kultur påverkar även till viss 

del hur kreditbedömningen ser ut. Digitalisering påverkar bankens organisation, arbetsrutiner, 

processer och policys. Digitalisering inom kreditgivning tyder på att de fysiska mötena 

mellan kunden och banken förväntas minska i framtiden (Larsson & Yamit Viitaoja, 2017). 

Även rådgivning förväntas i allt större utsträckning ske digitalt (Privataaffärer, 2015). Detta 

har och kommer att påverka den relationsorienterade kreditgivningen enligt Elyasiani & 

Goldberg (2004).  

 

Även Bisnode (u.å.) beskriver att kreditbranschen är på väg att förändras. Kreditmarknaden 

växer och kundernas krav ökar. Detta leder i sin tur till att automatiseringen blir allt viktigare 

för att kunna effektivisera kreditgivningsprocessen och möta kundbehovet. UC (u.å.) menar 

att fördelarna med att automatisera kreditbeslut är att man uppnår konsekvent bedömning, 

flexibilitet och snabbhet till följd av att den mänskliga manuella faktorn minimeras samtidigt 

som det är en effektiv kundhantering (ibid). Automatisering och digitalisering av 

kreditbedömning kommer innebära effektivitet, kostnadsbesparingar, mindre mänsklig 

manuell handpåläggning samt mindre personliga möten mellan kreditgivare och kredittagare, 

detta påverkar i sin tur relationen mellan kreditgivare och kredittagare. Att relationen 

påverkas mellan kreditgivare och kredittagare av digitaliseringen kommer även få följder vad 

gäller effektiv kreditgivning eftersom den relationsorienterade kreditgivningen som fokuserar 

på mjuk information innebär en minskning av informationsasymmetrin. Relationen mellan 

kreditgivare och kredittagare på mindre företag kommer påverkas mer då mjuk information är 

speciellt betydelsefullt som underlag för kreditgivare till nystartade och små firmor eftersom 

de inte har lika mycket tidigare underlag samt är mindre transparenta jämfört med större 

företag (Elyasiani & Goldberg, 2004; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Berger & Udell, 2002). 

1.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning har bland annat studerat hur kreditgivningsprocessen ser ur samt 

eventuella problem eller svårigheter med processen. Tidigare forskning har även diskuterat 

vad som anses vara mest väsentligt vid kreditgivning (Bruns & Fletcher, 2008; Carter et. al, 

2007; Majeske & Lauer, 2013; Miller & Murphy Smith, 2002; Svensson & Ulvenblad, 2000; 

Trönnberg & Hemlin, 2014; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). När det gäller väsentlighet finns 

två olika synsätt; transaktionsorienterad som utgår ifrån hård information samt 

relationsorienterad som utgår ifrån mjuk information. Vilken typ av information som 

kreditgivare väljer att basera sina kreditgivningsbeslut beror dels på erfarenhet och ålder hos 

kreditgivaren men även vilken typ av företag som ansöker om krediten (Ulvenblad & 

Ulvenblad, 2012). Även bankens interna riktlinjer och policys påverkar vilket synsätt som 

kreditgivaren utgår ifrån. Mjuk information är speciellt betydelsefullt som underlag för 

kreditgivare till nystartade och små företag eftersom de inte har lika mycket historiskt 

underlag. Nystartade och små företag är även mindre transparenta jämfört med större företag 

(Elyasiani & Goldberg, 2004; Ulvenblad & Ulvenblad, 2012; Berger & Udell, 2002). 

Tidigare forskning har även studerat hur bankens tjänster utvecklats till följd av ökad 

digitalisering (Larsson & Yamit Viitaoja, 2017: Martins, Oliveiraa & Popovic, 2014, Levy, 
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2014). Majoriteten av tidigare forskning kring kreditgivning har utgått från individen det vill 

säga kreditgivaren. Tidigare forskning har inte studerat kreditgivningen ur ett fokus på bank- 

och organisationsnivå. Det finns även en avsaknad av tidigare forskning kring hur banken 

organiserar sin kreditbedömning och hur kreditbedömningen påverkas av digitalisering. 

Bankernas kreditbedömning består av ett antal rutiner och moment som är sammanlänkade i 

ett system. Systemets uppbyggnad samt vilka faktorer som bedöms beror till stor del på 

bankens struktur och kultur. Vid en ökad digitalisering kan banken arbetssätt, 

informationsinsamling och kundrelation påverkas och förändras. Detta påverkar i sin tur 

bankernas kreditbedömning och balansen mellan den relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivningen. Givet diskussionen ovan har följande frågeställning nedan formulerats. 

 

1.4 Frågeställning 

 Hur påverkar den pågående digitaliseringen bankernas kreditbedömning av företag 

och vilka konsekvenser innebär det för relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning?  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur bankernas kreditbedömning av företag 

påverkas av ökad digitalisering inom banksektorn, med utgångspunkt i transaktions- och 

relationsorienterad kreditgivning. Studien syftar även till att utveckla en teoretisk modell av 

hur bankers kreditbedömning påverkas av digitalisering.  

1.6 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 

 

Avsnitt två inleds med en presentation av digitalisering inom banksektorn och 

kreditmarknaden. För att förstå vilka regler bankerna måste förhålla sig till presenteras de 

lagar och regleringar som är väsentliga för studien. Vidare presenteras en kort beskrivning 

av kreditgivningsprocessen med en efterföljande definition av vad asymmetrisk information 

innebär. Slutligen beskrivs kreditbedömning med fokus på relations- och 

transaktionsorienterad kreditgivning.  

 

2.1 Bankers digitalisering 

Digitalisering och teknikutveckling har haft och spås ha en fortsatt stor utveckling i 

samhället. Förändringar som sker i samhället påverkar banken både direkt och indirekt. 

Larsson och Yamit Viitaoja (2017) beskriver att digitalisering öppnar möjligheten för en mer 

djupgående interaktion mellan bank och kund. Digitalisering tillåter en ökad flexibilitet vilket 

gör det lättare att skräddarsy olika lösningar. En lösning till följd av digitaliseringen är att 

banken kan effektivisera sin säljprocess. Bankens tjänster kan förmedlas till flera kunder på 

ett snabbare och mer effektivt sätt då de fysiska mötena minskar samtidigt som kunden kan 

lösa flertalet av sina ärenden själv över nätet. En minskad administration till följd av 

digitaliserade plattformar kan dock leda till eventuella missar som inte hade inträffat vid 

mänsklig manuell administration. Några av respondenterna i Larsson och Yamit Viitaojas 

studie såg en problematik i att bankens tjänstemän inte mötte kunden fysiskt och därför inte 

kunde läsa av bland annat deras kroppsspråk (ibid).  

 

Internet har vuxit de senaste åren och att erbjuda webbbaseradetjänster är ett sätt för 

företagen att behålla kunder och erbjuda dem nya produkter och tjänster. Martins, Oliveiraa 

och Popovic (2014) beskriver att internet banking har vuxit till en av de mest lönsamma 

internetbaserade applikationerna. Banker använder internet banking för att kunna reducera 

sina kostnader samtidigt som de förbättrar sin kundservice. Även Levy (2014) beskriver att 

det är relativt enkelt och billigt för bankerna att erbjuda sina kunder digitala banktjänster. De 

största kostnaderna finns vid utveckling och underhåll av systemen. De kunder som är nöjda 

med de digitala banktjänsterna tenderar enligt Levy (2014) att vara mer lojala, vilket innebär 

en fördel för banken. Risk är en övervägande faktor till varför slutanvändaren kan vara 

skeptisk till internet banking (Martins, Oliveiraa & Popovic, 2014). Bankerna måste därför se 

till att säkerhet uppehålls och att risken minimeras. Både banken och kunder kan tjäna på att 

använda internet banking istället för traditionell banking då de kan innebära sänkta kostnader 

både för banken och för kunden. Kunder kan exempelvis bli av med vissa 

transaktionskostnader samt att internet banking innebär effektivitet och bekvämlighet för 

användaren (ibid). Stojko Gjurovski, chef Personal Banking på Danske Bank Sverige 

beskriver att användningen av mobila banktjänster har ökat med hela 25 % den senaste tiden. 

Dock så har det skett en marginell minskning av den traditionella internetbanken (2 %). 

Kunder kan idag välja att boka ett fysiskt möte på ett bankkontor eller sitta hemma och via 
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internet baserade tjänster ha ett möte med en rådgivare. Många kunder känner sig nöjda med 

att ha en digital relation med rådgivare på banken och beskriver detta som en bekvämlighet. 

Stojko Gjurovski menar dock att banker kan ha en fördel i att ha kvar sina fysiska kontor 

samtidigt som dem erbjuder digitala tjänster (Privataaffärer, 2015).  

 

SEB:s VD Annika Falkengren menar att digitaliseringen inom banksektorn endast är en hajp. 

Annika menar istället att det är relationen med banken som är det viktiga (Larsson, 2016, 2 

april). Digitaliseringen påverkar hela samhället och kommer att få en stor betydelse för 

banksektorn. Företag som är verksamma inom traditionella branscher kommer behöva 

konkurrera mot nya affärsmodeller. Digitaliseringen kan innebära att företag till exempel 

behöver förnya eller förändra sina processer och affärsmodeller. En ökning av digitaliserade 

tjänster som kommer vara enkla att använda kan förväntas i framtiden. Problematiken för 

bankerna kommer ligga i att behålla sina kunder i samtidigt som konkurrensen ökar. Risken 

för banken ligger i att kunderna idag enklare kan välja att byta bank om de exempelvis 

upplever en bättre service hos en annan bank (ibid). Oscar Berg, Digital verksamhets 

designer och VD menar likt Annika Falkengren att relationen med banken är det som är 

viktigt. Berg hävdar dock att relationen mellan bank och kund även går att bygga upp digitalt. 

Relationer handlar om en kontinuerlig och lyhörd tvåvägskommunikation, denna typ av 

kommunikation kan ske på olika sätt och via olika kanaler inte endast via fysiska möten på 

banken (Berg, 2016, Maj).  

 

Med tanke på de stora förändringar som bankerna står inför kommer de traditionella 

tjänsterna ersättas av mer digitaliserade. Stojko Gjurovski förutspår även att kunder kommer 

ta lån via digitala plattformar såsom exempelvis via mobilen. Även rådgivning förväntas ske 

digitalt i allt större utsträckning (Privataaffärer, 2015). Larsson (2016, 2 april) beskriver att 

digitala plattformar och tjänster såsom digitala betalningar, blockkedjor, online betalningar, 

konsumentkrediter och lån, samt utlåning till SME-företag kommer att växa. Utlåning 

kommer i framtiden ske mer och mer via olika digitala marknadsplatser (ibid).  

2.2 Digitalisering av kreditmarknaden  

Bisnode (u.å) beskriver att kreditbranschen är på väg att förändras. Kreditmarknaden växer 

och kundernas krav ökar. Detta leder i sin tur till att automatiseringen blir allt viktigare för att 

kunna effektivisera kreditgivningsprocessen och möta kundbehovet. UC (u.å) menar att 

fördelarna med att automatisera sitt kreditbeslut är att man uppnår konsekvent bedömning, 

flexibilitet och snabbhet till följd av att den mänskliga manuella faktorn minimeras samtidigt 

som det är en effektiv kundhantering (ibid). Orem (2018, januari) hävdar att det finns trender 

i att digitalisera människor. Banker måste därför försöka hitta sätt att digitalisera “face to 

face” utlåningsprocessen. Orem poängterar dock att den digitala utlåningen inte ska blandas 

ihop med en fullt automatiserad utlåning utan anser att den mänskliga faktorn fortfarande 

behövs. Invativa (2016) beskriver att utvecklingen som skett av digitaliseringen har de 

senaste åren lett till att vi delar med oss av mer info på nätet via exempelvis sociala medier. 

Exempelvis görs det varje minut över 4 miljoner sökningar på Google och 2.5 miljoner 

uppdateringar på Facebook (SOU 2015:65). 
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Kreditscore är ett verktyg som ger ett prediktionsbetyg som baseras på hur sannolikt det är att 

låntagaren kan betala tillbaka sin skuld. Den ökande informationsdelningen har öppnat upp 

nya metoder att bedöma potentiella låntagare. Även information som vi delar med oss av på 

sociala medier och nätet kan vara intressant för kreditscore. Som privatperson bedöms du 

idag utifrån parametrar som: tidigare kredithistorik, civilstånd och var du bor. Det som väger 

tyngst vid bedömning av kreditvärdighet är tidigare kredithistorik. Tidigare kredithistorik 

kontrolleras och beräknas via statistiska modeller när du exempelvis ska ta ett lån för att 

säkerställa sannolikheten att återbetalning kommer att ske. De som saknar kredithistorik till 

exempel unga eller nyanlända kommer få det svårare att bli beviljade krediter i framtiden 

med denna teknik. Användandet av social information kan då ses som en lösning. Kreditscore 

för med sig möjligheter men även utmaningar (Invativa 2016). Durguner (2017) beskriver att 

utlåningsmarknaden har ändrats till följd av lagstiftningen och teknologiska förändringar. 

Detta har även lett till att konkurrensen ökat på marknaden vilket i sin tur lett fram till 

kreditscoring för små företag.  

 

Kreditscoring baseras på finansiell information samt information om ägarnas finansiella 

ställning och historik. Kreditscoring leder till att långivare kan öka sin utlåning till små 

företag. Kreditscoring har ökat lånen till små företag under 100,000 dollar, minskat 

informationsasymmetrin samt att lån till företag som ligger längre ifrån banken geografiskt 

har ökat. De teknologiska förändringarna i hård informations utlåning såsom kreditscoring, 

har över det senaste decenniet sannolikt lett till att relationsorienterad kreditgivning inte anses 

vara av lika stort värde. Små banker förväntas dock fortfarande gynnas av att använda 

relationsorienterad kreditgivning genom att använda sin nisch och därför uppnå högre 

effektivitet i utlåningen (ibid). Elyasiani och Goldberg (2004) menar att den finansiella 

miljön utvecklas snabbt. Innovationer och förändringar i teknik, transport och 

kommunikation tvingar till förändringar i leveransen av finansiella tjänster. Detta har och 

kommer att påverka relationsutlåning. Små banker förväntas dock kunna behålla fördelarna 

med relationsbaserad utlåning trots tekniska förändringar (ibid).  

2.3 Lagar och regleringar 

Svenska bankföreningen (2018) beskriver att bankerna är reglerade av ett komplext regelverk 

som i slutändan leder till konsekvenser för deras kunder. Det finns ett antal olika lagar och 

författningar som är tillämpliga på bankområdet. En del av dessa reglerar verksamhetens 

förhållningsregler det vill säga vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att driva 

bankverksamhet och så vidare. Det finns även andra bestämmelser som avser förhållandet 

mellan banken och dess kunder, avtalsvillkor och bestämmelser kring lämnande av krediter är 

några exempel på dessa. Vidare finns även vissa associationsrättsliga bestämmelser att 

förhålla sig till. Dessa avser förhållanden inom banken samt mellan banken och dess ägare.   

 

Ett banksystem som är effektivt är en förutsättning för att upprätthålla samhällsekonomin 

(Svenska bankföreningen, 2018). En bidragande faktor till ett mer komplext regelverk är den 

senaste finanskrisen som skakade om många länders ekonomi. Samtidigt finns det en risk att 

överreglera banken och då istället hämma ekonomin.  
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Sveriges banker är redan komplext reglerade, ett ökat kapitalkrav för banken ökar bankens 

finansiella kostnader som i sin tur minskar utlåningen. Ökat kapitalkrav leder till dyrare 

utlåning vilket minskar den faktiska utlåningen vilket kan ha negativa effekter på tillväxten 

(ibid). Det finns många lagar och regleringar kring säkerhet för bankerna som de måste ta 

hänsyn till. Hur de förmedlar, behandlar och förvarar information är exempel på några saker 

som de måste förhålla sig till. Lagstiftningen har förändrats under de senaste åren till att bli 

mer detaljstyrd, tidigare var lagstiftningen mer övergripande. Även om det är allt fler 

processer sker digitalt så måste bankens information förvaras säkert.  

 

Tidigare utgjordes bankens säkerhet av stora bankvalv och säkra kontor för att skydda sig 

mot fysiska attacker i form av exempelvis rån. I takt med digitaliseringens framfart har kravet 

på IT-säkerhet stärkts. Kelly (2014) beskriver att det under de senaste åren har skett en 

ökning av attacker mot de digitala systemen vilket innebär en annan typ av 

säkerhetsutmaning för bankerna. Även Finansinspektionen (2016) ser ett ökat hot mot 

bankerna via exempelvis IT-angrepp. Trots att bankerna har infört olika säkerhetsåtgärder 

såsom mobilt bank-id, krypterad kommunikation och bankdosa i syfte att öka säkerheten för 

kunderna finns det vissa brister. För att reducera riskerna för IT-angrepp förklarar Mukherjee 

och Nath (2003) att bankerna behöver bygga pålitliga digitala plattformar som har en hög 

säkerhet vilket skyddar kundernas integritet.  

2.3.1 “Know your customer” KYC 

Från 1 augusti 2017 började en ny lag gälla inom bland annat bankväsendet; 

Penningtvättslagen - Lag (2017:630) (Finansinspektionen, 2017). Exempel på några företag 

som måste tillämpa den nya lagen är banker, fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag 

(InfoTorg, 2009). Lagen syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Lagen förutsätter att banken har en god kännedom om dels kunden men även om kundens 

transaktioner. Syftet med affärsförhållanden och transaktioner är viktigt för banken att förstå, 

detta leder till att banken behöver ställa fler frågor nu än tidigare till sina kunder (Svenska 

bankföreningen, 2017[a]). Företagskunder kontrolleras vad gäller verksamheten, deras 

ägarförhållande och omsättning. Den som företräder bolaget identifieras, det sker även en 

säkerställning av att personen i fråga har rätt att företräda bolaget. Banken har vid misstankar 

om att något inte står rätt till skyldighet att rapportera detta till olika tillsynsmyndigheter. 

Utöver att kontrollera transaktioner och identifiering kan det vara av vikt för banken att 

skaffa sig mer information om kunden. Lagen syftar även till att utöver god kännedom om 

kunden att banken har interna policyers för riskhantering (InfoTorg, 2009). Tidigare kunde 

bankerna fatta beslut enbart på god kännedom om kunden men idag måste de specificera i 

detalj exempelvis vad som är god kännedom. Informationen som banken får fram behandlas 

sedan konfidentiellt (Svenska bankföreningen, 2017[a]). Digitaliseringen leder till att 

information om företagen blir mer tillgänglig för banken att inhämta, vilket gynnar denna typ 

av lagstiftning. 
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2.4 Kreditgivningsprocessen 

Altman (1980) beskriver att kreditgivningsprocessen består av en rad aktiviteter mellan två 

parter som startar vid en låneansökan och slutar med antingen en lyckad eller misslyckad 

återbetalning. Kärnan i kreditbedömning är att försöka fastställa återbetalningsförmågan hos 

den lånsökande. Kreditgivningsprocessen består av fyra steg; låneansökan, kreditbedömning, 

kreditbeslut inklusive kreditvillkor för lånet och slutligen återbetalning (ibid). Det pågår en 

omfattande digitalisering av kredittjänsterna vilket berör flera steg i kreditgivningsprocessen 

(Tillväxtverket, 2017). I uppsatsen kommer fokuset ligga på kreditbedömning som är steg 2 i 

kreditgivningsprocessen. 

Figur 1 - Kreditgivningsprocessen 

 

2.4.1 Kreditbedömning 

Banken vill låna ut pengar utan att ta någon risk, därför är det viktigt för banken att 

säkerställa kundens återbetalningsförmåga (Verksamt.se, 2017). Majeske och Lauer (2013) 

beskriver att när ett kreditgivningsbeslut ska tas måste kreditgivare placera den sökande i en 

av två kategorier utifrån en uppsättning data som de samlat in och analyserat. I och med detta 

finns två typer av låntagare, de som kommer att betala tillbaka lånet och de som inte kommer 

att betala tillbaka lånet. Genom att antingen godkänna eller neka lånet placerar kreditgivaren 

de sökande i två klassificeringar, därav termen ”twoway”-klassificering. Ibland kan de fattas 

felaktiga beslut. För långivare representerar ett felaktigt beslut att neka ett lån till en person 

som skulle kunna återbetala lånet och godkänna ett lån för någon som inte kommer att betala 

tillbaka lånet (ibid). Svensson och Ulvenblad (2000) beskriver att det finns ett dilemma när 

det kommer till kreditbedömning på grund av att kreditgivare vill låna ut pengar till företag 

som kommer betala tillbaka lånet. Dilemmat grundar sig i att återbetalningsförmågan är svår 

att förutse eftersom det ligger i framtiden. Effektiv kreditgivning beskrivs som att avslå ett 

företag som är på obestånd samt att acceptera ett företag som kommer betala tillbaka lånet. 

Om banken inte skulle låna ut pengar till ett företag som kommer betala tillbaka lånet av till 

exempel försiktighet leder det till ineffektiv kreditgivning. Likaså blir det en ineffektiv 

kreditgivning när en kreditgivare lånar ut pengar till ett företag som saknar betalningsförmåga 

(ibid).  

 

Miller och Murphy Smith (2002) beskriver att banker har en benägenhet att avstå eller 

minska lånets storlek om de inte känner en trygghet i den säkerhet som företaget presenterar. 

Faktorer som påverkar riskbedömningen är kapitalstruktur, säkerhet, riskbenägenhet och 

finansiell ställning. Även Bruns och Fletcher (2008) beskriver att den säkerhet som ett företag 

Låneansökan Kreditbedömning 
Kreditbeslut & 
kreditvillkor 

Återbetalning 
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kan erbjuda är av stor vikt vid riskbedömningen. Företag med svag säkerhet försämrar sina 

chanser för kredit oavsett vilken riskbenägenhet de har. Bruns och Fletcher (2008) resonerar 

vidare kring att en stor del av risken bedöms på tidigare prestationer i ett företag. De tre 

viktigaste faktorerna när banker genomför sin riskbedömning på företag beskrivs som 

tidigare prestation, finansiell ställning samt kompetens inom affärsområdet. Kompetens är en 

svårdefinierad faktor och dess betydelse för ett framtida projekt blir därför svår att förutsäga, 

vilket kan skapa en osäkerhet hos banken huruvida kredit ska beviljas eller inte (Bruns & 

Fletcher, 2008).  

2.5 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information uppkommer som en konsekvens av att en part har ett kunskap- 

eller informationsövertag över den andra parten vid en ekonomisk transaktion (investopedia, 

2017). En ökad digitalisering innebär generellt en ökad informationsasymmetri. Levy (2014) 

beskriver att ju mer digitala banktjänster som används, desto mindre personlig kontakt har 

banken med kunderna, vilket tenderar att minska lojaliteten samtidigt som avståndet mellan 

parterna ökar. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver att det finns informationsasymmetri 

mellan långivare och låntagare vilket kan leda till problem. Informationsasymmetrin bedöms 

vara som störst vid bedömning av nystartade firmor eftersom de saknar så kallad “track 

record” och historisk information. Nystartade firmor måste därför kommunicera sina avsikter 

och vision till banken för att skapa legitimitet och förtroende för att på så sätt kunna 

finansiera sin rörelse via ett lån (ibid). Mindre företag är mer känsliga för adverse selection 

vilket innebär att en av parterna i en ekonomisk transaktion har mer information än den 

andra. Mindre företag är även mer känsliga för moral hazard problem som innebär en part ger 

vilseledande information eller ändrar sitt beteende på grund av att parten inte längre behöver 

ta risk (Investopedia, 2017). Dessa problem uppstår lättare hos mindre företag på grund av att 

de är mindre transparenta informationsmässigt (Berger & Udell, 2002). 

Informationsasymmetrin mellan långivare och låntagare är större för mindre företag vilket 

leder till att extern finansiering blir mer utmanande för små firmor. Små företag är också mer 

sårbara på grund av att dem är beroende av finansinstitut för extern finansiering då de inte har 

tillgång till de publika kapitalmarknaderna.  

 

Relationsutlåning är en av de mest effektiva metoderna som finns tillgängliga för att minska 

problemet med informationsasymmetri hos mindre firmor (Berger & Udell, 2002). Boot 

(2000) menar att ökad kontakt och närhet mellan bank och företag underlättar kontrollen 

vilket ökar chansen att övervinna problem med asymmetrisk information. Vid 

relationsorienterad kreditgivning är låntagaren mer benägen att dela med sig av information 

eftersom kreditgivningen baseras på ett samarbete mellan bank och företag där båda parter 

har incitament att minska informationsgapet (ibid). Durguner, (2017) beskriver att mindre 

företag inte har möjlighet att ge ut samma mängd hård information som stora företag vilket 

leder till att informationsasymmetrin mellan långivare och små företag ökar. En kreditrelation 

med utbyte av mjuk information kan således minska denna informationsasymmetri mellan 

långivare och små företag (ibid). 
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2.6 Relationsorienterad kreditgivning  

2.6.1 Definition 

Vid relationsorienterad utlåning samlar banken in information över tid genom regelbunden 

kommunikation med ägaren, firman och det lokala samhället. Banken använder sedan denna 

information till att överväga om lånet ska beviljas samt vilka villkor som skall löpa på lånet 

(Berger & Udell, 2002). Relationsorienterad utlåning är baserad på mjuk information. Mjuk 

information kan till exempel vara information om ägarens karaktär, yrkesmässiga historik och 

trovärdighet (ibid). Mjuk information kan även vara information kring företagets 

affärsmässiga och personliga relationer samt företagets övergripande affärsplan (Rad et al., 

2013). Långa relationer mellan kreditgivare och kredittagare gör så att banken kan samla in 

information om kredittagarens kreditvärdighet under en längre tidsperiod. Den kontinuerliga 

kontakten mellan låntagaren och långivare kan ge värdefull input för långivare i att fatta 

beslut om huruvida krediten ska förlängas, hur lånet skall prissättas samt huruvida säkerheter 

eller andra villkor för lånet ska bifogas (Elyasiani & Goldberg, 2004). Boot (2000) beskriver 

att uttrycket “relations banking” i litteraturen inte har någon tydlig definition mer än att de 

arbetar genom nära relationer. Relationsorienterad utlåning definieras som tillhandahållande 

av finansiella tjänster, genom att ta reda på kundspecifik information samt ha flera 

interaktioner med samma kund över tid. Relationsorienterad kreditgivning utgår från ett 

ömsesidigt åtagande baserat på förtroende och respekt (ibid). Det personliga mötet och 

relationen mellan företag och banken är således väsentligt vid relationsorienterad 

kreditgivning.  

2.6.2 Användning 

Större företag är generellt mer transparenta än mindre företag. Som ett resultat av detta 

används relationsorienterad utlåning som en metod för att samla in den nödvändiga 

informationen från de mindre företagen (Elyasiani & Goldberg, 2004). Relationsutlåning, 

som baseras på "mjuk" kvalitativ information anses bäst lämpad att använda för mindre 

transparenta låntagare (Berger & Udell, 2006). Vid kreditgivning till större företag kan 

kreditgivaren enklare ta del av publik finansiell information om företaget vilket kan leda till 

att även om de inte har en relation till företaget så kan dem ändå bevilja lånet. Mindre företag 

har inte samma möjlighet när det gäller informationstransparens som större företag 

(Durguner, 2017).  

 

Långivare på små banker producerar mer mjuk information än långivare på större banker 

(Uchida, Udell & Yamori, 2012). Större banker hade kunnat producerat mer mjuk 

information om dem lagt större resurser på det. Det vill säga större banker är lika kapabla 

som små banker att producera mjuk information men de större bankerna tenderar att lägga 

mer av sina resurser och sitt fokus på transaktionsorienterad kreditgivning. Detta utesluter 

dock inte användningen av mjuk information helt (Uchida, Udell & Yamori, 2012). Tidigare 

har det oftast varit små banker som har beviljat lån genom relationsorienterad kreditgivning 

till mindre företag på grund av att deras struktur gör att det är billigare för dem att använda 
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relationsorienterad (Durguner, 2017). Organisationens struktur avgör även hur bra företaget 

hanterar problemen som uppkommer vid relationsorienterad kreditgivning (Berger & Udell, 

2002).  

Trönnberg och Hemlin (2014) undersöker i sin studie olika faktorer som är involverade i 

beslutsprocessen vid kreditgivning till SME-företag. Intuition och magkänsla var faktorer 

som används mindre frekvent när det gällde svåra kreditgivningsbeslut. Vidare ansågs det att 

magkänslan är vanligare vid enklare och mer generella beslut. I studien ansågs kreditgivare 

huvudsakligen använda finansiell information vid beslutsprocessen. Det visade sig även vara 

svårare för kreditgivare att fatta beslut när de hade tillgång till “mjuk” information till 

exempel kundrelationer. Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver att erfarna långivare la 

mer vikt vid relationen med entreprenören än de oerfarna. De beskriver att detta kan bero på 

att de har större generell erfarenhet än de oerfarna långivarna. De erfarna lade mer fokus 

kring företagarens kunskap, ärlighet och hur seriös företagaren upplevs. Oavsett om 

långivaren var erfaren eller oerfaren så använda sig alla långivare av magkänsla och intuition 

vid kreditgivningsbeslut. Alla långivare beskrev även vikten av att träffa företagaren innan de 

fattade ett beslut för att kunna bedöma vilken typ av person som stod bakom företaget även 

den sociala förmågan hos företagaren beskrevs som viktigt (ibid). Boot (2000) beskriver att 

inget är svart eller vitt, även relationsorienterad kreditgivare använder sig av hårddata och 

tvärtom. Boot (2000) beskriver vidare att banken kan få tillgång till rikligt med information 

från andra tjänster som de erbjuder exempelvis insättningar, kontanthantering, checkkredit 

och bankkonto. 

2.7 Transaktionsorienterad kreditgivning 

2.7.1 Definition 

Transaktionsorienterad kreditgivning baseras på hård information, vilket beskrivs kan vara 

lättare att observeras, verifieras och överföras (Berger & Udell, 2002). Trönnberg och Hemlin 

(2014) beskriver att kreditgivare lättare fattar kreditgivnings beslut som är baserade på hård 

information till exempel finansiella rapporter. Berger och Udell (2006) beskriver att det 

nuvarande ramverket är förenklat när det gäller hur utlåningsmetoder kategoriseras. Ofta 

kategoriseras utlåningskategorier i antingen relations- eller transaktionsorienterad 

kreditgivning. Den transaktionsorienterade utlåningen fokuserar främst på hård kvantitativ 

data. Transaktionsorienterad utlåning är inte en enda homogen utlåningsteknik. Det finns ett 

antal tydliga transaktionsteknologier som används av finansinstitut, till exempel utlåning av 

finansiella rapporter, kreditbedömning för småföretag, tillgångsbaserad utlåning, factoring, 

och leasing (ibid). 

2.7.2 Användning 

Utlåning betraktas i allmänhet som inriktad på informativt transparenta låntagare. Utlåning 

baserad på finansiella rapporter är bäst lämpade för transparenta företagen, vilket oftast stora 

företag är, medan de andra ovan nämnda formerna av transaktionsorienterad utlåning kan 

vara bättre lämpad för mindre transparenta små och medelstora företag även kallat SME-
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företag. Vissa typer av transaktionsorienterad kreditgivning lämpar sig även för SME-företag 

då transaktionsorienterad kreditgivning är komplex och innehåller mer än bara finansiella 

rapporter som underlag (Berger & Udell, 2006). Transaktionsorienterad kreditgivning är en 

mer strukturerad form av kreditgivning, samma moment i bedömning görs oberoende vilken 

kund som ansöker om lånet (Boot, 2000). Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver att 

oerfarna långivare fokuserade mer på hård information såsom finansiella rapporter än mjuk 

information. Anledningen till detta beskrivs kunna vara att de har mindre erfarenhet vilket 

leder till större osäkerhet. Oerfarna långivare fokuserar på att fatta beslut på rätt sätt snarare 

än att fatta rätt beslut. De erfarna ansåg dock även att den hårda informationen är viktig i 

tillägg till den mjuka, de använde bland annat den hårda informationen för att validera bland 

annat företagarens affärsplan (ibid).   

 

2.8 Kostnader vid relations- och transaktionsorienterad kreditgivning  

Boot (2000) beskriver att det finns kostnader som uppkommer vid användandet av 

relationsorienterad kreditgivning. “Soft-budget constraint problem” är en kostnad som 

uppstår som en följd av att det tar lång tid att komma fram till kreditavtalet. “Hold-up 

problem” är en annan kostnad som härstammar från att banken erhåller en form av 

informationsmonopol vilket i framtiden kan leda till att de inte ger konkurrenskraftiga villkor. 

Låntagaren kan även känna sig informativt fångad vilket kan leda till att de är ovilliga att låna 

mer pengar från banken (ibid). Transaktionsorienterad kreditgivning är oftast inte lika 

kostsam som den relationsorienterade. Vid transaktionsorienterad kreditgivning kan 

kreditgivaren effektivt själv ta fram eventuella rapporter, bokslut och annan finansiell 

information digitalt. Relationsorienterad kreditgivning bygger på fysiska möten för att bygga 

upp en relation och förtroende. Detta tar tid, tid kostar pengar vilket gör den 

relationsorienterade kreditgivning i det avseendet mer kostsam.  

 

2.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Digitaliseringen inom banksektorn har lett till att kunden självständigt och digitalt kan utföra 

sina ärenden via bankens digitala plattformar, utan personliga möten med banken. 

Digitalisering, lagar och regleringar har påverkat kreditmarknaden, där nya tekniker och 

möjligheter har växt fram exempelvis kreditscoring. Kreditgivningsprocessen anses även 

kunna automatiseras i takt med att digitaliseringen ökar. Kreditbedömning handlar för banken 

om att försöka säkerställa en återbetalningsförmåga hos kunden. Att säkerställa 

återbetalningsförmågan kan vara problematiskt då det finns informationsasymmetri mellan 

långivare och låntagare. Digitaliseringen leder i sin tur till att avståndet mellan långivare och 

låntagare ökar, vilket även påverkar kreditrelationen.   
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Det finns två olika typer av synsätt vad gäller kreditbedömning. Relationsorienterad 

kreditgivning baseras i större utsträckning på mjuka faktorer. Långa relationer, det personliga 

mötet och mjuk information värdesätts högre hos banker vid kreditgivning till mindre företag. 

Transaktionsorienterad kreditgivning baseras i större utsträckning på hård information. 

Transaktionsorienterad kreditgivning anses bäst att tillämpa vid transparenta företagskunder. 

Oavsett vilken typ av synsätt som kreditgivare baserar sin kreditbedömning på kan mjuk och 

hård information kombineras i olika utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Teorimodell 

 

 

Tidigare forskning har undersökt kreditgivningsprocessen i sin helhet, de viktigaste 

faktorerna vid kreditgivning, relations- och transaktionsorienterad kreditgivning samt 

digitalisering av banken tjänster. I nuläget saknas forskning kring hur digitaliseringen 

påverkar bankers kreditbedömning med utgångspunkt ur relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning. Modell 2 sammanfattar uppsatsens forskningsgap och den teoretiska 

referensramen. Modellen har använts till utformningen av frågorna som presenteras i 

intervjuguiden. Intervjuguiden har i sin tur använts för att kunna samla in och analysera vår 

empiriska data.   
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3. Metod 

 

I avsnitt tre redogörs studiens undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Studiens urval och 

intervjupersoner presenteras. Vidare beskrivs studiens datainsamling, analys av empiri samt 

studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras studiens metodkritik.  

 

3.1 Angreppssätt och val av metod 

För att uppnå syftet med studien har författarna utgått från ett fokus på hur relations- och 

transaktionsorienterad kreditgivning kan påverkas av digitalisering. Med hjälp av tidigare 

forskning, böcker och artiklar har vi studerat vad tidigare studier som berör kreditgivning 

kommit fram till. Studien utgår med ett fokus på relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning på grund av att mycket av den tidigare forskning som finns kring 

kreditbedömning använder dessa två typer av synsätt. För att uppnå vårt syfte vill vi använda 

de synsätt som är mest förekommande i tidigare forskning. Samtidigt så saknas det tidigare 

forskning kring hur digitaliseringen påverkar och kommer påverka den relations- och 

transaktionsorienterade kreditgivningen. Därför har vi valt att fokusera vår studie kring detta 

ämne. Studien har utformats utifrån tidigare forskning kring kreditgivning kompletterat med 

artiklar kring digitalisering där fokus ligger på relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning.  

 

Studien utgår även från ett fokus på banker som helhet. Att studera hur digitaliseringen 

påverka relations- och transaktionsbaserad kreditgivning utifrån banken som organisation ger 

ett mer rättvisande resultat eftersom det är banken som helhet som styr arbetet med 

digitalisering.   

 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns två olika strategier för att skapa sig en förståelse kring 

verkligheten, deduktiv respektive induktiv strategi. Deduktiv strategi grundas i att teori först 

tas i beaktning och att denna sedan används för att komma fram till empirin. En uppfattning 

om hur verkligheten ser ut skapas innan den testas. Teori och empiri jämförs sedan för att se 

om dessa överensstämmer med den uppfattning som du skapat dig stämmer. Induktiv metod 

är den andra strategin som till skillnad från deduktiv inte utgår från några förväntningar på 

förhand. Verkligheten studeras först för att sedan skapa teorier utifrån detta (ibid). Studien 

utgår främst ifrån en deduktiv strategi. Det finns en avsaknad av tidigare forskning som 

studerat digitaliseringens påverkan på relations- och transaktionsorienterad kreditgivning 

samt digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning. Studien utgår således från 

tidigare forskning om de olika ämnesområdena separat vilket sedan kompletteras och jämförs 

med den insamlade empirin för att kunna bidra till den forskning som finns på området. 

Empirin i uppsatsen består av semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra 

storbanker och en sparbank.  
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Vidare beskriver Jacobsen (2002) att vid val av metod som ska användas för att samla in 

information finns det två olika metodsätt. Kvalitativ metod baseras på att djupgående samla 

in information baserat på få enheter, data som samlas in består av ord. Kvantitativ metod 

baseras på att undersöka fler enheter ytligt, data samlas vanligtvis in via siffror och tal (ibid). 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod genom att samla in data i form av ord. För att få 

ett helhetsperspektiv, uppfylla syftet och besvara frågeställningen genomfördes kvalitativa 

intervjuer med personer vars arbetsuppgifter berörde kreditgivning till företag. En kvalitativ 

forskningsfråga besvarar frågor som innefattar “vad” eller “hur”, för att skapa en ökad 

förståelse för ett ämne (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En kvalitativ forskning valdes 

således eftersom att en explorativ frågeställning valts och att syftet med studien är att skapa 

en ökad förståelse och beskriva hur transaktions- och relationsorienterad kreditgivning 

påverkas av ökad digitalisering inom banksektorn. Det finns en brist på tidigare forskning 

kring ämnet således kan det krävas en viss flexibilitet vilket den kvalitativa metoden 

möjliggör (Jacobsen, 2002).  

3.2 Urval 

Jacobsen (2002) beskriver att när ett antal enheter ska undersökas så kallas alla enheter som 

är av intresse för population. Om det inte är möjligt att undersöka hela populationen så måste 

det ske ett urval. Urvalet skall försöka urskiljas på ett så representativt sätt som möjligt. Vår 

population består av Sveriges banker som i december 2016 uppgick till 117 stycken (Svenska 

bankföreningen, 2017[b]), det är vidare inte möjligt för oss att undersöka alla Sveriges banker 

på grund av ett för stort antal. Därför har det skett ett urval där vi valt att fokusera på de fyra 

svenska storbankerna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea och även i tillägg till 

dessa Sparbanken Skåne. Vi har valt att fokusera på dels de fyra storbankerna då de står för 

63% av marknadsandelarna på den svenska inlåningsmarknaden (Svenska bankföreningen, 

2017[c]) men även lyckats komplettera med synsätt från en sparbank. Anledningen att 

storbankerna valdes ut beror även på att storbankerna har varit verksamma en längre tid, även 

före digitaliseringen. Detta möjliggör för oss att utforska eventuella skillnader från förr till 

idag när det gäller digitalisering inom banksektorn.  

 

Vi har valt bankkontor som är geografiskt belägna relativt nära varandra. Det geografiska 

urvalet har genomförts för att göra urvalet så representativt som möjligt då de valda bankerna 

har tillgång att konkurrera om samma geografiskt belägna kundkrets. Vi har även genomfört 

vår geografiska avgränsning för att minska eventuella kostnader som pendling mellan 

respondenterna innebär för författarna.   

 

När det gäller urvalet av respondenter så har vi valt att intervjua individer som har erfarenhet 

som företagsrådgivare eller som har arbetsuppgifter kopplat till kreditbedömning. Detta 

urvalet har gjorts då frågorna som intervjun baseras på kräver att respondenterna har kunskap 

och i vissa fall erfarenhet om kreditgivning till företag. Vi uppnår på detta sätt så 

representativa och generaliserbara svar som möjligt. Respondenterna är rådgivare på Nordea, 

Swedbank, Handelsbanken, SEB och Sparbanken Skåne. Vi hade som målsättning att 

intervjua två stycken på respektive vald bank. Detta var vår målsättning dels för att vi ville ha 
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flera perspektiv från samma bank men även för att uppnå en bättre objektivitet i svaren. Vissa 

av bankerna hade bara möjlighet att ställa upp med en respondent medans några hade 

möjlighet att ställa upp med minst två respondenter vilket gör att i slutändan så skiljer sig 

antalet respondenter åt mellan bankerna. Trots olika antal respondenter kommer vi kunna 

uppnå en jämförelse analys mellan bankernas synsätt, och vi som författare har varit noga 

med att försöka behålla en objektivitet i svaren genom att exempelvis inte ta med svar som 

respondenten uttryckligen sagt att “detta är endast mina egna åsikter”. Den initiala kontakten 

med respondenterna har skett via både mejl och telefon där möte för respektive intervju 

bokades. Fem intervjuer genomfördes med nio olika respondenter vars arbete omfattar 

kreditgivning, se tabell nedan. 

 

Bank Yrkestitel  Ålder (Över 40 år) Erfarenhet 

Nordea Kontorschef Ja 20 år i bank 

7 år kontorschef 

Sparbanken Skåne Ställföreträdande 

kreditchef 

 

Privatrådgivare 

 

 

Privatrådgivare 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

30 år i bank 

10 år företagsrådgivare 

 

10 år i bank 

 

 

7 år i bank 

2 år privatrådgivare 

Handelsbanken Företagsrådgivare 

 

 

Företagsrådgivare 

Nej 

 

 

Ja 

18 år i bank 

13 år företagsrådgivare 

 

17 år i bank 

10 år av både privat och 

företagsrådgivning 

SEB Företagsrådgivare Ja 14 år i bank 

8 år företagsrådgivare 

Swedbank Företagsrådgivare 

 

 

Företagsrådgivare 

Ja 

 

 

Nej 

16 år företagsrådgivare 

 

 

9 år i bank 

7 år företagsrådgivare 
 

 

Respondenterna i studien är anonyma då vi har valt att referera till bankerna i sin helhet 

istället för till varje enskild respondent, respondenternas namn utgör därför ingen vidare 

funktion. Vi har valt att referera till bankerna i sin helhet dels för att underlätta för läsaren 

som enklare kan få en överblick av den sammanställda empirin. Det görs även för att svaren 

från respondenterna under intervjuerna till viss del överlappade varandra vilket försvårar för 

författarna att hålla isär vilken respondent som sade vad. Informationen som presenteras i 

tabellen angående våra respondenter har valts baserat på tidigare forskning.   
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3.3 Datainsamling 

Vid insamlingen av data beskriver Jacobsen (2002) att både primär- och sekundärdata bör 

användas. Kombinationen av primär- och sekundärdata leder till att en högre tillförlitlighet i 

datan kan uppnås. Primärdata är data som samlas in av forskaren via exempelvis intervjuer. 

Sekundärdata är den data som inte samlats in av forskaren själv utan baseras på upplysningar 

som samlats in genom tidigare forskning. Primärdata för studien samlades in genom 

personliga intervjuer. Fördelen med personlig kontakt är att följdfrågor kan ställas och 

otydligheter kan redas ut direkt. Enligt Jacobsen (2002) har människor lättare att samtala vid 

en personlig intervju samtidigt som det ger en möjlighet att avläsa respondentens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att intervjuerna skulle leda till så bra och innehållsrika 

svar som möjligt skickades frågorna till respondenterna i förväg. På så sätt hade 

intervjupersonerna möjlighet att i förväg läsa igenom frågorna och eventuellt ta fram 

underlag för svaren. För att säkerställa tillförlitligheten spelades intervjuerna in för en 

möjlighet att lyssna igenom intervjun ytterligare en gång. Under intervjuerna kompletterades 

inspelningarna med anteckningar som skrivits ned under intervjun. Mejl- och 

telefonkommunikation har även utförts för att komplettera intervjuerna då frågor har dykt upp 

under arbetets gång.  

 

Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Intervjufrågorna har 

utformats utifrån modell 2. Intervjun inleddes med en kortare presentation av företaget och 

respondentens roll och arbetsuppgifter. Vilket enligt Jacobsen (2002) kan fungera som en bra 

uppvärmning. Intervjun delades in i två delar med frågor med öppna svar, vi valde att dela 

upp intervjuguiden i två huvudområden för att uppnå vårt syfte. Huvudrubrikerna som valdes 

var Kreditbedömning och Digitalisering, under respektive rubrik fanns sju till tio frågor. 

Under rubriken Kreditbedömning ställdes frågor som berörde kreditbedömning, information 

och kreditrelation. Under rubriken Digitalisering ställdes frågor som berörde förändring av 

kreditbedömning samt hur banken arbetar med digitalisering. I slutet av avsnittet som berörde 

Digitalisering ställdes tre frågor med ett framtidsperspektiv. Vi valde att infoga ett 

framtidsperspektiv eftersom digitalisering är något som är fortlöpande och kommer fortsätta 

påverka banken i framtiden. Framtidsperspektivet blir således viktigt för uppsatsens 

teoretiska bidrag till befintlig forskning. Framtiden är spekulativ och till viss del subjektiv 

och finns därför inte med i den utformade teorimodellen. Intervjuerna avslutades med att 

intervjupersonen besvarade om det fanns något övrig som kunde vara relevant för studien. 

Detta för att inte riskera att intervjupersonen hade mer information som inte kommit fram. 

Intervjuerna varade i cirka 60 minuter. Efter alla intervjuer var genomförda jämfördes och 

sammanställdes den insamlade datan för att kunna fastställa eventuella likheter och skillnader 

i svaren.  

 

Vid vår inledande sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar användes biblioteket vid 

Högskolan i Halmstad. Uppsatsens nyckelord användes för att koncentrera 

informationssökningen. Litteraturen som eftersöktes berörde bland annat kreditgivning, 

relations- och transaktionsorienterad kreditgivning, hård respektive mjuk information samt 

digitalisering inom kreditgivning. Sökord som användes var bland annat; “bank lending”, 
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“relationship lending”, “digitalization”, “digitized lending” och “bank lending process”. 

Eftersom vi var intresserade av digitaliseringens påverkan på kreditbedömningen var just 

sökord som berörde dels kreditgivning samt digitalisering intressanta för att kunna uppnå 

syftet med studien. Relevanta vetenskapliga artiklar har även hittats genom referenser i annan 

vetenskaplig litteratur som funnits genom sökorden. Sekundärdatan som användes för att 

bygga upp bakgrund och teoretisk referensram gällande kreditbedömning och asymmetrisk 

information samlades främst in från relevanta vetenskapliga artiklar. Sekundärdatan kring 

digitalisering har främst insamlats från artiklar ur mer allmänna sammanhang på grund av 

avsaknaden av vetenskapliga artiklar kring digitalisering kopplat till kreditbedömning.      

3.4 Analys av empiri 

Vid analys av empirin har teorimodellen kompletterats med den insamlade empirin. För att få 

en överblick av den insamlade empirin lyssnades materialet från inspelningarna igenom ett 

flertal gånger samtidigt som vi utförligt antecknade vad som tagits upp. Detta underlättade 

kategoriseringen och efterföljande analys. Att göra någon form av transkribering är 

tidskrävande (Kvale & Brinkmann, 2014) men vi ansåg att detta trots allt var nödvändigt för 

att kunna genomföra en analys av det empiriska materialet. Alla intervjuer sammanställdes 

och utifrån det utvecklades rubrikerna: kreditbedömning, digitalisering av kreditbedömning 

samt relations och transaktionsorienterad kreditgivning. Under varje rubrik valde vi att lägga 

in den sammanställda datan för respektive bank som berörde ämnet i rubriken.  

 

Empirin baseras på de svar som respondenterna givit under intervjuerna. Frågorna som 

ställdes var av öppen karaktär vilket innebär att det insamlade materialet inte är 

standardiserat. På så sätt blir analysen av det insamlade materialet komplicerat. 

Informationen har kategoriserats och sållats för att underlätta för analysen samt för att enbart 

det viktigaste ska kvarstå (Jacobsen, 2002). Efter att detta var genomfört kunde vi enklare 

sammanställa den insamlade empirin. Vi valde att sammanställa insamlade empirin under 

valda rubriker för att underlätta för läsningen samt effektivare kunna se likheter och 

skillnader mellan bankerna. Att använda sig av intervjucitat vid presentation av empirin är 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett vanligt sätt att presentera resultatet från intervjun. I 

studien har vi valt att använda oss av intervjucitat för att förtydliga det som nämnts under 

intervjuerna. I kombination med kategorisering har vi använt oss av meningstolkning för att 

dela upp empirin och göra djupare tolkningar. Meningstolkning innebär att forskaren kan 

analysera över vad respondenten har sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta sätt användes 

för att vi inte enbart skulle kunna ta del av vad respondenten sagt utan även hur de har 

uttryckt sig samt agerat under intervjun.  

   

I analysen jämförs tidigare forskning kring kreditgivning och digitalisering med det empirisk 

insamlade materialet. Likheter och skillnader mellan forskning i den teoretiska modellen och 

det empiriska materialet presenteras i analysen. Även empiriskt material som inte återfinns i 

teori modellen tas upp i analysen. Analysmodellen (modell 3) har skapats för att spegla vårt 

teoretiska bidrag till befintlig tidigare forskning.   
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3.5 Validitet och Reliabilitet  

Oavsett val av metod för att samla in information är det viktigt att beakta såväl validitet som 

reliabilitet. Validiteten uttrycker giltigheten och huruvida det går att dra en generell slutsats, 

det vill säga att undersökningen mäter det man avsåg att mäta. Reliabiliteten utgår däremot 

från tillförlitligheten i undersökningen, det vill säga om det går att lita på mätinstrumenten 

och därmed resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

 

Validiteten avser ett mätinstruments förmåga att korrekt mäta det som är avsett att undersöka 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Detta är av stor vikt eftersom om mätinstrumentet inte 

mäter det de avser att mäta spelar det ingen roll om själva mätningen eller tolkningen av 

resultatet är tillförlitligt. Att informationen är valid innebär således att den ska vara trovärdig 

och relevant för det undersökta området (Jacobsen, 2002) Det är viktigt att studiens resultat 

berör de ställda frågorna. I vår studie eftersträvas en hög validitet genom att undersökningar 

och insamling av data har hämtats genom personliga intervjuer med erfarna anställda vid 

olika banker. För att empirin ska vara så trovärdig som möjligt och för att se till att frågorna 

inte frångått studiens problemformulering har intervjuerna utgått från samma frågor.  

 

Reliabiliteten är tillförlitligheten i studien och berör frågan huruvida resultatet från en 

observation får samma utfall om den skulle genomföras flera gånger, eller om den påverkats 

av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Andra ska kunna genomföra samma 

observation och få samma resultat, vilket kännetecknar en hög reliabilitet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). I studien har vi försäkrat oss om en hög reliabilitet genom att vi 

har undersökt ett urval på fem olika banker. Genom att genomföra flera av intervjuerna med 

dels fler än en respondent samt mer än en bank uppnår vi en större tillförlitlighet i vårt 

resultat. Vår undersökning är av tolkande karaktär och därför har intervjuerna spelats in för 

en möjlighet att lyssna igenom intervjuerna ytterligare gånger om det uppstod 

tolkningsmöjligheter. Detta diskuterades tillsammans och i de fallen då det uppstod osäkerhet 

kontaktades intervjupersonen igen. Den sammanställda empirin har efter sammanställning 

kontrollerats och godkänts av respondenterna för att undvika felaktiga tolkningar.  

 

3.6 Metodkritik 

Jacobsen (2002) beskriver att empirin måste vara trovärdig och tillförlitlig för att uppnå 

reliabilitet. Studien ska gå att replikera med samma mätinstrument och uppnå samma 

resultat.  Det är därför viktigt att ha i åtanke att valet av intervjupersoner präglar studien. Vid 

semistrukturerade intervjuer kan svaren variera beroende på tillfälle samt intervjupersoner. 

Frågorna var till viss del subjektiva, det är därför möjligt att andra svar hade förekommit om 

andra respondenter tillfrågats. För att minska subjektiviteten valde vi att intervjua fler än en 

anställd på varje bank för att få en klarare bild av hur verkligheten ser ut.  

 

Studien utgår från en kvalitativ metod vilket innebär att många tolkningar görs av författarna 

det är därför särskilt viktigt att försöka behålla objektiviteten under arbetets gång. 
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Insamlandet av information samt sammanställning baseras till stor del på forskarnas 

tolkningar av svaren vilket kan påverka resultatet. Detta är något som vi har beaktat under 

arbetets gång och försökt undvika genom att inte dra några egna slutsatser innan en 

jämförande analys gjorts, samt försökt vara så objektiva som möjligt i våra bedömningar och 

analyser.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in för studien. Svaren från 

respondenterna är sammanställda under rubriker som är utformade utifrån teori modellen. 

Vi har valt att referera till bankerna i sin helhet istället för till varje enskild respondent.  

 

4.1 Kreditbedömning  

Swedbank 

Generellt inleds kreditgivningsprocessen med att ett företaget framför sin förfrågan om ökad 

kredit. På Swedbank kan företagen ansöka om kredit både via personligt möte och över 

telefon via deras kundcenter. Processen inleds med att kunden presenterar vad de behöver 

pengarna till och visar upp en affärsplan. Swedbank vill inte ta någon risk i samband med 

utlåning, det är därför viktigt att bedöma om företaget kan betala sina räntor och amorteringar 

i den takt som förväntas.  

 

Kreditprocessen ser olika ut beroende på kund och hur stor krediten är. För att fastställa 

återbetalningsförmågan vilket är en viktig del i kreditbedömningen upprättas en 

kassaflödesanalys. Swedbank arbetar även med kreditscoring på kundnivå vilket är utformat 

utifrån olika parametrar för att bedöma risken. Kassaflödesanalys gör banken antingen själva 

eller tillsammans med kunden som ett komplement till annan finansiell information i form av 

exempelvis årsredovisning och budgetar. Detta görs dels för att både historisk data och 

framtida förväntningar spelar en viktig roll vid kreditbeslut. Respondentrena på Swedbank 

förklarar att informationen om framtiden kommer enbart från kunden. Vidare förklarade 

respondenterna att: 

 

“Kundens budgetar, åsikter och tankar om framtiden är viktig information att ta del av.”  

 

Företagets skötsamhet är ytterligare en viktig information som banken tar del av inför ett 

kreditbeslut. För att säkerställa skötsamheten kan banken ta en UC upplysning och får 

därmed bland annat reda på om företaget har några betalningsanmärkningar. I de fall då 

företagen har betalningsanmärkningar är det viktigt att ta reda på vad anmärkningen beror på, 

om det var en engångsföreteelse eller beror på att kunden är misskötsam. Oavsett kund så kan 

de på Swedbank inte genomföra en kreditbedömning utan hjälp från kunden. Det är därför 

viktigt att kunden är öppen och delar med sig av information eftersom ju mer transparent 

kunden är desto lättare blir det för banken att hantera krediten. 

 

För att ta fram beslutsunderlaget arbetar Swedbank i ett integrerat kreditberedningssystem. I 

systemet görs en prövning mot UC, olika bokslutssiffror och kreditens upplägg det vill säga 

typ av kredit, räntor och säkerheter läggs in och slutligen skriver rådgivaren ett PM. För att ge 

en ökad trygghet både för kunden och banken så är det alltid två företagsrådgivare som är 

delaktiga vid beslutsfattandet. Swedbank arbetar utifrån vissa nivåer baserade på befogenhet, 
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om beloppet uppgår till en viss summa eller om det finns vissa svårigheter med krediten så 

som exempelvis en betalningsanmärkning går det upp en nivå och så fortsätter det tills dess 

att någon har befogenhet att fatta beslutet.  

 

Lagkraven på banken har ökat under de senaste åren något som Swedbank förklarade genom 

att det bland annat ställs högre krav på vilken information som bankerna måste gå igenom. 

Det är i princip samma information som samlas in, banken behöver däremot hantera 

informationen på annat sätt och göra andra typer av analyser. Även regelverken kring KYC, 

know your customer, ställer högre krav på alla inom banken.  

 

Sparbanken Skåne  

Låneansökan hos Sparbanken Skåne kan se olika ut beroende på situation, oftast sker ett 

personligt möte där kunden presenterar sitt behov. Kunden kommer oftast in till banken med 

ett upplevt behov och en lösning men respondenterna förklarade att ibland kanske det inte är 

den bästa lösningen och det är då bankens uppgift att hitta den lösning som de anser passar 

bäst. Banken är inga riskfinansiärer och behöver därför säkerställa att kunden kan betala 

tillbaka lånet. Efter att ansökan har kommit in samlas informationen in som krävs för att fatta 

ett beslut. Investeringskalkyl, budget och likviditetsprognoser är några exempel på den 

specifika information som Sparbanken Skåne samlar in vid ett lån för exempelvis en 

investering. Det viktiga är enligt Sparbanken Skåne att de kan se behovet av krediten och om 

det finns en lönsamhet i den. 

 

Kreditgivningsprocessen ser olika ut beroende på vilken information som krävs och vad 

krediten ska användas till. När all information som behövs har samlats in bearbetas den i ett 

kreditberedningssystem. I systemet sammanställer rådgivaren informationen och kompletterar 

den med information från UC, slutligen skrivs ett kredit PM. För att fatta ett kreditbeslut 

finns det olika befogenhetsnivåer beroende på kreditens storlek; företagsrådgivarna, 

områdesdelegationen bestående av chefer för bankens olika kundområden och slutligen 

ledningskontoret. Respondenterna på Sparbanken Skåne förklarade att anledningen till de 

arbetar med olika nivåerna är att fler ögon på underlaget innebär ett bättre beslut. Besluten 

som fattas i högre instans baseras i regel enbart utifrån PM:et. Det är även viktigt inför 

framtida kontroller att all information som beslutet baseras på finns med i PM:et så att man 

kan förstå på vilka grunder som beslutet fattades. 

 

SEB 

På SEB kan företagen antingen ansöka om kredit via personligt möte eller via deras 

telefonbank. Kreditgivningsprocessen ser lite olika ut beroende på företag, dels delar banken 

upp företagen utifrån storlek men även vad pengarna ska användas till samt företagarens 

erfarenhet av liknande projekt spelar en viktig roll. På SEB riskklassas företagen, detta är 

inget som man pratar med kunden om men riskklassen används både vid beslutsfattandet men 

också för att prissätta krediten. En bättre kreditklass innebär ett bättre och därmed lägre pris 

för företaget. Banken är inga riskfinansiärer och måste därför säkerställa att de inte lånar ut 

pengar till företag med allt för stora risker.  
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Beroende på kredit och bransch så skiljer sig informationen som samlas in. På SEB är 

resultaträkning, likviditetsbudget och delårsbokslut några former av informationskällor som 

anses viktiga att ta del av vid beslut. Respondenten från SEB beskriver att:  

 

“Kassaflödet är a och o, vi baserar i stort sätt hela utlåningen på detta”  

 

För att sammanställa informationen som krävs för att fatta ett kreditbeslut arbetar SEB i ett 

datorsystem som genom olika sammanlänkningar kan hämta information från exempelvis UC 

och tidigare genomförda beräkningar. Systemet är uppbyggt med flera manuella steg i en 

digital process. Även om det finns en sammankoppling måste delar av uppgifterna knappas in 

manuellt och om vissa moment inte är slutförda så går det inte att fortsätta processen. 

Respondenten förklarade att fördelen med sammanlänkningen är att allt slutligen hamnar som 

underlag till PM:et vilket gör det enklare att se vad uppgifterna baseras på. Nackdelen med de 

digitala systemen uppger SEB är vid komplexa fall, små och medelstora lån faller oftast inom 

de fastställda ramarna men på större lån vilka oftast är mer komplexa blir det svårare att följa 

de färdiga mallarna. Avslutningsvis skrivs ett kredit PM och det är utifrån det som beslutet 

fattas. I vissa fall kan underlaget även kompletteras med frågor till den kundansvarige men 

utgångspunkten är att all information ska finnas i PM:et. På SEB finns tre olika 

behörighetsnivåer, kontoret får fatta beslut upp till en viss nivå, därefter fattas beslut på 

regionnivå och avslutningsvis på divisionsnivå.  

 

 

Handelsbanken 

Respondenterna på Handelsbanken beskriver att deras ansökningsprocess för befintliga 

kunder går ganska lätt, detta beror på att banken ofta känner till kundens behov innan 

företaget formellt kommer in med en ansökan. Vid årliga avstämningar med kunden ligger 

fokus på att bedöma hur kommande behov ser ut. Detta för att banken ska vara förberedd på 

framtida förfrågningar. I övrigt anpassas kreditgivningsprocessen utifrån kunden, beroende 

på om det är en ny eller befintlig kund. För nya kunder behöver banken ställa fler frågor 

bland annat på grund av regelverken så som KYC som ställer krav på att banken ska ha 

kunskap om sina kunder. Även vilken bransch som kunden är verksamma i kan spela en roll i 

hur processen ser ut. Säkerhet, återbetalningsförmåga och kassaflödet är tre viktiga saker som 

Handelsbanken granskar. Detta för att ta reda på om kunden kan betala räntor och 

amorteringar samtidigt som de driver sin ordinarie verksamhet.  

 

Handelsbanken arbetar inte med så kallad kreditscoring, de eftersträvar en helhetsbedömning 

som baseras dels på finansiell information, information om företaget och personen bakom 

företaget. Banken är inte några riskfinansiärer och måste bedöma risken som krediten 

innebär. En av intervjupersonerna från Handelsbanken beskrev att: 

 

“Vi tycker att vi kan fatta bättre kreditbeslut genom att bortse från kreditscore och istället 

fokusera på den långsiktiga relationen med företaget och personen som står bakom”.  
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På Handelsbanken är bokslutsrapporter och kassaflödesanalys viktiga eftersom de vill 

säkerställa att företaget kan bära sin kredit. Handelsbanken har ett lokalt arbetssätt, de tar 

därför även in information som kan hjälpa dem att värdera om branschen och marknaden ser 

ut att förändras. Om de inte har någon kännedom om företaget eller företagaren sen tidigare 

kan banken inhämta information genom sökningar på Google. Om företaget flyttar eller 

utökar sin verksamhet kan de rådfråga det kontor som ligger i den stad där företaget tidigare 

varit aktiv. Detta är dock ingen information som ligger till underlag för kreditbedömningen i 

ett senare skede, informationen används för att få bakgrundsinformation samt en känsla för 

om kunden är seriös.  

 

Handelsbanken arbetar utifrån ett lite annat synsätt när det gäller befogenheter, de menar att 

banken är kontoret och det är företagsrådgivaren som har störst kunskap om företaget och 

som därför bör fatta beslutet. På Handelsbanken får man befogenhet utifrån sin kunskap och 

erfarenhet i banken, ju större befogenhet desto större kreditbeslut kan man fatta. 

Befogenheten är således något som de anställda får förtjäna.  

 

Nordea 

Kreditgivningsprocessen kan se olika ut beroende på situationen. Hos Nordea är det 

rådgivaren som tar fram den informationen banken behöver för att bedöma 

återbetalningsförmågan, vilket Nordea beskriver är den absolut viktigaste parametern att ta 

hänsyn till. Banken är inga riskfinansiärer och måste därför kalkylera vilken risk krediten 

innebär. Om de känner ett förtroende för personen och bolaget så tar de likt de andra 

företagen alltid en UC kontroll. Nordea använder även likt flertalet banker ett kreditrating 

system som utgår från noll till sex, där bolag som är ratade med noll till tre oftast inte blir 

beviljade krediter eftersom det innebär för stor risk för banken. Kreditratingen påverkar även 

priset för krediten, en bättre rating innebär ett mer fördelaktigt pris.  

 

På Nordea var säkerheten för en kredit viktigare förr, banken kunde då bevilja en kredit i 

princip enbart utifrån att kunden hade en stor säkerhet. Idag beskriver respondenten på 

Nordea att säkerheten inte är lika viktig, det är framförallt affärsidé, ägare och kassaflödet 

som är de centrala parametrar som banken tar hänsyn till. Nordea samlar in information i 

form av bokslut, prognoser, budget, investeringskalkyler med mera. Kassaflödet är det mest 

centrala då det är avgörande för att bedöma återbetalningsförmågan. 

 

Informationen som ligger till grund för PM:et samlas in av rådgivaren, sen skrivs PM:et av en 

analytiker som är specialiserad på att skriva kredit PM. Nordea beskriver att de har olika 

instanser när det gäller beslutsfattande som baseras på storleken på krediten. Nordea 

beskriver att de har relativt långtgående befogenheter på kontoret beloppsmässigt.  
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4.2 Digitalisering av kreditbedömning 

Sparbanken Skåne och Swedbank 

Sparbanken Skåne har ingen egen avdelning som arbetar med utveckling därför köper de in 

de tjänsterna från Swedbank. Allt som berör IT-tjänster och digitalisering är därför 

gemensamma för både Sparbanken Skåne och Swedbank. Enligt Sparbanken Skåne så 

upplever de att kreditgivningsprocessen är långt ifrån digitaliserad, det finns moment som 

sker med automatik men i övrigt måste all information hanteras manuellt. Respondenterna 

från Sparbanken Skåne beskriver att:  

 

“Det ofta bara är digitalt för kunden, inte för den anställda”.  

 

Med det menar dem att kunden kan uppleva vissa moment som digitala men det är oftast en 

mänsklig hantering bakom. För att säkerställa att kunden inte missköter sin ekonomi efter 

kreditbeslutet finns det olika kontrollfunktioner. De sköts automatiskt och är därmed till stor 

del digitaliserade. Intern och extern skötsamhet är två exempel på det som kontrolleras 

digitalt.  

 

Respondenterna på Swedbank menar att det inom en snar framtid kommer hända mycket 

inom digitaliseringen. Dock tror de att det kommer krävas en mänsklig åsikt i slutändan även 

om processen blir digital. Anledningen att det inte har skett en större utveckling tidigare är 

den komplexitet som det innebär att ta fram ett kreditbeslut för företag. En utveckling som 

Swedbank har sett nyligen är att deras kundcenter är öppet dygnet runt vilket gör att 

företagen kan få hjälp när det passar dem. Detta är ingen fullt utvecklad digital process men 

det innebär en ökad tillgänglighet. En av intervjupersonerna tror att det inom en snar framtid 

kommer att gå att ansöka om mindre företagslån digitalt via Swedbanks internetbank. 

Respondenterna från Sparbanken Skåne tror att digitaliseringen kommer innebära att arbetet 

för företagsrådgivarna i framtiden till större del kommer bestå av kontrollering och 

verifiering av uppgifter. Respondenterna menar vidare att de tror att det alltid kommer krävas 

någon manuell handpåläggning när det gäller företagslån, det kan aldrig bli helt digitalt. 

Samtidigt poängterade de att:  

 

“Det finns en möjlighet att kreditgivningen kan bli effektivare och mer kostnadseffektivt 

genom en ökad digitalisering.”  

 

På Swedbank anser de att digitaliseringen inte har så mycket att göra med 

kostnadseffektivisering när det gäller just kreditbedömningen. Det handlar istället om att 

banken har en målsättning om att digitalisera och därmed effektivisera övriga tjänster för att 

på så sätt frigöra kvalitativ tid som exempelvis kan användas till mer komplexa krediter.  
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SEB 

Respondentent från SEB förklarade att bankerna har många gamla datorsystem som 

innehåller mängder av viktig information, det är därför inte möjligt att enbart utveckla och 

byta till nya system. Utmaningen är därför att få de nya systemen att interagera och fungera 

tillsammans med de gamla. Vilket enligt SEB inte är omöjligt: 

 

“...det tar bara olika lång tid och kan bli väldigt kostsamt”  

 

Respondenten från SEB beskriver att det upplevs som att digitaliseringen utvecklas för varje 

dag även om det är en bra bit kvar innan det är en digital verksamhet. Dock kan många 

processer upplevas som mer digitaliserade för kunderna än vad det är för banken. Ett exempel 

är factoring processen, möjligheten för företag att sälja eller belåna sina fakturor, den 

processen är för kunden helt digitaliserad medan banken fortfarande måste göra vissa steg 

manuellt. Även hur SEB utformar sina kredit PM har blivit mer effektiv som en följd av 

digitaliseringen, respondenten uttryckte det som:  

 

“Systemet där vi utformar kredit PM är idag supersnabbt om man jämför med tidigare.”  

 

Respondenten från SEB menar att det främst kommer ske en digitalisering av de mindre 

företagslånen, mindre än 300 000 kronor, inom den närmsta tiden. Det beror på att det är 

mindre pengar som banken lånar ut vilket innebär en minskad risk, banken kan i de fallen 

utgå från en automat-scorad bedömning och basera sin utlåning på det. Vidare beskrivs det att 

risken kan öka när banken inte fysiskt träffar personen bakom företaget, dock så kan 

digitaliseringen innebära en bra kontroll av dem hårda variablerna. Respondenten från SEB 

beskriver att banken är styrd av lagar och regler men att mycket av arbetet skulle gå att 

förenkla om det utvecklades säkra digitala system. För att förenkla och digitalisera processen 

krävs det inte enbart att man hittar de digitala lösningarna, respondenten från SEB menar att 

det även krävs ett driv i lagstiftningen och från Finansinspektionen. Med digitalisering skulle 

till exempel informationsinhämtningen och bearbetning av informationen kunna 

effektiviseras. Vidare beskriver respondenten att mycket redan är digitalt men att processerna 

fortfarande innehåller manuella steg för kreditgivaren. Digitaliseringen kommer påverka 

relationen med kreditgivaren och branschen i sin helhet då branschen är i stor förändring.  

 

Handelsbanken 

Det finns en trend inom bankbranschen att minska sina fysiska kontor men Handelsbanken 

vill inte följa den utvecklingen. De utökar istället sina kontor eftersom de tror på det fysiska 

mötet med kunden, vilket enklast kan ske om det finns lokala kontor. Samtidigt beskriver de 

att den digitala utvecklingen är viktig. Handelsbanken vill dock inte vara ledande inom 

digitalisering utan fokuserar mer på att vara lokala, känna sin marknad och ha en god 

relationen med kunden. Respondenterna från Handelsbanken upplever att det finns en 

problematik i att digitalisera verksamheten vilket beror på att det är svårt att hitta tillräckligt 

med personal som kan programmera den typen av data.  
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Respondenterna från Handelsbanken beskriver att informationen tidigare hanterades manuellt 

men att det idag går att inhämta mycket information digitalt. Respondenterna tror att 

digitaliseringen kommer innebära mindre fysiska dokument som ska signeras och 

dokumenteras. Idag hämtas informationen digitalt dock så krävs det fortfarande manuell 

hantering i bankens kreditsystem, där sedan fysiska papper skrivs ut och signeras. I framtiden 

kommer det förmodligen inte vara ett fysiskt dokument som ska signeras och dokumenteras. 

Vidare beskrivs att inhämtningen av data blir större i ett mer digitaliserat samhälle, samtidigt 

blir kreditbeslut också mer komplext att fatta. Mer tillgänglig information till följd av 

digitaliseringen som banken kan inhämta ersätter inte det fysiska mötet. Vid riskbedömning 

måste kreditgivare på Handelsbanken delvis basera sin kreditbedömning på mjuk fakta. En 

enbart digital bedömning gör att det är omöjligt att fatta ett framtidsbeslut. Respondenterna 

från Handelsbanken beskriver även att det finns en risk att nätbankerna kan hålla lägre 

kostnader än traditionella banker. Respondenterna från Handelsbanken beskriver att dem 

måste få kunden att värdesätta de fysiska mötena och kreditrelationen i en digitaliserad värld. 

Respondenterna från Handelsbanken beskriver att:  

 

“Det är lättare att fastställa om datan är korrekt om man gör det manuellt, banken slipper då 

eventuella kreditförluster”.  

 

En del av kreditbedömningen som Respondenterna på Handelsbanken ser skulle kunna 

digitaliseras är inhämtningen av information. Dock så är det fortfarande viktigt att kunna se 

och förstå sambandet mellan olika poster, vilket kanske inte skulle kunna gå i samma 

utsträckning digitalt. Handelsbanken avslutar med att banker hela tiden måste vara öppna för 

förändringar även vad gäller digitalisering.   

 

Nordea 

Nordea har valt en mer digitaliserad väg, baserat på vad framtidens kund efterfrågar. Nordea 

vill attrahera kunder som värdesätter digitalisering och utveckling inom detta område. Nordea 

använder sig av Skype möten vilket dem beskriver ger en ökad flexibilitet för kunden. Vidare 

beskrivs att många av kunderna som provat digitala möten gillar det men banken upplever att 

det fortfarande finns dem som har en negativ känsla kring inför att mötas via bild. På 

företagssidan beskrivs det fortfarande vara viktigt att besöka kunden fysiskt ute på deras 

företag för att se hur det ser ut hos kunden, vilket inte går i samma utsträckning via Skype. 

Respondenten på Nordea beskriver att de förbereder för framtidens bank som inte kommer 

vara lika lokal. Risken är att dem tappar de kunder som värdesätter det lokala men fördelen är 

att de vinner de mer tekniska kunderna. Respondenten på Nordea beskriver att det digitala 

kommer innebära färre personer och personalen kommer därmed minska vad gäller 

rådgivning samtidigt som IT personal blir allt viktigare. Kunden ska kunna göra fler saker 

själv men det kommer samtidigt finnas möjlighet att fysiskt träffa en rådgivare, rådgivarna 

kommer dock bli färre. I den digitala världen beskriver respondenten på Nordea att sociala 

medier, varumärke, kommunicering av varumärket och compliance kommer vara det viktiga 

för att nå framtidens kund även om det är kostsamt. Personliga långsiktiga relationen med 

kunden blir mindre viktigt i en digital framtid. 

 



34 

 

Respondenten på Nordea beskriver att det inte skett några större digitala förändringar vad 

gäller kreditbedömning. De förändringarna som går att se är att banken tidigare la mycket 

fokus på säkerheten, idag tar banken mindre hänsyn till säkerheten och mer hänsyn till 

affärsidé, ägare och kassaflödet. Framförallt så har kassaflödet blivit en mycket mer central 

faktor att bedöma om man jämför med förr.  

På Nordea kan informationen hämtas digitalt men den behöver fortfarande föras in manuellt i 

systemet. Respondenten på Nordea tycker samtidigt att det är positivt och viktigt att det är 

rådgivaren som får analysera om det blir ett ja eller nej vid kreditgivning. Det går inte att 

analysera hur ägaren är enbart digitalt, för detta finns det inga standardmallar vid 

kreditgivning till företag. På privatsidan är det mer digitalt där lyser det rött eller grönt om 

krediten blir nekad eller godkänd. Det är vid privat kreditgivning inte lika viktigt med 

rådgivarens analys på grund av mindre komplexitet. Vidare beskriver respondenten på 

Nordea att det finns många parametrar att ta hänsyn till vid företagskrediter vilket gör det 

komplext. Det finns många parametrar i till exempel bokslut som du inte kan analysera 

digitalt. Även affärsidén och ägaren är svårt att analysera digitalt. Dessutom måste banken 

idag veta mer om kundens affärer, även om det skulle “lysa grönt” måste banken ta hänsyn 

till etik och flöden. Respondenter från Nordea menar att:  

“Privatkrediter baseras mer på fasta variabler som går att standardisera. Företagskrediter 

är mer komplexa, det finns dock möjlighet att digitalisera små företagskrediter”.  

Respondenten på Nordea tror att digitaliseringen kommer ske främst av mindre 

företagskrediter. Mindre ärenden kommer ta mindre tid vilket gör det lättare att hitta en mer 

standardiserad mall för den typen av mindre lån. 

4.3 Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning 

Swedbank 

På Swedbank är det en kombination av både hård och mjuk information som ligger till grund 

för kreditbeslutet. Respondenterna menade att om man enbart tittade på den hårda 

informationen för ett år så kan det vara vilseledande eftersom siffrorna kan beror på 

tillfälligheter. Affärsidén och hur möjligheterna för framtiden ser ut kan väga tyngre än ett års 

dåliga siffror. För att utvärdera och få en tydlig sammanfattning över de risker som finns och 

hur de påverkar olika delar av verksamheten arbetar Swedbank utifrån SWOT-analyser. En 

av respondenterna från Swedbank uppgav att magkänslan spelade en viktig roll vid 

beslutsfattande: 

 

“man kan få en känsla av hur det kommer att gå.” 

 

Även den andra respondenten från Swedbank var enig om detta och ansåg att det krävs 

erfarenhet för att våga lita på sin magkänsla. Dock förtydligade båda att de inte enbart kan 

utgå från sin magkänsla utan även måste basera beslutet på övrig information. För att inte bli 

vilseledda av företagen såg de det därför som en fördel att man är två som fattar beslutet. 
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Detta för att kunna bekräfta sin magkänsla och intuition genom att bland annat diskutera 

igenom om båda upplevde samma eller inte.  

 

Relationen och förtroendet mellan banken och företaget är viktig för Swedbank, det ska dock 

inte vara avgörande eller innebära en enklare väg för att få lån. Även om rådgivarna ibland 

har ett väldigt stort förtroende för kunden kan de inte alltid erbjuda lån eftersom de även är 

styrda av lagen. Swedbank beskriver vidare att på företagssidan uppskattas relationen i vissa 

fall mer än på privatsidan. En av respondenterna från Swedbank förklarade att:  

 

“Relationen är speciellt viktig vid nystartade företag”  

 

Vid nystart av företag kan det uppkomma många frågor från kundens sida, Respondenterna 

på Swedbank menar då att relationen till sin rådgivare och bank blir viktigare. Många 

efterfrågar och uppskattar i de situationerna den personliga kontakten med banken. 

Respondenterna på Swedbank upplever att kunderna idag är mer medvetna och ser inte 

banken enbart som ett sätt att få kredit utan de ser banken som en samarbetspartner. 

Swedbank framförde även att de ofta kommer i kontakt med företagen vid flera tillfällen 

under året eftersom det är löpande verksamheter som har flera olika behov och därmed kan 

behöva hjälp med olika tjänster som banken erbjuder. Att hjälpa kunderna med övriga tjänster 

innebär även en fördel för att stärka relationen då kontakten och informationsutbytet stärks. 

 

Sparbanken Skåne 

Respondenterna på Sparbanken Skåne beskriver att det kan vara en fördel om banken känner 

till kunden sen tidigare och redan har en befintlig kreditrelation. Dock har de ett stort fokus 

på den hårda informationen. Sparbanken Skåne betonade även att siffrorna inte ljuger, om 

företaget inte uppnår de krav som banken ställer kan de inte få någon kredit, oavsett tidigare 

relation.  

 

På Sparbanken Skåne är relationen med kunderna viktig. Respondenterna beskriver att om du 

som kund inte tycker om rådgivaren så resulterar det ofta i att kunden byter bank. Vidare 

beskrivs det att det krävs regelbunden kontakt mellan banken och låntagare för att få en 

fungerande kreditrelation. Sparbanken Skåne arbetar utifrån en målsättning om regelbunden 

kontakt med kunderna. Det finns även interna kontrollsystem som indikerar om något 

förändras med företaget. Om företaget till exempel får en betalningsanmärkning, byter 

styrelse eller liknande händelser som kan påverka återbetalningen sker syns det i systemet 

och banken gör då en uppföljning. Regelverken som bankerna måste förhålla sig till har blivit 

större och mer komplexa, däribland KYC vilket innebär att bankerna måste ha en större 

kunskap kring företagets ordinarie verksamhet och vilka flöden och betalningar som normalt 

sker.   

 

SEB 

När SEB risk klassificerar företag utgår de till stor del från hård information men även en del 

mjuk information vägs in. SEB beskriver att det är en helhetsbedömning som genomförs. 

Exempel på mjuk information som analyseras är hur transparenta företaget är, vem som är 
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ägare, om företaget har en revisor samt vem som är revisor. Respondenten från SEB 

beskriver vidare att på kontoret tar man större hänsyn till de mjuka variablerna såsom 

personen bakom företaget. Magkänsla beskrivs även kunna spela roll, vid kreditbeslutet ses 

dock magkänsla och de mjuka variablerna mer som komplement till de hårda.  

 

Personen bakom företaget spelar i regel en viktig roll för SEB, speciellt vid ägarledda eller 

familjeföretag. Respondenten på SEB menar att det är en stor fördel om deras 

företagsrådgivare även är en bra människokännare. Respondenter från SEB förklarade 

betydelsen av det personliga mötet som:  

 

“Nästan A och O, om man träffar en kund kan man se glöden i ögonen. Vet kunden vad den 

vill? Kan kunden det här och så vidare. Det ser man nästan direkt.”  

 

Att ha en bra relation med sina kunder är för SEB väldigt viktigt. Genom en bra kontakt ökar 

transparensen mellan banken och företaget. Kunder som inte är öppna och vill dela med sig 

av information blir svårjobbade, vilket gör att företagsrådgivaren kan bli misstänksam vilket i 

sin tur påverkar riskanalysen. SEB arbetar med interna kontrollsystem som dagligen 

kontrollerar om företaget har fått en betalningsanmärkning, bytt styrelse eller liknande. Varje 

år ska de större krediterna omprövas vilket innebär att banken träffar kunderna minst en gång 

om året även om det ibland kan vara vid fler tillfällen. Kontakten med företagen som har 

mindre krediter är inte lika strukturerad, där finns de en mängd omärkta kunder där det enbart 

är de interna kontrollerna som indikerar på förändring.  

 

Handelsbanken 

Respondenterna på Handelsbanken beskriver att mjuka variabler såsom personen är viktigt 

för att kunna bygga upp en tilltro till kunden. Respondenten uttryckte det som följande:  

 

“Kundrelationer är jätte, jätteviktig. Man bygger en relation som förhoppningsvis är 

ömsesidig.”  

 

Handelsbanken arbetar med långa relationer, ägaren är i det avseendet viktig för att uppnå en 

ömsesidig relation. Handelsbanken lägger stor vikt vid mjuka variabler och ser sig själv ha en 

styrka och fördel i det jämfört med andra banker som har ett större fokus på att använda 

exempelvis kreditscoring. Dock så poängterar respondenterna på Handelsbanken att de hårda 

variablerna inte ljuger och att den mjuka informationen alltid säkerställs med hård 

information. 

 

Handelsbanken är en bank som vill arbeta med långa relationer och följa kunden. Även den 

lokala kännedomen är viktig och att långsiktiga relationer är deras styrka. Respondenterna på 

Handelsbanken anser att långsiktiga relationer gynnar både bank och företagare. Grundtanken 

som Handelsbanken arbetar utifrån är att varje företagskund ska ha minst en kontakt en gång 

om året. De poängterade vid flertalet gånger att kundrelationen är jätteviktig. För 

Handelsbanken är det mänskliga mötet är fortfarande viktigt, speciellt vid företagslån som är 

mer komplexa. Handelsbanken utökar sina kontor för att dem fortfarande tror att det fysiska 
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mötet är viktigt. Respondenterna på Handelsbanken beskriver i samband med relationer att 

banken enligt lag måste ha en stor kunskap om kunden för att uppnå kraven i KYC.  

 

Nordea 

För Nordea är det viktigt att se hur ägarbilden ser ut i företaget och vem som äger bolaget. 

Vidare beskrivs att banken måste tro på personen bakom företaget och känna ett förtroende 

för ägaren. Trots en bra affärsplan så är personen bakom företaget en avgörande faktor för att 

kunna bevilja en kredit. I slutändan så är det en kombination av mjuk och hård information 

som tas i beaktning vid kreditgivning. I Nordeas interna system så vägs mjuk och hård 

information lika. Dock så poängterar respondenten från Nordea att:  

 

“Har man inte har förtroende för personen så går vi inte vidare med processen”. 

 

Respondenten på Nordea menar att varumärket kommer vara viktigare för kunden än själva 

relationen i framtiden. Det kommer vara viktigt att som kund känna en valfrihet och 

möjlighet att sköta mycket själv. Den långsiktiga relationen med en och samma rådgivare 

menar Nordea inte kommer vara lika viktigt i framtiden, utan det kommer istället vara viktigt 

att kunden känner att de kan ta hand om mycket själv.  

 

På Nordea är det viktigt att känna förtroende för personen bakom företaget vid 

kreditbedömning. För att bibehålla en ömsesidig relation mellan bank och kund har Nordea 

infört ett Kundlöfte. Kundlöftet innebär årliga genomgångar med kunden av specifika 

områden som är aktuella för den specifika kunden, exempelvis försäkringar eller krediter. 

Nordea beskriver även att dem träffar sina företagskunder en gång om året, ibland oftare om 

det är större företagskunder. Vidare beskriver respondenten från Nordea att vikten av att vara 

nära kunden idag inte är lika stor som det varit historiskt sett. Respondenten från Nordea 

menar att: 

“Vikten av det lokala kommer att försvinna”  

 

När ny teknik såsom exempelvis Skype möten blir mer och mer aktuella kommer det lokala 

att försvinna. Det kommer räcka att ha fysiska möten en gång om året med sin kund resten av 

kontakten kommer gå att skötas via tekniska tjänster.  
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5. Analys  

 

I femte avsnittet jämförs tidigare forskning med empiriskt insamlat material för att uppnå en 

analys där likheter och skillnader tas upp. Analysen utgår från de fyra viktigaste resultaten 

som identifierades i empirin. Avslutningsvis presenteras uppsatsens analysmodell.  

 

5.1 Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning 

För att minska den asymmetriska information som finns mellan långivare och låntagare bör 

informationsgapet minska. Detta anses kunna ske genom ett ökat samarbete mellan banken 

och kunden. Samtliga respondenter menar att de utgår från en kombination av både mjuk och 

hård information när de ska samla in information som underlag i en kreditgivningsprocess. 

Respondenten på Nordea beskriver att de måste tro på personen bakom företaget för att 

fortsätta kreditgivningsprocessen. Respondenterna från Handelsbanken beskriver likt Nordea 

att mjuka variabler såsom personen är viktigt för att kunna bygga upp en tilltro till kunden. 

Respondenterna på Sparbanken Skåne menar att de hårda variablerna inte ljuger och att man 

därför ser till dessa i första hand. Även respondenten från SEB är inne på samma spår och 

menar att de mjuka variablerna mer ses som ett komplement till dem hårda. Alla banker 

beskriver att det krävs en helhetsbedömning, Swedbank menar att det kan vara missvisande 

att endast titta på de hårda variablerna, dåliga siffror kan spegla en tillfällighet. Vilket då inte 

ger den helhetsbild som banken vill erhålla för att kunna fatta ett kreditbeslut. Boot (2000) 

beskriver likt respondenterna i studien att inget är svart eller vitt, även relationsorienterad 

kreditgivare använder sig av hård information och tvärtom.  

 

Respondenterna från respektive bank beskrev att de kunde fatta bättre kreditbeslut när de 

hade tillgång till mjuk information. I kontrast till detta beskriver tidigare forskning att 

kreditgivare huvudsakligen ansågs använda finansiell information vid beslutsprocessen. Det 

visade sig även vara svårare för kreditgivare att fatta beslut när de hade tillgång till mjuk 

information till exempel genom kundrelationer. Det var lättare för kreditgivare att fatta 

kreditbeslut som är baserade på hård information som till exempel finansiella rapporter 

(Trönnberg & Hemlin, 2014). Anledningen till att bankernas synsätt skiljer sig något åt när 

det gäller användningen av mjuk respektive hård information kan bero på att olika banker har 

olika kultur vilket präglar bankens organisation. Handelsbanken vill till exempel att deras 

varumärke ska representera att de är en bank som är mer relationsorienterad och som 

värdesätter relationen med kunden. De övriga bankerna i studien värdesätter också relationen 

med låntagaren men vill inte utmärka sig för att vara en bank som tror mer på de mjuka 

variablerna. Swedbank förtydligade att relationen mellan bank och kund inte är avgörande 

eller innebär en enklare väg till kredit. Bankerna har regler och lagar att förhålla sig till vilket 

gör att relationen till den specifika kunden inte påverkar kreditgivningen i så stor 

utsträckning. Bankerna har olika interna riktlinjer och förhållningssätt som grundar sig på 

bankernas värderingar, även detta påverkar kreditgivarens synsätt till att vara relations- eller 

transaktionsorienterad.  
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SEB beskriver att en bra relation med sina kunder är väldigt viktigt. Genom en bra kontakt 

ökar transparensen mellan banken och företaget. Kunder som inte är öppna och vill dela med 

sig av information blir svårare att bygga en relation med. Respondenterna från Swedbank 

beskriver att vid nystart av företag kan det uppkomma många frågor från kundens sida. 

Swedbank menar då att relationen till sin rådgivare och bank blir viktigare. Större företag är 

generellt mer transparenta än mindre företag. Som ett resultat av detta används 

relationsorienterad utlåning som en metod för att samla in den nödvändiga informationen från 

de mindre kunderna (Elyasiani & Goldberg, 2004; Berger & Udell, 2006). Mindre företag har 

inte samma möjlighet när det gäller informations transparens som större företag (Durguner, 

2017). Vidare beskrivs enligt tidigare forskning att utlåning baserad på finansiella rapporter 

är bäst lämpade för transparenta företag, vilket oftast stora företag är (Berger & Udell, 2006). 

Ulvenblad och Ulvenblad (2012) beskriver likt ovanstående tidigare forskning att 

informationsasymmetrin är störst vid bedömning av nystartade firmor.  

 

Alla respondenterna beskrev relationen mellan bank och kund som något de värdesätter högt. 

För att bibehålla en bra relation till sina kunder beskriver samtliga banker att dem har interna 

kontrollsystem som uppdaterar kreditgivaren om kundens aktuella situation. Bankerna i 

studien beskriver vidare att dem träffar kunden via personliga möten en gång om året som 

komplement till kontrollsystemen. Utbytet av mjuk information upplevs utifrån intervjuerna 

vara viktigast vid första mötet med kunden, under kredittidens gång är det istället den hårda 

informationen som sätts i fokus då den kontrolleras via kontrollsystemen. Utbytet av mjuk 

information med mindre transparenta företag kan vara viktigt en längre period än för ett mer 

transparent företag, då mindre företag inte har tillräckligt med hårddata som kan kontrolleras 

via de kontrollsystem banken har.     

5.2 Digitaliseringens påverkan på kreditrelationen 

På SEB upplevde respondenten en viss oro att risken vid kreditgivning ökar när den 

personliga kontakten minskar eftersom man då inte har samma kännedom om personen 

bakom företaget. Dock så innebär en ökad digitalisering att de hårda variablerna effektivare 

kan kontrolleras, då dem till följd av digitalisering går att kontrollera automatiskt via olika 

digitala system. Att de hårda variablerna effektivare kan kontrolleras till följd av 

digitalisering gör det svårare för företagen att undanhålla exempelvis brister i deras finansiell 

information. Enligt tidigare forskning påverkas den asymmetriska informationen av 

digitalisering. Levy (2014) beskriver att avståndet mellan kunderna och banken ökar vid 

användning av digitala tjänster eftersom den personliga kontakten minskar. Berger och Udell 

(2002) anser att den relationsorienterade kreditgivningen är ett sätt att minska 

informationsövertaget. Även Boot (2000) poängterar vikten av ökad kontakt och närhet 

mellan bank och företag för att minska den asymmetriska informationen.  

 

Respondenten från Nordea beskriver i kontrast till tidigare forskning att vikten av att vara 

nära kunden idag inte är lika stor som det varit historiskt sett. Respondenten på Nordea menar 

att det kommer räcka att ha personliga möten en gång om året med sin kund och resten av 

kontakten kommer gå att sköta via digitala tjänster. Respondenterna från Handelsbanken 
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anser i kontrast till Nordeas respondent att fysiska möten fortfarande kommer vara viktiga i 

framtiden. Samtliga banker i studien beskrev att i dagsläget så träffar långivaren låntagaren 

en gång om året, övrigt informationsutbyte sker vanligtvis via interna kontroller. En 

digitalisering som innebär att avståndet mellan långivare och låntagare ökar skulle inte 

innebära att relationen mellan långivare och låntagare behöver påverkas. Informationsutbytet 

sker i nuläget till störst del digitalt via interna kontrollsystem, relationen där långivare 

personligen träffar låntagaren sker endast en gång per år. Att personligt möte endast sker en 

gång per år gäller även för de banker som anses vara mer relationsorienterade vilket indikerar 

att relationen redan idag är mer digital. Relationer handlar om en kontinuerlig och lyhörd 

tvåvägskommunikation, denna typ av kommunikation kan ske på olika sätt och via olika 

kanaler inte endast via fysiska möten på banken (Berg, 2016, Maj). Samtidigt beskriver 

Durugner (2017) att de teknologiska förändringarna i hård informationsutlåning såsom 

kreditscoring har över det senaste decenniet sannolikt lett till att relationsorienterad 

kreditgivning inte anses vara av lika stort värde. Elyasiani och Goldberg (2004) samt 

Durugner (2017) menar dock att relationsorienterad kreditgivningen fortfarande kan vara 

viktig för små företag.  

 

Att den relationsorienterade kreditgivningen fortfarande anses var mest effektiv för att 

minska informationsasymmetrin för mindre företag är sannolikt på grund av bankerna inte 

har tillgång till tillräckligt med hård information för att kunna bedöma 

återbetalningsförmågan hos låntagaren. Alla banker är styrda av lagar och regler. Samtliga 

banker i studien nämnde att de måste förhålla sig till olika regelverk vid kreditgivning såsom 

“KYC” regelverket. Detta har lett till att banken måste ha en större kännedom om företaget 

och ställa fler frågor. Genom att banken tvingas ställa allt fler frågor om kunden kan en 

relation byggas upp oavsett om de fysiska mötena endast sker en gång per år och resten sköts 

digitalt. Tvåvägskommunikationen går således att upprätthålla även via digitala plattformar.   

5.3 Effektiv digitaliserad kreditbedömning 

Digitaliseringen innebär att kreditgivningsprocessen skulle bli mer generaliserad, vilket 

respondenterna i studien upplever som ett problem. Systemen som bankerna använder för att 

ta fram ett kreditbeslut innehåller vissa steg och moment som ska genomföras. SEB 

förklarade att i deras kreditbedömningssystem går det inte att slutföra processen om inte alla 

moment är genomförda. SEB förklarade vidare att det finns en svårighet att arbeta utifrån 

färdiga mallar vid större och mer komplexa företagskrediter. I dagsläget har bankerna interna 

kontrollfunktioner för att säkerställa att företagen inte missköter sin ekonomi, de sköts till 

stor del automatiskt och är därmed digitala. Kontrollsystemen kontrollerar företagets hårda 

variabler, vilket ökar bankernas kunskap om företagets verksamhet. De små och medelstora 

lånen faller oftast inom de fastställda ramarna vilket kan kopplas samman med att flera av 

respondenterna uppgav att de ansåg att de mindre företagskrediterna i första hand kommer bli 

digitaliserade. Durguner (2017) beskriver att utlåningsmarknaden har ändrats till följd av 

lagstiftningen och teknologiska förändringar. Detta har även lett till att konkurrensen ökat på 

marknaden vilket i sin tur lett fram till kreditscoring för mindre företag. Durguner (2017) 
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beskriver vidare likt respondenterna i studien att kreditscoring leder till att långivare kan öka 

sin utlåning till mindre företag. 

 

Eftersom den hårda informationen är enklare att inhämta digitalt via olika digitala system kan 

det antas att den framtida kreditbedömningen till största del baseras på den hårda 

informationen. Detta kan innebära att risken att godkänna ett lån till företag som inte kan 

betala tillbaka minskar samtidigt som risken att neka företag som kan bli lönsamma ökar vid 

en mer generaliserad process som utgår från vissa fastställda steg. Effektiv kreditgivning 

beskrivs enligt Svensson och Ulvenblad (2000) som att avslå ett företag som är på obestånd 

samt att acceptera ett företag som kommer betala tillbaka lånet. Ibland kan det dock fattas 

felaktiga beslut. För långivare representerar ett felaktigt beslut att neka ett lån till en person 

som skulle kunna återbetala lånet och godkänna ett lån till någon som inte kommer att betala 

tillbaka lånet (ibid). Den digitala lösningen kan inte se samma framtidspotential som en 

människa gör. En digital lösning kan enkelt avläsa historisk data men har svårt att se framtida 

lösningar. Den digitala lösningen innebär att information inhämtas och bearbetas via olika 

digitala system istället för fysiska möten och dokument. Swedbank förklarade att både 

historisk data och framtida förväntningar spelar en viktig roll vid kreditbeslutet. Hur 

framtiden vägs in i en digital kreditbedömning kan således innebära en ökad risk att effektiva 

kreditbeslut missas.  

5.4 Digitaliserad kreditbedömning av företag 

Digitalisering innebär att arbetsrutiner som tidigare bestått av manuell handpåläggning av 

kreditgivare istället sköts automatiskt via IT baserade tjänster. Handelsbanken beskriver att 

det finns en svårighet i att hitta programmerare som kan programmera denna typen av digitala 

plattformar. Detta är en problematik som även SEB upplever. En av anledningarna att 

digitaliseringen inte har kommit lika långt på företagssidan kan därmed vara bristen på 

programmerare. Informationen som bankerna har tillgång till måste förvaras säkert vilket är 

en utmaning som bankerna står inför. För att digitalisera kreditgivningen till företag krävs det 

därför att bankerna har IT-säkerhet i beaktning. Både Finansinspektionen (2016) och Kelly 

(2014) beskriver att det under de senaste åren skett allt fler IT-angrepp. För att reducera dessa 

risker behöver bankerna bygga pålitliga digitala plattformar (Mukherjee & Nath, 2003). 

Säkra och fungerande system kan reducera bankens kostnader (Martins, Oliveiraa & Popovic, 

2014) samtidigt som det ökar lojaliteten hos kunderna (Levy, 2014).    

 

Samtliga respondenter menar även att en mänsklig handpåläggning vid företagskrediter 

fortfarande är nödvändig på grund av komplexiteten. Även om samtliga banker är överens om 

att det kommer krävas en manuell handpåläggning vid företagskrediter skiljer sig bankernas 

synsätt när det kommer till graden av digitalisering vid kreditgivning. De största skillnaderna 

mellan bankernas synsätt går att se mellan Handelsbanken och Nordea. Handelsbanken har 

ett väldigt lokalt förankrat synsätt när det gäller kreditgivning, medans Nordeas synsätt är att 

dem vill ligga i framkant när det gäller digitalisering då dem tror att “framtidens kunder” 

kommer uppskatta digitaliseringens möjligheter. Ingen av bankerna utesluter dock den 

mänskliga handpåläggningen. Skillnaden i bankers framtida användningen av digitalisering 
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vid kreditgivning kan bero på att bankerna har olika synsätt, visioner och strategier. 

Handelsbanken och Nordea har skilda synsätt och värderingar vilket även påverkar i vilken 

grad de anammar digitalisering vid kreditgivning till företag.  

 

Larsson och Yamit Viitaoja (2017) beskriver att bankens tjänster kan förmedlas till flera 

kunder på ett snabbare och mer effektivt sätt då de fysiska mötena minskar samtidigt som 

kunden kan lösa flertalet av sina ärenden själv över nätet. Detta synsätt arbetade även 

Swedbank utifrån då de arbetar för att digitalisera övriga tjänster för att på så sätt frigöra tid 

som kan användas till mer komplexa arbetsuppgifter. En minskad administration till följd av 

digitaliserade plattformar kan dock leda till eventuella missar som inte hade inträffat vid 

mänsklig manuell administration. Vissa respondenter i Larsson och Yamit Viitaojas studie 

såg en problematik i att bankens tjänstemän inte mötte kunden fysiskt och därför inte kunde 

läsa av bland annat deras kroppsspråk (ibid). Orem (2018, januari) instämmer med 

ovanstående och menar att kreditgivning inte går att automatisera helt, det behövs fortfarande 

en mänsklig faktor.     

 

Samtliga respondenter beskrev att komplexiteten med företagssidan bland annat beror på att 

banken enligt lag måste bedöma återbetalningsförmågan, för att göra det krävs det att många 

frågor ställs. Komplexiteten ligger i att kunna standardisera frågorna som banken ställer för 

att säkerställa återbetalningsförmågan. Samtidigt får frågorna inte bli för många eftersom 

processen då kan upplevas lång och komplicerad av företagen som söker kredit. Vissa företag 

har mer underlag än andra vilket gör att samma frågor inte kan tillämpas till alla företag. 

Kreditbedömning av företag anses därför vara mer komplex vilket beskrivs försvåra 

digitaliseringen av företagslån. Digitalisering av företagslån skulle innebära att information 

om företaget hämtas digitalt och att det sen sker en automatisk bedömning i datorsystemet 

som avgör utfallet av krediten. Samtliga intervjupersoner var även eniga om att 

kreditgivningsprocessen för privata krediter är mer standardiserad och mindre komplex än 

kreditgivningen till företag. För privatpersoner är inkomster, utgifter och liknande mer 

standardiserat och på så sätt blir det enklare att utforma ett standardformulär. Även om 

informationen som inhämtas går att göra digitalt beskriver respondenten från Nordea dem 

samtidigt tycker att det är positivt och viktigt att det är rådgivaren som får analysera om det 

blir ett ja eller nej vid företagskrediter. Det går inte att analysera hur ägaren är rent digitalt, 

det finns inga standardmallar vid kreditgivning till företag. Anledningen till att 

företagskrediter beskrivs som mer komplexa än krediter till privatpersoner beror förmodligen 

på att fler variabler behövs vägas in samt att den mjuka informationen är svår att kontrollera 

digitalt. UC (u.å) menar att fördelarna med att automatisera sitt kreditbeslut är att man uppnår 

konsekvent bedömning, flexibilitet och snabbhet till följd av att den mänskliga manuella 

faktorn minimeras samtidigt som det är en effektiv kundhantering (ibid). Respondenterna i 

studien beskrev att digitalisering av företagskrediter skulle innebära att den hårda datan 

lättare kontrolleras.   

 

Sparbanken Skåne beskriver likt ovanstående att det finns en möjlighet att kreditgivningen 

kan bli effektivare och mer kostnadseffektivt genom en ökad digitalisering, då digitalisering 

innebär mindre mänsklig handpåläggning. Handelsbanken beskriver även att det finns en risk 
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att nätbankerna kan hålla lägre kostnader än traditionella banker när digitalisering ökar. 

Swedbank tror inte att digitaliseringen har så mycket att göra med kostnadseffektivisering när 

det gäller just kreditbedömningen. Men samtidigt nämner de att digitaliseringen leder till 

effektivisering av övriga tjänster vilket innebär en kostnadsbesparing. Vid digitalisering 

behöver banken inte lägga lika mycket resurser på mänsklig handpåläggning. Dock innebär 

det en risk för banken att utesluta den mänskliga handpåläggningen som uttryckligen krävs 

vid företagskrediter. Digitaliseringen skulle kunna innebära att det sker mindre mänsklig 

handpåläggning än förr men att den finns kvar vid dem moment i kreditbedömningen som 

anses mest nödvändiga av en human bedömning.  Martins, Oliveiraa och Popovic (2014) 

beskriver att risk är en övervägande faktor till varför slutanvändaren kan vara skeptisk till 

internet banking. Bankerna måste därför se till att säkerhet uppehålls och att risken 

minimeras. Både banken och kunder kan tjäna på att använda internet banking istället för 

traditionell banking då de kan innebära sänkta kostnader både för banken och för kunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Analysmodell 

 

Digitalisering påverkar både banken och kreditbedömningen som är ett av stegen i 

kreditgivningsprocessen. Vidare beskriver modellen att banker är olika på grund av att de 

präglas av olika struktur och kultur. Detta påverkar dels bankens synsätt när det gäller 

relations- och transaktions orienterad kreditgivning och även graden av digitalisering vid 

kreditgivning. Relationen mellan långivare och låntagare anses fortfarande vara viktig, de 

mänskliga mötena kommer fortfarande behövas i framtiden. De mänskliga mötena är 
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viktigast vid den initiala kontakten, under kredittidens gång kan relationen digitaliseras. På 

grund av komplexiteten som finns vid kreditgivning till företag så kommer det även i 

framtiden krävas en mänsklig handpåläggning vid kreditbedömning. Vid digitalisering 

påverkas den transaktionsorienterade kreditgivning i form av att de hårda variablerna kan 

kontrolleras effektivare. Modell 3 har utformats för att läsaren på ett illustrativt sätt ska skapa 

sig en förståelse för hur uppsatsens analys av empiri bidragit till tidigare forskning.   
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6. Slutsats  

 

I kapitel sex presenteras studiens slutsatser. Vidare redogörs för de bidrag som studien har 

inneburit för att sedan ge förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

6.1 Resultat och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå hur bankers kreditbedömning av 

företag påverkas av ökad digitalisering inom banksektorn, med utgångspunkt i transaktions- 

och relationsorienterad kreditgivning. Studien syftar även till att utveckla en teoretisk modell 

av hur bankernas kreditgivning av företag påverkas av digitalisering. Fem intervjuer har 

genomförts med nio olika respondenter vars arbete omfattar kreditgivning. Intervjuerna syftar 

till att besvara forskningsfrågan; Hur påverkar den pågående digitaliseringen bankernas 

kreditbedömning och vilka konsekvenser innebär det för relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning? 

 

Banker är olika, detta innebär att banker har olika struktur och kultur. Våra resultat visar att 

olikheterna speglar bankernas synsätt när det gäller relations- och transaktionsorienterad 

kreditgivning. Bankens värderingar och kultur påverkar om kreditgivaren är relations- eller 

transaktionsorienterad. Vid kreditgivning sker det en helhetsbedömning baserad på 

kombinationen av mjuk och hård information. Vår analys visar att mjuk information används 

främst vid det initiala mötet samt vid företag som är mindre transparenta. Den hårda 

informationen kontrolleras mer frekvent under kredittiden. Den relationsorienterade 

kreditgivningen är alltså mer betydelsefull vid det initiala mötet med kunden medans den 

transaktionsorienterade kreditgivningen fortsätter att vara betydelsefull under kredittidens 

gång.  

 

Våra resultat visar även att kreditrelationen är viktig vilket även styrks av tidigare forskning. 

Bankerna träffar sina företagskunder minst en gång om året via personliga möten. 

Digitalisering kommer innebära att kunder kan sköta mer själv vilket gör att avståndet mellan 

kund och bank ökar. Våra resultat visar att ett ökat avstånd inte kommer påverka den 

nuvarande kreditrelationen mellan bank och kund. Det räcker att banken träffar kredittagaren 

en gång om året, resten av kreditrelationen är redan nu digital och förväntas vara det 

framöver. Kreditrelationen förväntas inte påverkas i alltför stor utsträckning när det gäller de 

mänskliga mötena med kunden. Detta innebär att den relationsorienterade kreditgivningen 

fortfarande kommer vara betydelsefull dock i en ny mer digitaliserad form. Resultatet av 

studien visar även att digitalisering av företagskrediter är och kommer fortsatt vara 

problematisk. Detta beror på att företagskrediter är mer komplexa än krediter till 

privatpersoner. Komplexiteten beror dels på att det finns fler faktorer och komponenter att ta 

hänsyn till, dels att de mjuka variablerna inte går att säkerställa på samma sätt. Att bankerna 

ser ett problem med att digitalisera företagskrediter på grund av att den mjuka informationen 
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inte säkerställs lika tillförlitligt tyder på att den relationsorienterade kreditgivningen 

fortfarande kommer finnas kvar trots digitalisering.  

 

Slutligen visar våra resultat att viss information redan idag hämtas digitalt och det finns 

digitala kontrollsystem. Detta tyder på att vissa moment i kreditbedömningen är 

digitaliserade. Begränsningen av fortsatta digitaliserings möjligheter inom 

kreditbedömningen beror även på att bankerna styrs av lagar och regler som de måste förhålla 

sig till. Bankerna måste ställa fler frågor än förr för att ha en dokumenterad kännedom om 

kunden. En del av problematiken med att digitalisera företagskrediter är att utforma 

standardiserade frågor som lämpar sig för alla företag för att på så sätt få en tillräckligt bra 

kännedom om företag. Resultaten visar även att i framtiden förväntas mindre företagslån 

kunna digitaliseras eftersom det är lättare att standardisera frågor som berör mindre 

företagslån samt att mindre lån innebär mindre risk för banken. Vi kan konstatera utifrån vår 

analys att även om vissa moment i kreditbedömningen kan digitaliseras krävs det en mänsklig 

handpåläggning i slutändan vid större företagskrediter. Även i framtiden förväntas det 

behövas en mänsklig handpåläggning på grund av att kreditgivningen till företag inte går att 

digitalisera fullt ut.  

6.2 Implikationer 

6.2.1 Teoretiska implikationer 

Studien har bidragit till att utveckla tidigare forskning kring kreditbedömning. Studiens syfte 

har varit att försöka fylla det forskningsgap som finns på området avseende kreditbedömning 

kopplat till digitalisering. Tidigare forskning har i begränsad utsträckning studerat hur 

digitaliseringen påverkar bankväsendet. Dock saknas det koppling till de olika synsätten, 

relations- och transaktionsorienterad kreditgivning. Studien bidrar till forskningsområdet på 

grund av att studien beskrivit och analyserat hur digitaliseringen påverkar bankers 

kreditbedömning med utgångspunkt ur relations- och transaktionsorienterad kreditgivning. 

En modell har utformats som visar hur digitaliseringen påverkar både banken och bankernas 

kreditbedömning av företag. Resultaten av modellen visar att digitaliseringen kommer 

innebära att den transaktionsorienterade kreditgivningen påverkas i form av att de hårda 

variablerna lättare kan kontrolleras. Digitaliseringen av kreditbedömningen kommer innebära 

att relationen fortsatt kommer vara viktig samt att det kommer krävas en mänsklig 

handpåläggning vid företagskrediter på grund av komplexiteten. Det framgår även att graden 

av dels digitalisering inom kreditbedömning samt graden av transaktions- och 

relationsorienterad kreditgivning bestäms av bankens struktur och kultur.  

 

6.2.2 Praktiska implikationer 

Vår studie har bidragit med kunskap om hur digitaliseringen påverkar den 

informationsasymmetri som finns mellan långivare och låntagare. Vid digitalisering ökar det 

fysiska avståndet mellan bank och låntagare samtidigt beskrivs relationen fortsatt vara viktig. 
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Det är därför viktigt för banker att ha i åtanke att bibehålla relationen via olika digitala 

plattformar.  

Banker kan även ta del av det som beskrivits i studien kring digitalisering vid 

vidareutveckling av sina digitala system. Samtliga banker i studien beskriver att det finns ett 

problem att hitta programmerare som kan utveckla bankens digitala system. Det är därför 

viktigt för banker som vill ligga i framkant när det gäller digitalisering att anställa 

programmerare som kan utveckla deras system. Mindre företagslån beskrivs av 

respondenterna i studien som möjliga att digitalisera. Att anställa programmerare som 

utvecklar bankens digitala system skulle kunna innebära att mindre företagslån kan 

digitaliseras.  

 

Både tidigare forskning och respondenterna i studien beskriver att det inte är möjligt att 

digitalisera kreditbedömning till företag fullt ut. I uppsatsen beskrivs trots detta att vissa 

moment skulle kunna gå att digitalisera exempel på detta är inhämtningen av information. 

Tidigare forskning samt insamlad empiri beskriver återbetalningsförmågan som den 

viktigaste faktorn vid kreditgivning. Nya digitaliserade moment i kreditbedömningen skulle 

kunna hjälpa banker att säkerställa återbetalningsförmågan på ett effektivare sätt. Bankerna 

kan utifrån uppsatsen ta del av vilka och hur vissa moment i kreditbedömning skulle kunna 

digitaliseras.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Digitaliseringen är en pågående förändring inom banksektorn och flera av respondenterna var 

övertygade om utvecklingen kommer fortsätta ske i allt snabbare takt. Det är troligt att 

digitaliseringen kommer spela en allt större roll i bankernas verksamhet och att vissa 

företagskrediter inom en snar framtid kommer ske digitalt. Därför tror vi att det här är ett 

ämne som kommer vara relevant att forska vidare kring för att följa den fortsatta 

utvecklingen, samt att se i vilken utsträckning kreditgivning kommer kunna digitaliseras med 

nya tekniker.  

 

Flera respondenterna var eniga om att privatsidan var mer digitaliserad än företagssidan och 

att detta berodde på komplexiteten i företagskrediter. Det hade därför varit intressant att 

undersöka skillnaderna mellan kreditgivning till privatpersoner och företag kopplat till den 

digitala utvecklingen. Detta hade kunnat generera djupare kunskaper i hur kreditgivning på 

företagssidan skulle kunna digitaliseras vidare.  

 

Vi har undersökt hur kreditbedömningen påverkas av digitaliseringen utifrån bankernas 

perspektiv, det hade även varit intressant att undersöka hur företagen upplever 

digitaliseringen. Att studera hur företagen upplever digitaliseringen hade kunnat bidra med 

förståelse kring hur digitaliseringen påverkar företagen och om det är något som bankerna 

kan dra nytta av vid utveckling av olika system och arbetsrutiner.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Allmänt 

 Vill du berätta lite om x som företag och verksamheten här på det lokala kontoret?  

 Vill du beskriva din yrkesroll på x?  

 

Kreditbedömning 

 Vill du beskriva hur kreditgivningsprocessen ser ut hos er från det att en låneansökan 

kommer in tills att ett beslut tas? 

 Beskriv vilken information ni behöver för att ta ett kreditgivningsbeslut? 

 Vilken information samlas in vid kreditbedömning? 

 Hur samlas informationen in?  

 Vilken typ av information lägger ni störst fokus på vid kreditbedömning?  

 Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns/kan komma att finnas när störst fokus 

läggs på personen vid kreditbedömning?  

 Vilka för-och nackdelar anser ni att det finns/kan komma att finnas när störst fokus 

läggs på finansiell information vid kreditbedömning?  

 Är kreditrelationen med kredittagaren viktigt? Kreditrelation definieras som 

kontinuerlig kontakt, utbyte av information, transparens och förtroende. 

 Hur arbetar ni för att bibehålla relationen med kredittagaren? 

 

Digitalisering 

 Vill du beskriva hur ni arbetar med digitalisering? 

 Vill du beskriva hur xx och x arbetar med digitalisering?  

 Vänligen beskriv hur arbetet på banken såg ut förr jämfört med idag 

 Vill du beskriva hur kreditbedömning såg ut förr, har kreditbedömningen förändrats 

på något sätt? 

 Vill du beskriva hur du tror digitalisering kommer påverka relationen mellan bank och 

kund?   

 Hur tror ni digitaliseringen kommer påverka banksektorn och kreditbedömningen i 

framtiden? 

 Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns/kan komma att finnas med en ökad 

digitalisering av kreditbedömning?  
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