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Abstract 
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Writers: Johannes Malmros and Josef Sjögren Sintikakis 

Supervisor: Per-Ola Ulvenblad 

Examiner: Jonas Gabrielsson and Elias Bengtsson 

Title: Credit; A comparison between banking companies and foundation-based savings banks 

lending to small and medium-sized enterprises. 

Introduction 

This study investigates commercial loans to SMEs and discrepancies in the credit granting 

process that may occur due to banks' diffrent ownership types and organizational structures. 

Foundation-based savings bank and publicly traded banking companies have different business 

goals that may have an impact on the process of granting credit to SMEs. The study intends to 

explore the lending process for these two different types of banks and the impact on this process 

that their different business models may have. 

Purpose 

The purpose of the study is to investigate the credit granting process for small and medium-

sized companies, as well as the differences that can be identified in this process between diffrent 

types of banks. Furthermore, this thesis aims at investigating how potential differences in the 

lending process are affected by banks' business goals and other organizational differences. 

Method 

The study has an abductive method approach, in addition, a qualitative research method is used, 

due to the interviews conducted. Information from the respondents led to additional theory and 

information gathering that formed a theoretical model used in the paper analysis. 

Conclusion 

In conclusion, the actual lending process looks fairly similar for all the banks included in this 

thesis. Differences that are more obvious are that the for publicly traded banking companies, 

decisions are made at different levels, from local to national level, with credit preparation PM 

as information brokers. Savings banks can also make decisions at different levels, but always 

locally. Publicly traded banking companies are willing to take higher credit risk in order 

generate higher earnings, so that shareholders requirements on return are met. The savings 

banks have no owners and therefore do not have the same objective as pulbicly traded banking 

companies. Publicly traded banking companies show no further interest in if the credit-seeking 

company in some way favors local society. Savings banks on the other hand, have a vested 

interest in locally-affiliated companies that may have a positive impact on the local area.  

Key words: Credit granting process, Corporate governance, Small and medium-sized enterprises, 

foundatation driven savings bank and banking company 
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Titel: Kreditbedömning; En jämförelse mellan bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbanker 

kreditgivning till små- och medelstora företag. 

Inledning 

Uppsatsen handlar om kreditgivning till Små-och medelstora företag (SME) och skillnader som 

kan finnas mellan bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbanker i detta förfarande. Sparbanker 

och bankaktiebolag har olika verksamhetsmål som kan ha en inverkan på 

kreditgivningsprocessen. Sparbanker har för avsikt att genom lokalt förankrade bankkontor, 

som fattar lokala beslut, ha en aktiv roll i utvecklingen av lokala näringslivet. För aktiebolag 

finns ett fundamentalt syfte med verksamheten, att generera vinst till sina ägare; för 

bankaktiebolag genom att bedriva bankverksamhet. Med den utgångspunkten syftar uppsatsen 

till att utforska kreditgivningsprocessen för dessa två olika typer av banker och vilken inverkan 

deras verksamhetsmål kan ha. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kreditgivningsprocessen till SME ser ut för 

bankaktiebolag och sparbanker, samt vilka skillnader mellan dessa som kan identifieras. Vidare 

syftar uppsatsen till att undersöka hur eventuella skillnader i kreditgivningsprocessen påverkas 

av bankers verksamhetsmål och andra organisatoriska skillnader. 

Metod 

Studien har en abduktivt metodansats, då vi genom studiens gång har rört oss mellan teorier 

och den insamlade empirin. Vidare används en kvalitativ forskningsmetod, i form av 

intervjufrågor. Därefter har information från respondenter lett till ytterligare teori-och 

informationsinsamling som gav upphov till en teoretisk modell som används i uppsatsen analys. 

Slutsats 

Resultatet i denna studien visar att själva kreditgivningsprocessen ser någorlunda lika ut. 

Skillnader som är mer uppenbara är att för bankaktiebolagen kan beslut fattas på olika nivåer, 

från lokal nivå till nationell, med kreditberednings-PM som informationsförmedlare. 

Sparbanker kan även de fatta beslut på olika nivåer, men alltid lokalt. Bankaktiebolagen är mer 

villiga att ta risk vid kreditgivningen för att tillgodose ägarnas krav på avkastning. Sparbankerna 

har inga ägare och därför finns inte samma målsättning. Bankaktiebolag visar inget vidare 

intresse ifall det kreditsökande företaget på något sätt gynnar lokala samhället, till skillnad från 

Sparbankerna vars intresse är att vara tillgängliga för lokalt förankrade bolag som kan ha en 

positiv inverkan på närområdet. 

Nyckelord: Kreditgivningsprocess, Bolagsstyrning, Små- och medelstora företag, stiftelsedriven 

sparbank och bankaktiebolag 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet har för avsikt att genom bakgrundinformation och problemdiskussion ge 

läsaren en uppfattning om studiens forskningsområde och till vilket syfte denna studie 

genomförs.  

1.1 Bakgrund 
 

Denna uppsats handlar om kreditgivning till små-och medelstora företag (SME) och vilka 

skillnader som kan finnas mellan bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbanker som 

kreditgivare. Stiftelsedrivna sparbanker och bankaktiebolag drivs med en fundamental skillnad 

i sitt verksamhetsmål; för sparbanker att främja det lokala intresset och för aktiebolag att 

generera vinst till sina ägare. Med den aspekten som grund, syftar uppsatsen till att utforska 

kreditgivningsprocessen för dessa typer av banker samt illustrera och förklara eventuella 

skillnader i respektives kreditgivningsprocess. 

SME utgör en stor del av näringslivet, men de tenderar också att vara mindre transparenta ur 

ett informationsperspektiv, mer riskfyllda och ha färre finansieringsalternativ jämfört med 

större, etablerade bolag (Norden, 2015). Därför använder sig SME-företag oftast av banklån för 

finansiering av dess investeringar (Berger & Udell, 1995, 2002: Coleman, 2000: Bruns & 

Fletcher, 2008: Abdulsaleh & Worthington, 2013). I Sverige utgör SME mer än 90 procent av 

det totala näringslivet. Dessa företag är således en bidragande orsak till landets ekonomiska 

tillväxt samt sysselsättningsgrad (Svenskt Näringsliv, uå: Ulvenblad och Ulvenblad, 2012: Baas 

& Schrooten, 2006).  

I Sverige finns det cirka 120 kreditmarknadsinstitut som bedriver bankverksamhet och därmed 

står under tillsyn av finansinstitutet. Bankverksamheten i Sverige domineras av fyra 

bankorganisationer. Dessa är SEB AB, Handelsbanken AB, Swedbank AB och Nordea AB. 

Dessa storbanker innehar cirka 80 procent av marknaden av in- och utlåningsverksamheten i 

Sverige (FI, 2017).  Utöver det fyra storbankerna finns det bland annat cirka 60 stycken 

sparbanker med över 240 lokala bankkontor i Sverige. En sparbank ska främja det lokala 

intresset och styrs ofta av stiftelser. Alla beslut i en sparbank fattas lokalt på kontoret och 

banken ska aktivt verka för den lokala utvecklingen. Ett bankaktiebolag syfte är däremot att 

bereda vinst åt dess aktieägare (Sparbanken, uå). 

Avreglering år 1985 av den svenska finansiella marknaden, ledde till att bankernas utlåning 

ökade kraftigt. Konsekvenserna av detta ledde till att marknaden överhettades och att bankerna 

gjorde stora kreditförluster (Nutek, 2005). Resultatet av avregleringen kan enligt Englund 

(1999) återspeglas i bankernas förhållandevis restriktiva kreditgivning idag. 

“Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser 

som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om 

förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.”  Lag (2010:1853). 

Det finns många aspekter vilka banken måste beakta vid kreditgivning till företag. Bolagets 

finansiella information, kompetens inom företaget, marknadssituation, säkerheter och 
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ersättning i form av ränta är endast ett antal punkter vilka banken måste ta hänsyn till vid 

bedömning av företag (Broomé, Elmér, & Nylén, 1998).  

1.2 Problemdiskussion 
 

Sambandet mellan olika typer av banker och SME lån har studerats i Finland av Hasan, 

Jackowicz, Kowalewski och Kozłowski (2014). De fann att lokala kooperativa banker är mer 

benägna att låna ut till SME än större- och utländska banker. Vidare fann det även att SME 

lånade till en lägre kostnad av lokala kooperativa banker än större- och utländska banker. En 

sparbank kan beskrivas som en form av kooperativ bank, där banken ägs av en stiftelse vars 

eventuella vinstmedel ska delas ut inom den lokala orten. Ett noterat bankaktiebolag verkar 

däremot för att maximera avkastningen till sina aktieägare (Sparbankerna, uå). Lazonick och 

O’Sullivan (2000) argumenterar för att bolag bör ha som mål att vinstmaximera till sina ägare, 

som gynnar både aktieägarna direkt, men även för att det gynnar samhällets ekonomiska 

tillväxt. Skillnaden i respektive typer av bankers verksamhetsmål bör påvisa skillnader gällande 

deras inställning och kreditgivning till SME. 

SME är en viktig del av ett lands ekonomiska tillväxt, samtidigt som finansiering är nyckeln 

för SME:s framtida tillväxt (Beck & Demirguc-Kunt, 2006). Dessa faktorer kan förklara den 

omfattande forskningen gällande kreditgivning till SME, både nationellt och globalt. Tidigare 

forskning anser att kreditgivningen sker på olika vis beroende på dess situation. Broomé et. al 

(1998) menar på att banken måste beakta ett flertal variabler för en korrekt bedömning av det 

sökande bolaget. Murray (1995) beskriver kreditbedömning på ett bra sätt med citatet; 

“Kreditbedömning är en konstform snarare än en vetenskap” 

Tidigare forskning gällande kreditgivning till SME har undersökt och utvecklat modeller för 

kreditprocessen. Altman (1980) utvecklade en modell bestående av fyra steg, vilken har använts 

frekvent i beskrivningen av kreditprocessen både nationellt och globalt. Svensson och 

Ulvenblad (1994) tog fram en svensk motsvarighet, och menar på att deras modell kan användas 

oberoende vilket företag som söker kredit. Tidigare forskning har även genomfört studier om 

vilka informationskällor som används vid kreditgivning till SME, samt i vilken omfattning, 

syfte och tillfälle denna information används (Trönnberg & Hemlin 2013: Green, 1997: Berger 

& Udell, 2006: Bruns & Fletcher ,2008: Rad, Wahlberg & Öhman, 2013: Baas och Schrooten 

,2006: De la Torre, Pería & Schmukler 2010: Degryse & Ongena, 2007).  

Tidigare forskning har även studerat vilka bedömningsvariabler som beaktas vid kreditgivning 

till SME (Bruns & Fletcher, 2008: Agyapong, D, Agyapong, G & Darfor, 2011: Gibson, 2013: 

Svensson & Ulvenblad, 1994: Zambaldi, Aranha & Lopes, 2011: Green, 1997: Fatoki & 

Odeyemi, 2010). Altman (1985) har skapat en välkänd modell över vilka bedömningsvariabler 

en kredithandläggare beaktar vid kreditgivning, vilken betecknas 5C-modellen (Altman, 1985: 

Beaulieu, 1994: Green, 1997: Thomas, 2000). Svensson och Ulvenblad (1994) har även en här 

en svensk motsvarighet med fem variabler, vilka en kredithandläggare bör beakta.  Vidare har 

även tidigare forskning studerat förhållandet mellan banken och det sökande SME. Dessa 

studier har visat att det råder informationsasymmetri mellan banken och det sökande SME 

(Deakins & Hussain, 1994). Studier har även gjort gällande varför informationsasymmetrin 
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uppkommer, hur den kan reduceras samt dess relation till SME:s förmåga att få kredit 

(Hernández-Cánovas & Martínez ,2010: Baas och Schrooten, 2006: Berger och Udell, 2006: 

Sharpe, 1990: Silver, 2003: Svensson & Ulvenblad 1994).  

Det har även visat sig att det skiljer sig mellan stora och små banker, i avseendet inhämtning 

och användning av transaktionsbaserad- och relationsbaserad information samt dess funktion 

som underlag vid kreditgivning till SME (Uchida, Udell, & Yamori, 2012: Scott, 2004: 

Alessandrini, Presbitero, Zazzaro, 2010). Svensson och Ulvenblad (1994) har genomfört en 

studie över skillnader gällande kredithantering beroende på bankens geografiska läge, dvs om 

banken verkar i en storstad eller på mindre ort. Andra studier har identifierat skillnader mellan 

erfarna och oerfarna bankmäns kredithantering (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012). En annan 

studie skriven av Carter, Shaw, Lam & Wilson (2007) undersökte om kredithandläggarens- och 

den sökandes kön kunde innebära några skillnader gällande vid kreditgivning till SME. Relation 

mellan banken och det sökande bolaget (Moro & Fink, 2013) samt vilken effekt det kan ha på 

företagets förmåga till innovation har studerats av Gianneti (2012). Beck, Demirgüç-Kun och 

Martínez (2010) studerade skillnader mellan inhemska och utländska banker gällande deras 

utlåningstekniker vid kreditgivning till SME.  Uchida, Udell & Watanabe (2008) har studerat 

om det finns något samband mellan storleken av företaget och bankens storlek. De fann i sin 

studie att större företag tenderar att låna från större banker. Dock visar Berger, Goulding och 

Rice (2014) att detta sambandet inte existerar längre och menar på att de kan bero på förändrad 

utlåningsteknik och avregleringen av bankindustrin. 

Kreditgivning till SME har studerats tidigare gällande kreditprocessen, inriktning, 

bedömningsvariabler, informationsasymmetri, skillnader mellan stora och mindre banker. Det 

finns således ett forskningsgap gällande skillnader i kreditgivning till SME mellan banker 

drivna via stiftelse, likt en sparbank och bank-aktiebolag. Denna uppsats syftar till att fylla detta 

forskningsgap genom att studera bank-aktiebolag och sparbankers kreditprocesser gällande 

kreditgivning till SME. Genom att studera olika former av banker, syftar även studien till att 

öka förståelsen för bedömningsprocessen och slutligen identifiera skillnader i redan nämnda 

bankers kreditgivning till SME.  

1.3 Problemfrågor 
1.4  

Hur sker kreditgivningsprocessen till SME av bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbanker? 

Hur påverkas kreditgivningsprocess till SME av bankernas olika verksamhetsmål? Vilka 

skillnader kan identifieras? 

1.4 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbankers 

kreditgivningsprocess till SME. Vidare syftar uppsatsen till att hitta mönster och förklara 

kreditgivningsprocess i respektive bank och därmed identifiera eventuella skillnader mellan de 

olika typer av bankorganisationer baserat på verksamhetsmålet. 
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2. Teori 
Teorikapitlet är indelat i två delar för att läsaren ska få en bättre överblick. Kapitlet inleds med 

att förklara olika ägande former samt teorier och lagar inom detta område. Sedermera 

förklaras kreditgivningsprocessen till SME. Slutligen illustreras studiens teoretiska modell, där 

vi kopplar studiens teorier till det studerade ämnet.  

 

2.1 Bankaktiebolag och stiftelsedrivna sparbanker 

Sparbank - stiftelse 

En Sparbank är en lokal bank där varje kreditbeslut hanteras lokalt. Att en sparbank är en lokal 

bank menas med att varje enskild sparbank ska verka inom ett avgränsat geografiskt område. 

Sparbanker drivs till skillnad mot andra associationsformer av banker utan enskilt vinstsyfte. 

Vidare följer sparbanker, utöver det vanliga lagar, likt alla andra banker måste följa, även 

Sparbankslagen. Vinstkravet för en sparbank är detsamma som för andra banker, dock skiljer 

sig ägarformen och dess verksamhetsmål åt. En sparbank drivs helt eller delvis av en stiftelse 

vars syfte är att främja bankens utveckling, bidra till en positiv samhällsutveckling och 

stimulera till sparsamhet.  I Sparbankslagen står det att dess stiftare inte har rätt att få ta del utav 

eventuell vinst. Sparbanker har istället en möjlighet och en historia av att avsätta en del av 

vinsten för att främja det lokala engagemanget. År 2012 donerade Sveriges sparbanker till 

exempel cirka 260 miljoner till allmännyttiga ändamål (Sparbankerna, uå). Vidare förmedlar 

Sparbankerna om att de strävar efter att genom sin verksamhet delta i utvecklingen av lokala 

näringslivet och samhällets utveckling i helhet.   

Huvudmännen i en sparbanksstiftelse är det personer som är ytterst ansvariga för banken. Dessa 

huvudmän väljs av kommunfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Resterande del av 

huvudmännen i en sparbanksstiftelse väljs av sparbankens kunder. Huvudmännen utser 

sedermera bankens styrelse (Riksdagen, 2017). Figur 2 visar hur en sparbank drivs.  

 

Figur 1: Organisationsschema över en stiftelsedriven bank. 

En annan form av sparbank drivs som ett aktiebolag men ägs helt eller delvis av en stiftelse. 

Banken fungerar på samma sätt som ett aktiebolag men då det ägs av en sparbankstiftelse har 

de samma syfte som en sparbank dvs främja lokalsamhället. Figur 3 visar hur ett stiftelseägt 

bankaktiebolag drivs (sparbankerna, 2017) 

 

Figur 2: Organisationsschema över ett stiftelsedrivet bankaktiebolag 
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Bank-aktiebolag 

Ett aktiebolag företräds enligt lag av en styrelse, som väljs fram av aktieägarna vid 

bolagsstämman. Den verkställande direktören väljs i sin tur fram av styrelsen (Verksamt, 2018). 

Varje år, på årsstämmodagen, beslutar styrelse dessutom om hur stor del av vinsten som ska 

delas ut till aktieägarna (Aktiebolag, 2017). Enligt Aktiebolagslagen ska bolagets syfte vara att 

bereda vinst åt dess aktieägare (Riksdagen, 2017). 

Bolagsstyrning, för aktiebolag, avser uppsättningen av regler, riktlinjer och processer som 

kontrollerar och styr bolaget åt det önskvärda ändamålet. Bolagsstyrningens huvudsakliga syfte 

är att balansera intressenters viljor. Dessa intressenter är generellt aktieägare, ledning, kunder, 

leverantörer, finansiärer, samhället mm (DeMarzo & Berk, 2017). Bolagsstyrningen lägger 

dock särskild tonvikt på rättigheter och ansvar för tre specifika grupper: Aktieägare, som äger 

bolaget och fattar beslut i bolagsstämma. Styrelsen, som ansvarar för bolagets förvaltning, bl.a. 

utse VD. Bolagets VD, som ansvarar för den löpande förvaltningen. En nyckelfunktion av 

bolagsstyrning är att fastställa maktfördelningen mellan dessa tre grupper för bolag ska drivas 

optimalt och rättvist för alla dess intressenter (ibid). Banker drivna i associationsformen 

aktiebolag ska följa Aktiebolagslagen (2005:551). I Sverige drivs det fyra största bankerna; 

SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea i bolagsformen aktiebolag. Dessa aktörer står för 

cirka 80 procent av den totala bankmarknaden i Sverige (FI, 2017). Årsredovisningar från 

Nordea, SEB och Handelsbanken anger tydliga målsättningar gällande att fortsätta skapa 

mervärde för aktieägarna genom att generera ökande avkastning i form av vinstutdelningar. 

Bankaktiebolagen är måna om att ha nöjda aktieägare och fokus ligger i att ha en räntabilitet 

som kan tillgodose ökade vinstutdelningar.  

 

 

Figur 3: Organisationsschema över ett bankaktiebolag 

2.2 Skillnader mellan olika bankers kreditgivning till SME enligt tidigare studier 
 

Tidigare forskning som berör skillnaden mellan bankers kreditgivning till SME, visar på att 

mindre banker har en tendens att producera och använda mer mjuk information. Detta beror till 

stor del på att mindre banker är mer benägna att aktivt delta i lokala aktiviteter där mjuk 

information finns lättillgängligt (Uchida, Udell, & Yamori 2012).  Detta fenomen återspeglas 

även bland banker, vilka är belägna på mindre orter (Silver, 2003: Svensson & Ulvenblad, 

1994). Enligt Degryse och Ongena (2007) ökar bankens engagemang gällande relationsbaserad 

information om det råder stor lokal konkurrens. Större banker använder däremot sig utav främst 

transaktionsbaserad information vid kreditgivning till SME (Uchida, Udell & Yamori, 2012: 

Scott, 2004: Alessandrini, Presbitero, Zazzaro, 2010). Vidare har Uchida, Udell & Watanabe 

(2008) visat i en studie i Japan att större företag använder sig av större banker vid finansiering 

av dess bolag. Dock visar Berger, Goulding och Rice (2014) att detta sambandet inte existerar 
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längre och menar på att de kan bero på förändrad utlåningsteknik och en avreglerad 

bankindustri. 

Ulvenblad & Ulvenblad (2012) har i sin studie om skillnader mellan erfarna och oerfarna 

kredithandläggare identifierat att erfarna kredithandläggare tar mer hänsyn till subjektiv 

information vid kreditgivning till SME. Medan oerfarna kredithandläggare använder sig främst 

av objektiv information baserad på transaktionsinformation. Carter, Shaw, Lam & Wilson 

(2007) genomförde en studie om huruvida kredithandläggarens samt den sökandes kön har 

någon betydelse vid kreditgivningen till SME. Resultatet i Carter et al (2007) studie visar att 

kredithandläggarens kön har liten påverkan på det slutgiltiga beslutet. 

2.3 Bolagsstyrning enligt ekonomiska teorier 
 

Det finns två konkurrerande teorier med starkt fäste inom företagsledning gällande ett bolags 

mål, uppträdande och hur det bör drivas. Teorierna tillför ett ramverk för bolagsstyrning, 

ersättningspolicy och ekonomisk och social prestanda. Shareholder theory utgår ifrån det 

ekonomiska perspektivet, med fokus på ett bolags syfte och ändamål; att generera vinst till 

ägarna, med en mindre vikt i bolagets interaktion med samhället eller politik gällande 

samhällsfrågor (Friedman, 1970). Stakeholder theory har ett bredare perspektiv, där 

vinstgenerering är lika viktig som bolagets relation till dess intressenter; aktieägare, 

kreditgivare, kunder, anställda, leverantörer, lokala samhället och påverkan på samhället i stort 

(Freeman, 1983). 

 

Shareholder Theory 

MD Pfarrer (2010) förklarar att shareholder theory rotar sig i Adam Smiths bok The Wealth Of 

Nations, som kom ut 1776, och ansluter sig till tre huvudprinciper från Smiths bok: 1. Vikten 

av fri marknad. 2. Den ”osynliga handen av självreglering”. 3. Vikten av ”upplyst självintresse”. 

Shareholder theory propagerar för en begränsad regerings-och regleringsinsats i affärslivet. 

Marknader är reglerade genom den ”osynliga handen”, vilket innebär att om bolag drivs enbart 

för dess egna vinstmaximering, kommer samhället i stort att gynnas av detta och att för mycket 

övervakning och reglering bidrar till ineffektiva marknader för både konsumenter och 

producenter. Ekonomer tillhörande ”Austrian school” av ekonomiskt tänkande, anammade 

tidigt perspektivet av shareholder theory och dess ”laissez-faire” (låt-gå-mentalitet) kapitalism, 

med fokus på bolags självreglering och begränsade regeringsinsatser. 

Den mest kända ekonomen länkad till shareholder theory är numera Milton Friedman som starkt 

argumenterade för att ett bolags främsta syfte är att generera vinst till dess ägare och att det är 

statens ansvar att lösa sociala problem. Friedman ansåg att företagsfilantropi och aktiviteter 

som inte var direkt relaterade till vinstmaximering åt ägarna inte bara var slöseri av ägarnas 

kapital, men kunde även ses som omoralisk stöld av ägarnas kapital (Pfarrer, 2010). Friedman 

ansåg att bolag existerar för att generera vinst till ägarna; inte för att övervaka ett samhälles 

sociala och moraliska utveckling (Friedman, 1970). 
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Två inflytelserika teorier faller inom spektrumet av shareholder theory; TCE (transaction cost 

economics) och agentteorin, där båda teorier fokuserar på handlingssätt som effektiviserar 

bolags vinstmaximering. Båda dessa teorier har på senare tid präglat synsättet på shareholder 

theory, såsom förklarad av Milton friedman (Pfarrer, 2010). TCE fokuserar på vikten av 

företagshierarki och övervakning av anställda för att minimera egennyttigt beteende. 

Agentteorin fokuserar primärt på förhållandet mellan agenten och principalen, och hur man på 

bäst sätt får de konkurrerande viljan hos dessa två att falla i linje för att vinstmaximera åt 

bolaget. Båda teorierna antar att människor är opportunister och sätter sitt eget intresse före 

bolagets. Av den anledningen fokuserar båda teorierna på mekanismer som övervakar 

ledningens beteende, och mekanismer som skapar incitament för att få ledningen att agera mot 

mål som i slutändan vinstmaximerar åt ägarna. Dessa mekanismer utgör de incitamentsystem 

som används i dagsläget. På grund av opportunism och egennytta har publika bolag infört 

styrelser, som ska se till att både övervaka ledningen men även skapa incitament åt ledningen, 

så att ledningen agerar efter bolagets övergripande intresse, istället för personlig vinning. Dessa 

mekanismer är inte helt felfria men Pfarrer (2010) anser att det är svårt att argumentera emot 

ett system där ägarnas och ledningens intresse faller i linje, genom incitament-och 

övervakningsprogram.  

 

Stakeholder Theory 

Stakeholder theory rotar sig vid att företags förpliktelser sträcker sig utöver förpliktelser mot 

ägare. Stakeholder-och shareholder theory har skillnader i sina grundsatser men båda teorierna 

behandlar frågor gällande företagets syfte och dess strategier för att kunna vara 

konkurrenskraftiga. Många gånger ställs dessa teorier mot varandra som varandras motpoler, 

men Pfarrer (2010) menar att så är inte fallet. Båda teorierna ser efter att nå företagets 

målsättning; skillnaderna föreligger i vilket tillvägagångsätt som är mest effektiv för att uppnå 

detta. 

Den stora skillnaden är att stakeholder theory argumenterar bland annat för att det bästa för att 

ett företag ska bli så konkurrenskraftigt som möjligt, uppnås inte genom att endast prioritera 

ägarnas vinstmaximering, utan genom att ta hänsyn till samtliga intressenter kopplade till 

företaget. 

Mot slutet av 70-talet och början på 80-talet, började akademiker inom psykologi, filosofi, 

företagsekonomi och sociologi att forska och ta fram nya teorier om bolagsstyrning som 

utmanade de dåvarande konventionella teorierna inom ämnet. Archie Carroll och Ed Freeman 

redovisade sina teorier om att bolag som tar hänsyn till intressen och viljor hos samtliga 

intressenter, presterade bättre än de bolag som enbart fokuserade på ägarna (Pfarrer, 2010). 

Carroll (1979) skapade det som idag kallas Carroll’s Pyramid of CSR, som består av 4 

grundläggande ansvarsområde; från grunden uppåt: Ekonomiskt ansvar (att generera vinst till 

ägare), Legalt ansvar (att följa lagar och regler), etiskt ansvar (företag är en del av samhället 

således har ett ansvar gentemot det) och filantropiskt ansvar (att engagera sig i välgörenhet och 

allmännyttig verksamhet). 
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Likt Carroll och Friedman, ansåg Freeman att ett företags vinstgenerering är produkten av ett 

välskött företag. Till skillnad från Friedman, var både Carroll och Freeman eniga om ett företag 

som skapar värde för samtliga intressenter (stakeholders), skapar i sin tur värde för dess ägare 

(shareholders). Freeman (1983) argumenterade för att om ett företag ska bli framgångsrikt 

måste det skapa värde för dess samtliga intressenter; kunder, leverantörer, anställda, samhället, 

kreditgivare mm. Bolagsstyrningen kan inte enbart fokusera på intressenterna i ett isolerat 

perspektiv, utan deras intressen måste mötas tillsammans i ett bredare perspektiv. Stakeholder 

theory är idén om att samtliga grupper av intressenter är viktiga för ett företags framgång och 

måste därför ha målsättningen att se till att främja det gemensamma intresset (ibid). 

”Stakeholder theory says if you just focus on financiers you miss what makes capitalism tick, 

which is that shareholders, financiers, employees, suppliers, communities can together create 

something that no one of them can create alone.” – Edward Freeman. 

2.4 Legitimitetsteorin 
 

Enligt Tilling (2004) är legitimitetsteorin ett verktyg för att förstå varför ett företag frivilligt 

väljer att redovisa dess samhälls-, miljö-, sociala värderingar och investeringar i dessa. För att 

ett företag ska uppnå legitimitet hos dess intressenter bör dess handlingar överensstämma med 

samhällets normer, värderingar och definitioner. Existerar det en skillnad mellan 

organisationens handlingar eller värderingar med samhällets uppsatta normer, kan det enligt 

Tilling (2004) föreligga ett hot mot dess organisatoriska legitimitet. Vidare anser Tilling ”att 

legitimitet, precis som pengar, är en resurs ett företag måste ha för att operera. Särskilda 

handlingar och åtgärder höjer dess legitimitet, medan andra kan sänka dess legitimitet. Låg 

legitimitet kan ha förödande konsekvenser för ett bolag, vilket kan påverka dess fortgång”. 

Ett företags legitimitet kan delas in i fyra faser, efter i vilken fas ett företag befinner sig i. Den 

första fasen är upprättandet av legitimitet, vilket belyser ett företags tidiga stadium av 

legitimitet. Upprättandet av legitimitet berör frågor om bolagets kompetens, ekonomi och den 

social accepterande nivå av kvalitet inom bolagets specifika bransch. Nästa steg är enligt Tilling 

(2004) ”underhållandet av legitimitet”, vilket de flesta företag verkar inom. Ett företag kan 

tappa sin legitimitet utan att ha gjort några förändrat inom företag. Detta då legitimitet är en 

form av samhällets normer och värderingar, vilka ändrar skepnad hela tiden, kan det enligt 

Tilling vara svårt för att företag att fortsätta uppnå legitimitet. Den tredje fasen är ”utökad 

legitimitet”, ett företag som intar nya marknader, ändrar sin verksamhetsinriktning eller 

förändrar dess kundkrets kan behöva förändra bolaget för att dess normer ska överensstämma 

med den nya inriktningen och på så sätt utöka sin legitimitet. Den sista fasen är ”försvarandet 

av legitimitet”. Ett bolags legitimitet kan sättas på prov, både genom interna- och externa 

händelser. Enligt Tilling (2004) kan ett företags legitimitetsaktiviteter vara kraftfulla och 

intensiva. Vidare menar Tilling på att, behöver ett bolag försvara sin legitimitet inför dess 

aktieägare, går detta oftast ut över bolagets samhälls- och miljöfrågor. Är det istället ett bolag 

som verkar för och uppnår legitimitet genom samhälls- och/eller miljöfrågor är det dess 

aktieägare som får betala det högsta priset för företagets försvarade av dess legitimitet (Tilling, 

2004). 
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2.5 Kreditgivningsprocessen 
 

Kreditprocessen har tidigare studerats av Altman (1980) och Svensson och Ulvenblad (1994). 

Altman (1980) visar på att kreditprocessen är en ständig process med utgångspunkten i den 

sökandes låneansökan och avslutas med, förhoppningsvis, återbetalningen av lånet. Enligt 

Altman består kreditprocessen huvudsakligen av fyra steg; Ansökan om lån, Kreditvärdering, 

bedömning av lånet och återbetalning. Svensson och Ulvenblad (1994) beskriver 

kreditprocessen via följande fem steg; Initial kontakt, Beredning & Bedömning, Beslut, 

Uppföljning och Varningssignaler. I denna uppsats förklaras och används Svensson och 

Ulvenblad (1994) modell för att illustrera kreditprocessen för läsarna. 

 

Figur 4: Illustration över kreditprocessen (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

 

2.5.1 Initial kontakt 

Den första kontakten mellan banken och företagaren är enligt Svensson & Ulvenblad (1994) 

det första steget i kreditprocessen. Vidare anser Svensson & Ulvenblad att den första kontakten 

är av signifikant betydelse då kredithandläggaren ofta bildar sig en uppfattning om företaget 

och dess ägare redan vid den initiala kontakten. Innehar den sökande ett existerande bolag, 

försöker kredithandläggaren besöka detta för att få en bättre uppfattning om dess situation och 

fortsatta framgång. Vidare anser Svensson & Ulvenblad att genom att besöka företaget och 

företagaren bakom bolaget får kredithandläggaren en helhetsbedömning av det sökande 

företaget. Svensson & Ulvenblad menar på det slutgiltiga kreditbeslutet ofta kan grundas på 

den initiala kontakten. Enligt Green (1997) är handläggarens magkänsla för den sökande ett 

effektivt sätt att sortera ut sökande på och på det sättet minska kostnaderna för kreditprocessen.  

 

2.5.2 Beredning & bedömning 

I detta steg förbereder kredithandläggaren beslutsunderlaget för kreditbedömningen genom att 

samla in information från företaget (Svensson & Ulvenblad, 1994).  För att göra en korrekt 

bedömning vid kreditgivning till små- och medelstora företag, behöver banken beakta en mängd 

information gällande den sökande (Broomé et. al 1998). Denna information kan delas in i två 

olika former. Dessa former av informationskällor är transaktionsbaserad information och 

relationsbaserad information (Rad, Wahlberg & Öhman, 2013: Berger & Udell, 2006). 

Transaktionsbaserad information består av finansiella faktorer och relationsbaserad information 

utgörs av icke finansiella faktorer. Berger & Udell (2006) anser att banken tar hänsyn till både 

finansiella och icke finansiella faktorer vid bedömning av den sökande. Beroende på det 

sökande bolagets situation samt bankens kunskap om bolaget kan kredithandläggaren välja att 

ta olika hänsyn till redan nämnda inriktningar (Berger & Udell, 2006). 
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Små- och medelstora företag saknar ofta finansiell information, vilket kan innebära att 

handläggaren får det svårare att bedöma företagets kreditvärdighet (Svensson och Ulvenblad, 

1994).  Enligt Bruns & Fletcher (2008) använder kredithandläggaren hellre subjektiv 

information i form av transaktionsbaserad information än objektiv information i form av 

relationsbaserad information vid kreditgivning. Förklaringen kan vara att subjektiv information 

är lättare att hantera samt omsätta i analys och kommunikation än information gällande 

relationer (Trönnberg & Hemlin 2013: Green, 1997). Det essentiella vid bedömning av en 

låneansökan menar Altman (1980) att bedömningen av sannolikheten att den sökande 

återbetalar lånet. 

 

2.5.2.1 Transaktionsorienterad information (hård information) 

Den transaktionsbaserade kreditgivningen baseras på företagets kvantifierbara data. Med 

kvantifierbara data menas den information som kan ges utifrån bolagets finansiella rapporter, 

tex årsredovisning eller resultat- och balansräkning. Den sökandes kreditvärdighet kan då 

bedömas genom beräkning av tex nyckeltal. Fördelen med transaktionsbaserad information är 

att den är lätt att samla in och bedöma. Enligt Berger & Udell (2006) är denna 

bedömningsmodell mest anpassad vid kreditgivning till transparenta bolag, det vill säga, företag 

med mycket finansiell information samt att insynen i bolaget är stor (ibid).  Vidare visar 

Svensson (2003) att transaktionsbaserad information är den del av kreditbedömningen där 

kredithandläggaren lägger mest vikt vid och anses vara viktigast inför kreditbeslutet. Uchida, 

Udell & Yamori (2012) visar att större banker använder sig i högre grad transaktionsbaserad 

information än mindre banker. 

 

2.5.2.2 Relationsorienterad information (mjuk information) 

Den relationsorienterade kreditgivningen baseras på kvalitativa variabler (Berger & Udell, 

2006). Informationen från relationsbaserad kreditgivning inhämtas från långvariga relationer 

med företaget, företagaren och dess lokala nätverk. Huvudsakligen får banken tillgång till den 

mjuka informationen från företagets genom personliga kontakter mellan handläggaren och den 

sökande. Även kontakter via leverantörer och kunder är viktiga informationsbärare för banken 

(Berger, 2009). Vidare visar Berger (2009) och Moro & Fink (2013) att ju starkare relation den 

sökande har med banken, desto större kreditvärdighet innebär det för den sökande. 

Den relationsorienterade delen är enligt Berger et. al (1995) och Elysiani et al. (2004) ett viktigt 

verktyg vid kreditgivning till små- och medelstora företag. Enligt Ulvenblad & Ulvenblad, 

2012: Baas & Schrooten ,2006: Berger & Udell, 2006) syftar relationen mellan banken och 

företaget mestadels till att reducera informationsasymmetrin mellan parterna. Enligt Uchida, 

Udell, & Yamori (2012) producerar mindre banker mer mjuk information än större banker. 

Vidare anser Ulvenblad et al (2012) att relationen mellan banken och företaget kan påverka det 

slutgiltiga kreditbeslutet, kostnaden för lånet i form av ränta för företaget och företagets vilja 

att låna pengar av banken.  De la Torre, Pería & Schmukler (2010) visar att relationsbaserad 

kreditgivning används som ett komplement till transaktionsbaserad. Råder det stor lokal 

konkurrens är banken mer benägen att utöva relationsutlåning. (Degryse och Ongena, 2007).  
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2.5.2.3 5C-modellen - Kreditbedömningsmodell 

För att möjliggöra en helhetsbedömning av det sökande bolaget bör kredithandläggaren beakta 

både kvalitativa och kvantitativa faktorer (Zambaldi, Aranha & Lopes, 2011). En modell för 

kreditbedömningsvariabler är 5C-modellen och innehåller följande bedömningsvariabler; 

Capacity (återbetalningsförmåga), Character (personlighet), Capital (tillgångar), Collateral 

(säkerheter) och Conditions (marknadssituation) (Altman, 1985: Beaulieu, 1994: Green, 1997: 

Thomas, 2000).  Enligt Beaulieu (1994) och Deakins, Whittam & Wyper (2010) är 5C-

modellen ett komplext verktyg och att det krävs erfarenhet för att hantera och se relation mellan 

modellens fem olika C.  

Enligt Thomas (2000) tillämpas 5C-modellen av kreditgivare för att mäta den sökandes 

kreditvärdighet. Med kreditvärdighet menas i det här sammanhanget låntagarens kredithistorik, 

ekonomiska ansvar och förmågan att återbetala lån. Utav de fem C anses generellt “Capacity” 

vara det viktigaste, då förmågan att generera en avkastning som kan betala av lånet ligger i 

fokus, men en låntagare med höga “betyg” i varje kategori är mer benägen att beviljas stora lån, 

låg ränta och gynnsamma betalningsvillkor.  

Personen-Character 

Den första egenskapen som även kallas för `credit history´- kredithistoria, som fokuserar på 

låntagarens förmåga att uppfylla kreditavtal med information om betalningsanmärkningar och 

konkurser i tidigare bolag. Det kan även vara information av mer objektiv karaktär som tex 

personens utbildning och arbetslivserfarenhet, men även information som är mer subjektiv som 

tex personens integritet och företagsamhet (MBDA, 2018). 

Kapacitet- Capacity 

Kreditgivaren vill veta om verksamheten som lånet avser kommer ha förmåga att betala tillbaka 

lånet. Verksamhetens kassaflöde måste vara tillräcklig god för att klara av företagets 

kapitalbehov; löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten (MBDA, 2018). 

Kapital- Capital 

Med kapital syftar man till pengarna som kredittagaren har investerat personligen. Låntagarens 

egna insats är intressant för kreditgivare, inte enbart för att det minskar chansen att hamna i 

obestånd, men även eftersom det speglar låntagarens hängivenhet och engagemang till företaget 

(MBDA,2018).  

Säkerhet-Collateral 

Egendom eller tillgångar kan användas som säkerhet för att ett lån ska bli beviljat. Det ger 

kreditgivaren en försäkran ifall låntagaren inte kan fullfölja låneavtalet; Kreditgivaren kan i så 

fall överta det som har använts som säkerhet som en form av återbetalning (MBDA,2018).  

Svensson & Ulvenblad (1994) visar på att det existerar fall där den sökande har fått ett lån 

godkänt enbart på grunden att banken ansåg att den sökande hade en stark säkerhet. Enligt 
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Bruns och Fletcher (2008) borde dock banken inte basera ett kreditbeslut enbart på grund av 

den sökandes säkerhet.  

 

 

Villkor-Conditions 

Kreditgivare tar hänsyn till de faktorer som har en inverkan på lånet. Det kan exempelvis vara 

räntan eller avsikten med lånet; vad kommer det användas till? Lokala ekonomiska faktorer, 

sektorn som företaget är verksamt i, samt konjunkturella har även de en inverkan 

(MBDA,2018). 

 

2.5.3 Beslut 

I själva beslutsförfarandet skiljer Svensson och Ulvenblad (1994) mellan formella och 

informella beslut. Det informella beslutet kan fattas redan vid den initiala kontakten mellan 

banken och den sökande. Det formella beslutet fattas vid en given tidpunkt.  

Enligt Svensson och Ulvenblad är det troligt att banken har uppfört policys om att enskilda 

kreditbeslut får fattas upp till ett visst belopp. Är lånebeloppet högre än bankens satta limit förs 

beslutet vidare inom organisationen. Svensson och Ulvenblad (1994) menar på att det finns 

olika nivåer av beslutsinstanser inom banken. Dessa är ofta utformade på lokal-, regional- och 

lokal nivå(ibid).  

 

Bruns och Fletcher (2008) och Fatoki & Odeyemi (2010) menar på att vid kreditgivning till 

mindre företag är ledningens kompetens och tidigare företagsengagemangs framgång viktiga 

faktorer för att banken ska bevilja krediten. Vidare är även företagets eventuella säkerheter och 

dess värde, ett viktigt underlag för banken vilket kan påverka utfallet för den sökande. 

 

2.5.4 Uppföljning 

Uppföljning sker enligt Svensson och Ulvenblad (1994) löpande av banken genom att företaget 

kontaktas i syfte att merförsälja produkter eller tjänster samt även följa upp hur företaget 

fortgår. Bankens uppföljningsarbete är viktigt för banken då det skapar ett ömsesidigt 

förtroende och öppenhet mellan bank och företaget. Genom regelbundna uppföljningar kan 

banken också upptäcka risker och problem med företaget (ibid.). 

 

2.5.5 Varningssignaler 

Bankens relation till företaget är viktigt för att upptäcka problem i företaget vid ett tidigt 

stadium. Enligt Svensson och Ulvenblad (1994) finns ett flertal varningssignaler som kan 

utmynna i problem med företagets återbetalningsförmåga (ibid). Banken väljer ofta att ta en 

tillgång till företaget som säkerhet för att minska risken vid kreditgivning. Detta fenomen 

brukar bankerna föredra vid kreditgivning till små- och medelstora företag. En panträtt ger 
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banken rätt att sälja säkerheten om företaget skulle gå i konkurs eller inte betalar tillbaka 

krediten. Banken brukar även ha som krav att företagets ägare går i personlig borgen för 

företaget. En personlig borgen används vid kreditgivning till små- och medelstora företag för 

att stärka bankens säkerhet (Broomé, Elmér, och Nylén, 1998).  

  

2.6 Informationsasymmetri 
 

Jensen och Meckling utvecklade agentteorin under 70-talet. Teorin utspelar sig mellan en 

principal och en agent, vilka ingår i ett kontrakt. Kontraktet medför att principalen överger 

kontrollen av företaget till agenten. I detta skede kan det uppstå ett agentproblem, då principalen 

oftast har mer information och kunskap om företaget än agenten. Detta agent-problemet bygger 

då på den asymmetriska informationen mellan principalen och ägaren (Berk och DeMarzo, 

2017). 

Tidigare forskning inom kreditgivning till SME har visat att det råder informationssymmetri 

mellan banken(agenten) och det sökande bolaget(principalen). Detta då SME oftast är 

ägarledda och saknar transparens gällande deras finansiella information (Deakins och Hussain, 

1994: Ulvenblad och Ulvenblad, 2012: Bruns och Fletcher, 2008). Diamond (1989) menar på 

att nivån på informationsasymmetrin kan härledas från bolagets ålder och storlek, dvs nya och 

mindre bolag innebär en högre informationsasymmetri mellan banken och bolaget. Enligt Baas 

och Schrooten (2006) är informationsasymmetrin mellan banken och SME en bidragare orsak 

till dess svårighet att få banklån. 

SME är viktiga kunder för bankerna och ett sätt att reducera den asymmetriska informationen 

är långvariga relationer mellan företaget och banken (Berger och Udell, 2006, Ulvenblad et. al, 

2012 och Hernández-Cánovas och Martínez ,2010). Därför är det sociala nätverkandet en vital 

del i kreditgivningsprocessen till SME. Bankerna använder sig av lokala sociala arrangemang 

och föreningsliv i syfte att förbättra deras relationer samt få tillgång till information om de 

lokala företagen (Svensson och Ulvenblad, 1994: Silver 2003). Enligt Silver (2003) minskar 

informationsasymmetrin vid kreditgivning till SME om banken verkar lokalt. Detta då 

informationsinsamlingen är mer lättillgängligt. 
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2.7Teoretiskmodell  

 

 

 

 

 

Figur 5: Egenkonstruerad teoretisk modell. 

Ett teoretiskt paket innehållande bolagsstyrning, ideologiska skillnader mellan bankerna, teorier 

om intressenter samt teorier om kreditgivningsprocess, tas med för att analysera empirin. 

Kreditgivningsprocessen analyseras utifrån information från intervjuerna utförda med personer 

som är delaktiga i kreditgivningsprocessen för olika banker, tillsammans med teorier om 

processen däribland Svensson och Ulvenblad (1994), 5C of credit, och teori om asymmetrisk 

information. Empirin om hur bankers kreditgivning påverkas baserat på bolagsstyrning eller 

ideologiska skillnader, analyseras utifrån teorierna shareholder theory, stakeholder theory, 

legitimitetsteorin samt information om de olika bankerna gällande deras bolag styrning & 

organisation ideologi, dvs företagsstrategi, affärsidé och mål. 
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3. Metod 
I detta kapitel tar beskrivs metoden som har använts för att uppfylla syftet och besvara studiens 

frågeställning. Först om tillvägagångsättet, datainsamling och till sist metodkritik. 

 

3.1Metodansats 

 

För att empiriavsnittet skulle bli innehållsrikt och konkret, genomfördes en litteraturstudie 

gällande kreditgivning till SME. Vidare användes insamlade teorier och material som underlag 

för intervjufrågorna. För att uppfylla studiens syfte, belysa den empiriska verkligheten, 

genomfördes personliga intervjuer. Information från intervjuer ledde till ytterligare sökning av 

information och teorier kring ämnet. Därefter användes de insamlade empiriska materialet till 

uppsatsens analysavsnitt tillsammans med en teoretisk modell komponerad av flera olika teorier 

och annan insamlad information. I studiens början användes enbart tidigare studier gällande 

kreditprocessen och la grunden till de första intervjuerna. Efter första intervjutillfället märkte 

vi att kreditprocessen vid kreditgivning till SME var märkbart lika oberoende bankorganisation. 

I syfte att försöka belysa skillnaderna mellan bankernas verksamhetsmål genomfördes 

ytterligare en intervju per bank. Till det andra intervjutillfället inhämtades teorier gällande 

bland annat, bolag styrning och organisationsideologi. Teorin användes för att framställa 

intervjufrågorna till det andra intervjutillfället.  Rörelsen fram och tillbaka mellan teorier och 

verklighet innebär enligt Eriksson och Wiedesheim (2011) och Bryman (2008) en abduktiv 

ansats.  

 

 

3.2 Forskningsmetod 

 

Då uppsatsens syfte är att analysera vilka faktorer som används vid kreditbedömning samt 

identifiera eventuella skillnader mellan bankaktiebolag och sparbanker har författarna valt att 

använda sig utav en kvalitativ forskningsmetod. Metoden har valts på grund av att det ger 

möjlighet att samla in information på ett mer detaljerat sätt (Bryman, 2008). Intervjufrågorna 

har ställts genom öppna frågor, detta görs för att respondenten ska få möjlighet att lämna 

utvecklande svar. Vidare leder öppna intervjufrågor till att forskarna kan få en större, mer 

detaljerad och ökad förståelse för sitt undersökningsområde (Bryman, 2008). 

 

3.3 Insamling av data 

 

Insamlingen till uppsatsens empiriavsnitt består av primärkällor. Dessa består av sex stycken 

personliga intervjuer. Den vetenskapliga grunden till denna uppsats består av sekundärkällor i 

form av vetenskapliga artiklar och läroböcker. Uppsatsens vetenskapliga artiklar är hämtade 

från databaserna; Google scholar, Halmstads högskolas bibliotek, ScienceDirect, Scopus och 

Google sök. Vidare användes följande sökord för inhämtning av information via redan nämnda 
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databaser; kreditbedömning, relationship banking, bank, kreditprocessen, credit theories och 

kreditgivning till SME. 

 

3.4 Undersökningsmetod 
 

Uppsatsen undersökningsmetod är personliga intervjuer med en företagsrådgivare på respektive 

bank. Vidare genomfördes dessa intervjuer via telefon. Denna metod användes för att det är en 

snabb och effektivt sätt att genomföra intervjuer på (Eriksson et. al, 2011). Intervjuunderlaget 

sändes via mail till respondenten i god tid före utsatt intervjutillfälle. Detta gjordes för att 

förbereda respondenten samt bidrar till att intervjun blir innehållsrik. Vidare innehåller 

intervjuunderlaget endast öppna frågor, dvs inga ja/nej frågor, detta för att respondenten ska få 

en chans att utveckla sina svar (Eriksson et. al, 2011). 

 

 

3.5 Val av intervjuobjekt 
 

Studiens intervjuobjekt består av sex stycken respondenter, en från respektive bank. Givet 

uppsatsen ämne har intervjuobjekten valts ut då arbetar dagligen med kreditgivning till SME. 

Fem av intervjuobjekten jobbar således som företagsrådgivare och en jobbar som chef för 

företagsmarknaden.  Anledningen till att en respondent inte är företagsrådgivare är att alla 

tillfrågade företagsrådgivare på den banken hänvisade oss till deras närmaste chef, vilken 

innehar titeln chef för företagsmarknaden. Företagsmarkandschefen är väl insatt i bankens 

kreditgivningsprocess varför vi anser att denne är lämpad att intervjua. Vi har valt att 

anonymisera alla respondenter. Detta görs för att en respondent har önskat att vara det samt att 

det inte gör någon skillnad för studien om alla anonymiseras, eftersom fokus ligger i bankerna 

som respondenterna representerar. Vidare refereras därefter alla respondenter enligt tabellen 

nedan. Alla respondenter är verksamma inom Skåne- eller Hallands län. 

 

Bank Namn Befattning Intervjutillfälle 

Handelsbanken Anonym A Chef företagsmarknad 2018-04-06 

Nordea Anonym B Företagsrådgivare 2018-03-29 

SEB Anonym C Företagsrådgivare 2018-03-29 

Laholm sparbank Anonym D Företagsrådgivare 2018-03-28 

Sparbanken Skåne Anonym E Företagsrådgivare 2018-03-28 

Varbergs sparbank Anonym F Företagsrådgivare 2018-04-03 

Tabell 1. Förteckning över respondenter. 
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3.6 Utformning av intervjufrågor 
 

Uppsatsen intervjuunderlag är inspirerade av Svensson och Ulvenblad’s (1994) intervjufrågor. 

Vidare är intervjufrågorna uppdelade i sex olika delar för att intervjun ska få en röd tråd och på 

så sätt underlätta för den intervjuade. De sex delarna är; inledande frågor, initial kontakt, 

beredning och bedömning, beslut, varningssignaler, frågor gällande verksamhetsmålet. Denna 

uppbyggnad av intervjufrågor låter den intervjuade först berätta om sig själv, för att sedan ta 

upp respektive banks kreditprocess. Den sista punkten berör ett bankaktiebolags samt sparbanks 

respektive verksamhetssyfte. 

 

3.7 Genomförande av intervjuer 
 

Först kontaktades tänkbara respondenter via telefon. Denna process var inte helt enkel hos 

bankaktiebolag, då dessa inte har några lättillgängliga direktnummer till deras anställda. 

Kontakten med bankaktiebolagen började således i respektives kundtjänst. Kontaktinformation 

för respondenter från Sparbankerna var däremot enkel att hitta, på respektive banks hemsida 

och intervjutid kunde bokas genom direktkontakt med varje respondent. Vidare bestämdes tid 

för intervju med en företagsrådgivare per bank. Därefter mailades intervjuunderlaget ut till 

respektive respondent. Intervjuerna hölls via telefon. Respektive intervju tog cirka en timme att 

genomföra. Vidare spelades även intervjuerna in för att underlätta insamlingen av information. 

Sedan transkriberades det inspelade intervjumaterialet. Efter att alla intervjuer hade gåtts 

igenom kontaktades respektive respondent via mejl och telefon för komplettering av några 

frågor samt följdfrågor. Dessa kompletteringar gjordes för att inbringa mer djup i frågorna 

gällande “skillnaden mellan bankaktiebolagens och sparbankernas verksamhetsmål”. 

 

3.8 Metodkritik 

 

Validitet 

 

Till denna uppsats gjordes en omfattande litteraturstudie för att stärka studiens inre validitet. 

Kreditgivning till SME ett väl utforskat ämne och därav innehåller olika tolkningar från tidigare 

forskning. Därför har det varit viktigt för studiens validitet att genomföra en omfattande 

litteraturstudie. Studiens genomarbetade och omfattande litteraturstudie motverkar 

definitionsfel och ökar studiens inre validitet. Vidare spelades studies intervjuer även in, vilket 

enligt Eriksson et. al (2011) motverkar feltolkningar och bidrar till att det blir lättare att återge 

respondenternas svar.  

 Valet av respondenter grundar sig på vilket arbetsområde denna jobbade inom. Därför 

intervjuades respondenter vilka jobbar med kreditgivning till SME på daglig basis, vilket 

stärker uppsatsens yttre validitet (Eriksson et. al, 2011). En kredithandläggares erfarenhet och 

utbildning kan ha betydelse för utfallet av en företagskredit (Ulvenblad & Ulvenblad, 2012).  



23 
 

På grund av brist på val av respondenter har detta ej tagits med i valet av respondenter. Detta 

kan riskera uppsatsens validitet. Vidare består respondenterna av både män och kvinnor. Enligt 

Carter et. al (2007) har kredithandläggarens kön ingen nämnvärd betydelse för utfallet av en 

företagskredit och därför har ingen hänsyn tagits till detta. 

 

Reliabilitet 

 

Studien består av sex stycken olika respondenter, en för varje studerad bank. Vidare har öppna 

frågor ställts till respektive respondent, detta gjordes för att uppnå en högre reliabilitet för 

uppsatsen. Öppna frågor innebär också att respondenten får en chans att berätta sin historia eller 

tolkning av svaret samt att intervjuaren inte leder respondenten till ett svar (Eriksson et. al, 

2011). 
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4. Empiri 
Uppsatsens empiriavsnitt innehåller insamlat material från studiens intervjuer. Vidare börjar 

avsnittet med att presentera studiens intervjuade bankaktiebolag (Handelsbanken, Nordea och 

SEB)er. Därefter presenteras materialet från studiens intervjuade Sparbanker. Innehållet i 

avsnittet bygger på intervjuformuläret vilket har influerats av Svensson & Ulvenblads (1994) 

modell för kreditprocess. Vidare berörs även frågor specifikt gällande bankaktiebolag samt 

sparbanker. 

 

 

4.1 Handelsbanken 
 

Anonym A har jobbat inom handelsbanken i cirka 20 år på olika positioner. Arbetar idag som 

företagsmarknadschef och är ansvarig för en grupp företagsrådgivare på kontoret. 

Handelsbankens övergripande strategi och mål är att vara den mest lönsammaste banken med 

nöjdaste kunder. På Handelsbanken jobbar varje företagsrådgivare med en kundstock, denna 

ska spegla dess kompetens och erfarenhet. Vidare har alla företag en kundansvarig, vilken 

sköter kommunikation ut till kunden. 

En generell kreditprocess hos handelsbanken börjar med att kunden kontaktar banken för ett 

möte.  Ett lagstadgat formulär kalla ”kundkännedom” fylls i, där banken får tillgång till 

information om företaget. Därefter tar den kundansvariga företagsrådgivare reda på hur ägandet 

inom banken ser ut, affärsidé samt hur kundens behov av bankens tjänster. Den initiala 

kontakten handlar om att lära känna kunden, få en magkänsla. Vidare berättar anonym att 

magkänslan alltid har betydelse för det slutgiltiga beslutet. Anonym A menar på att just 

magkänslan får man med erfarenhet. Den kundansvariga försöka alltid besöka företaget för att 

få en bättre känsla för företaget, tillexempel vad som finns i lagret, om det finns något. 

Den finansiella informationen Handelsbanken begär och samlar in av kunden är bland annat 

budget, bokslut, kassaflöde. Tillgången till denna information kan enligt Anonym A se olika ut 

beroende på hur bolaget ser ut, det är inte alla företag som förstår ekonomiska termer eller 

förstår varför banken vill ha den informationen. Är bolaget nyetablerat och det saknas historisk 

information tittar banken på vad företagaren tidigt gjort och har för utbildning samt kompetens. 

Den icke finansiella informationen är tillexempel företagets hemsida, affärsplan, företagaren 

och företagsledningen. Inom kontoret finns en kontorsstyrelse bestående av personerna inom 

näringslivet tillexempel revisorer eller företagsledare. Denna styrelse ska fungera som ett 

marknadsråd för kontoret. Vid beslutsfattande av företagskredit är det en mix av finansiella och 

icke-finansiella faktorer som faller avgörande för utfallet av beslutet. Vidare använder sig 

kontoret av mallar för kreditprocessen, dessa mallar används som allmänt stöd genom 

processen. 

Mellan ansökan och beslut av kredit tar generellt en vecka, beroende på ärendet. Handelsbanken 

tillämpar beloppsbegränsningar, det vill säga är kredit över en limit går frågan över till regional- 

eller nationellnivå. Anonym A berättar vidare att en övergripande del av besluten tas på 

lokalnivå. Banken följer upp dess krediter årligen. Inom banken finns det ett automatiserat 
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system som identifierar förändringar om den sökandes finansiella status som banken kan vara 

intresserade av. Banken agerar därefter och tar kontakt med kunden samt skriver en åtgärdsplan 

för kunden. Anonym A berättar att det generellt inte existerar någon informationsasymmetri 

mellan banken och det sökandet bolaget. Vidare berättar anonym att banken oftast kräver 

reviderade bokslut samt att det lagstadgade formuläret innehåller omfattande information om 

företaget och företagaren. Dock anser Anonym A att det tidigare har varit svårt att ta reda på 

vem som varit aktieägare i företaget, detta då inte alla företagare vet hur stor del dom själva 

äger samt att denna information endast fanns på en papperslapp tidigare. Numera finns detta i 

ett dataregister och är således lättillgängligt. 

Handelsbanken tar ingen hänsyn till om det är ett lokalt viktigt företag som ansöker om kredit, 

om kreditunderlaget är tveksamt. Anonym menar dock på att är företaget viktigt för andra 

företag inom regionen tar dom hänsyn till detta vid bedömning. Vidare berättar Anonym A att 

” är du kund i Handelsbanken ska du få fördel att gå till ditt lokala kontor än om du går till 

anonymt till ett annat kontor. På frågan om ifall bankens verksamhetsmål ”maximera 

avkastning till förmån för dess aktieägare” påverkar deras kreditgivning till SME, svarar 

Anonym A; Handelsbanken har en central kreditpolicy. Denna policy ska utmynna i att alla 

företagsrådgivare resonerar på samma sätt och därför ska få samma svar. Vidare berättar 

anonym att ”en dålig kredit kostar mycket pengar samtidigt som banken tjänar pengar på att 

låna ut pengar”. 

 

4.2 Nordea 
 

Anonym B har jobbat på Nordea Helsingborg sedan 2018, som företagsrådgivare sedan 2014. 

Nordea är uppdelat mellan privat- och företagsmarknaden. Kontorets verksamhetsområde 

sträcker sig inom Helsingborg med omnejd. Vidare är företagsmarknaden uppdelade i tre olika 

nivåer beroende på kundens (företagets) omsättning. Den första gruppen tar hand om mindre 

företag, den andra gruppen har hand om bolag med upp till 20 miljoner kronor i omsättning. 

Den tredje gruppen har hand om bolaget med över 100 miljoner i omsättning. 

Anonym B berättar vidare att Nordeas kreditprocess för små- och medelstora företag börjar 

med att kunden tar kontakt med banken. Därefter sker ett möte mellan företagaren och 

företagsrådgivaren, där banken samlar information om företaget och ägaren i syfte att försöka 

förstå företaget och företagaren. Vidare berättar Anonym B att banken försöker besöka det 

sökande bolaget för att få en uppfattning om hur det ser ut på företaget. Anonym B berättar 

vidare att den initiala kontakten och den magkänsla företagsrådgivaren får för företaget och 

dess ägare är viktig del av bedömningsprocessen. 

Det finansiella materialet som samlats in för beredning och bedömning är budget, 

årsredovisning, prognoser och kassaflödesanalys. Vidare samlas även senaste månadernas 

resultat in beroende på hur gammal årsredovisningen är. Vid nya bolag begär banken, utöver 

budget även in företagets affärsplan. De icke-finansiella materialet vilka används som 

beslutsunderlag är bland annat företagsledningen samt styrelsens erfarenhet, kompetens, 

utbildning och privatekonomi. Banken tar även in kontrolluppgifterna från 
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upplysningscentralen. Vidare berättar Anonym B att vid kreditgivning till små- och medelstora 

företaget kräver ofta banken att företagaren går i personlig borgen för lånet. Den viktigaste 

beslutsunderlaget är enligt Anonym B årsredovisningen samt den mjuka informationen om 

företaget och dess ledning. Anonym B berättar även att kreditprocessen är generellt 

standardiserad men att det finns utrymme för enskild bedömning om det finns underlag för 

detta. 

Från ansökan till beslut tar det cirka två veckor, beroende på kreditärende. Banken tillämpar 

limitgränser för beslut av kredit. Är det en kredit över kontorets limit, tas besluten på regional 

nivå. Vid krediter över limiten för regionalnivå går beslutet över till Sverige-nivå inom Nordea. 

Uppföljning av företagskrediter görs en gång per år för att stämma av hur det går för företaget. 

På frågan; Hur banken minskar informationsasymmetrin mellan banken och företaget svarar 

Anonym B; ”Vi försöker hålla kunden nära, hålla kontakten mellan kunden kontinuerligt. Vid 

avvikande transaktioner, tar vi kontakt med kunden får att få reda på vad som ligger bakom. Vi 

är med i många nätverk för att träffa nya och befintliga kunder”. 

På frågan om; tar ni hänsyn till om det är viktigt lokalt företag (för det lokala samhället, det 

verkar inom) som behöver kredit där kreditunderlaget är tveksamt? Svarar Anonym B; ”Nej det 

kan vi inte göra. Då måste vi kunna motivera varför, till exempel ”med det här lånet kommer 

företaget att få de på fötter igen och framåt kommer intäkterna att öka” Men är vi redan så 

involverad i företaget, och är tvungen att hjälpa till för att bolaget ska ha en chans att fortskrida 

så måste vi hjälpa företaget. Vi måste ha belägg för varför vi lånar ut. Det måste finnas en 

betalningsförmåga. På frågan om; ”Hur anser du att ert verksamhetsmål; maximera 

avkastningen till förmån för aktieägarna påverkar er kreditgivning till SME” Svarar Anonym 

B; ”Det är klart att det påverkar vår kreditgivning. Vi är mycket mer styrda idag. Banken måste 

också ta risk för att öka avkastningen”. På frågan: ”Era kreditbeslut av företagskrediter till 

SME fattas på regional-  eller nationell nivå (om krediten är över en specifik limit). En sparbank 

däremot, ska fatta sina kreditbeslut på det lokala kontoret. Hur tror du att detta påverkar ert 

slutgiltiga beslut?” Svara Anonym B; “Jag tror inte att detta påverkar vårt slutgiltiga beslut, vi 

anser oss vara lokala beslutsfattare. Detta för att det alltid finns en lokal företagsrådgivare 

som känner till det sökande bolaget och ska förmedla denna information vidare till nästa 

beslutsinstans”. Vidare berättar Anonym B att ett kreditbeslut vidarebefordras till nästa nivå 

kan handla om att en till person bara behöver skriva under eller kika på ärendet, medan denna 

personen går på den lokala företagsrådgivarens råd och information. Vid överlämnandet till 

nästa nivå, skrivs ett kredit-PM med information om det sökande bolaget, ofta för också det 

olika nivåerna en muntlig dialog. Anonym anser att denna överföringsmetod av information 

medför att de mjuka variabler inte är svåra att tolka för nästa nivå. 

 

4.3 SEB 
 

Anonym C jobbar som företagsrådgivare på SEB Halmstad sedan 2009. Kontorets 

verksamhetsområde är enligt Anonym C, Halmstad med omnejd. Organisatoriskt är banken 

uppdelad mellan privat- och företagsmarknaden. Vidare är företagsgruppen uppdelad i tre 

grupper per kontor. Dessa grupper delas in efter kundens(företagets) omsättning. Den första 
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gruppen tar kundtjänst hand om. Den andra gruppen, vilken Anonym C verkar i, har alltid en 

personlig företagsrådgivare. Vidare berättar Anonym C att denna gruppens omsättningskrav är 

lite flytande och beror på dess komplexitet. Den tredje gruppen har han om det bolag med en 

omsättning över 100 miljoner kronor. 

Anonym C berättar att SEB:s kreditprocess börjar med ett möte med kunden, där man går 

igenom företagets behov och vad dom vill åstadkomma med låneansökan. Det viktigaste för 

banken är att lära känna kunden. Vidare försöker banken alltid besöka företaget för att få en 

uppfattning om hur bolaget och dess eventuella personal är. Den initiala kontakten är enligt 

Anonym C viktig då det kan ge en magkänsla för företaget och dess ägare, vilket kan påverka 

det slutgiltiga beslutet. 

Vid nystartade bolags ansökningar tar SEB in företagets affärsplan samt vid etablerade företag 

tas både finansiell information i form av årsredovisning, budgetutfall och prognoser. Vidare 

berättar Anonym C att företagets kassaflöde är den del av informationen vilka SEB lägger mest 

vikt och tid till. Detta för att ett företags kassaflöde berättar om dess betalningsförmåga. Vidare 

läggs stor vikt även på företagets säkerheter. 

Vidare berättar Anonym C att den typ av icke-finansiell information som banken tar hänsyn till 

vid bedömning är personen bakom företaget, vilken erfarenhet ledningen och styrelsen har. 

SEB kontrollerar även med upplysningscentralen om företaget, ledningen eller styrelsen har 

några anmärkningar eller varit med om några tidigare konkurser. Vidare anser Anonym C att 

magkänslan för kunden har stor betydelse för bedömningen av företagets icke-finansiella 

information. Bedömningsprocessen har enligt Anonym C blivit en mer och mer standardiserad 

process, dock existerar fortfarande en del individuella bedömningar fortfarande. 

Beslutsfattandet av en kredit ske enligt Anonym C alltid med en kollega. Inom kontoret har 

varje företagsrådgivare en limit där beslut under limitnivå tas lokalt på kontoret. Är 

kreditbeloppet över kontorets limit ska beslutet tas på regional nivå genom en kreditkommitté. 

Vidare ska allt beslutsunderlag dokumenteras i ett kredit-PM. Uppföljning av krediter sker på 

års-basis. På frågan om hur det går tillväga för att minska informationsasymmetrin mellan 

banken och företaget svarar Anonym C att hon inte anser att det föreligger någon nämnvärd 

informationsasymmetri då banken oftast träffar ägaren till företaget kontinuerligt. Vidare anser 

Anonym C att företagaren i regel är engagerad och diskuterar med banken om dess företag, 

vilket reducerar informationsasymmetrin mellan banken och företaget. 

På frågan; Hur anser du att ert verksamhetsmål ”maximera avkastningen till förmån för 

aktieägarna” påverkar er kreditgivning till SME? Svarar Anonym C; ” Ja men självklart gör 

den det! Banken har en stor andel företagskunder, ju mer vi kan sälja in, desto mer tjänar vi på 

kunderna. Kreditgivningen påverkas även i det fallet.” Vidare anser anonym C att avkastningen 

på kapitalet är ständigt aktuellt för en företagsrådgivare. Vidare mäts avkastningen för varje 

kund. Mätningen utgår från den riskklass banken har valt för det sökande bolaget. Riskklassen 

påverkas av bland annat finansiella faktorer, ägarstruktur och bolagets mjuka information. Ju 

högre risk det innebär för banken, desto mer betalt måste banken kräva från kunden.  
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Vidare svarar anonym C på frågan; Hur anser du eran associationsform (aktiebolag) påverkar 

era kreditgivningar till SME? Hur tror du att det skulle påverkats om banken drevs av en 

stiftelse, likt en sparbank istället?  

 

“Kravet från ägarna blir troligtvis lägre i det fall det drivs av en stiftelse. I en Sparbank är det 

troligtvis inte heller så långa beslutsvägar”.  

 

En sparbanks kreditbeslut fattas alltid på kontoret medan bankaktiebolagens kreditbeslut tas på 

kontoret upp till en viss limit, därefter på regional- eller nationell nivå. Anonym menar att ett 

bankaktiebolags kreditbeslut då håller en högre kompetensnivå än beslut som tas av 

företagsrådgivare på kontoret. Vidare tror anonym C att detta kan påverka kunden i och med 

att det kan ställas högre krav på underlaget om beslutet fattas på en övre beslutsnivå. På frågan 

om det mjuka faktorerna påverkas av att beslutet överlämnas till nästa nivå svarar anonym; 

“Min bedömning är att mjuka faktorer tas hänsyn till även om beslutet fattas på högre nivå. FR 

föredrar i princip alltid propån muntligt inför kreditkommittén och har då möjlighet att 

ytterligare poängtera mjuka faktorer såsom exempelvis relation med kunden osv. Givetvis har 

även denna information skrivits ned i föredragningshandlingarna”. 

 

4.4 Laholm sparbank 
 

Anonym D har arbetat som företagsrådgivare på Laholms Sparbank i åtta år och innan dess 

arbetade han med privatrådgivning i två år. Laholms sparbank har tre stycken kontor: ett i 

Laholm, ett i Våxtorp och ett i Knäred, som dessutom utgör bankens geografiska 

verksamhetsområde. Sparbankens ledning utgörs av en styrelse, innehållande personer som bor 

inom bankens verksamhetsområde och Vd: n. 

 

Banken har tre ”huvud stenar” vid kreditgivning: 1 att förstå verksamheten, Banken måste 

kunna motivera till varför de ska låna ut pengar och det görs endast ifall det finns en förståelse 

för verksamheten. 2 återbetalningsförmågan, det måste finnas en trovärdighet för det. 3 

säkerhet, ifall det inte går som planerat är det viktigt för banken att det finns en säkerhet. 

 

Kreditgivningsprocessen inleds med att kunden berättar om verksamheten och förklarar vad 

som är ändamålet med lånet. Här presenterar kunden en budget och plan för förfarandet. Är det 

en befintlig kund som ansöker om kredit, finns information om verksamheten sedan tidigare 

och då görs en genomgång på det ansökande företagets ekonomiska historik. Dock anser 

Anonym D att fokus ska vara framåt för att avgöra om förmåga till återbetalning är god. 

Är det en ny kund som ansöker om kredit innebär det att banken inte har lika mycket insamlad 

information sedan tidigare. Då påbörjas informationsinsamling för att först och främst avgöra 

om banken vill ha den ansökande som kund, genom att utreda om det finns 

betalningsanmärkningar eller andra anledningar som indikerar misskötsel, men också ta reda 

vad verksamheten bedriver och vilka som är ägare.  
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Är det ett nystartat företag, där ingen finansiell information finns, läggs fokus på ägaren. 

Anonym D förklarar att det är mycket lättare att förstår en verksamhet om man gör kundbesök 

som innebär att det är lättare att begripa ändamålet till lånet och därmed har bättre förmåga att 

fatta ett korrekt beslut. 

Banken har ofta god relation till sina kunder och siffermaterial finns i bankens system, med 

tillgång till resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser. Vid kreditberedningen 

kan branschspecifika nyckeltal användas som kan vara mer intressanta och som då jämförs med 

branschsnitt eller andra företag. Gäller det exempelvis en klädesbutik, jämförs bland annat 

täckningsbidraget med andra klädesbutiker för att se hur det ligger till. Alternativt kan hyra per 

kvadratmeter jämföras mellan den ansökande och andra fastighetsbolag som är verksamma 

inom samma område. 

 

Eftersom Laholms Sparbank är verksamma inom den lokala marknaden har de goda kontakter 

och samlar in information kontinuerligt, som ger bättre underlag för beslut. Icke-finansiell 

information är svårt att kvantifiera men det tas med i det kredit-PM som företagsrådgivaren 

skriver och som används som beslutsunderlag. Har den sökande t.ex. haft bra tidigare 

affärsprestationer är det information som tas med i PM:et. Återbetalningsförmågan är i 

slutändan det viktigaste; Har ett företag prickat in sin budget år efter år, medför det hög 

trovärdighet för framtida budgetar. En återbetalningsförmåga som är bra, men inte jättestark 

kan kompenseras av att det finns en bra säkerhet, så som en fastighet. Säkerheter tillsammans 

med annat siffermaterial läggs in i kreditberedningssystemet, där annan finansiell information 

så som bokslut finns tillgänglig och tillsammans med kredit-PM används som beslutsunderlag. 

Beslut kan komma att fattas på 3 olika instanser, beroende på lånets storlek; företagsrådgivare 

tillsammans med en kollega, högre delegation av flera rådgivare och chefer, eller styrelsenivå.  

I samma datorsystem som används för kreditberedningen, sker kontinuerlig uppföljning av 

låntagarens finansiella information och flaggar ifall varningssignaler uppstår. Utöver detta sker 

en årlig uppföljning som utförs av kredithandläggaren där Laholms Sparbank strävar efter att 

åka ut på kundbesök eller ha ett möte med kunden på kontoret. 

 

På frågan; hur kreditgivningsprocessen påverkas av sparbankers strävan att främja lokala 

intressen svarade Anonym D: ”Vi anser att på grund av vår lokala förankring och tillgänglighet 

i bygden ger vi möjligheter till företagare som inte skulle få det från en storbank. En större 

bank har inte intresse av en fastighet i Knäred om de har dålig förankring eller kunskap. Vi ser 

det på ett annat sätt. Vår närhet och kunskap om områdets verksamheter ger oss fördelen som 

i slutändan även gynnar kunden. Precis som alla andra banker så är vi affärsmässiga och vill 

tjäna pengar men det förekommit de gånger då vår vilja att stötta det lokala näringslivet spelat 

in vid ett beslut eller affärsupplägg.” 

 

4.5 Sparbanken Skåne 
 

Anonym E jobbar började jobba på Sparbanken Skåne som företagsrådgivare för fem år sedan 

och jobbar i skrivande stund med kreditgivning främst till medelstora företag. Sparbanken 

Skåne har sex stycken bankområden, med en bankchef för varje bankområde, och totalt 27 
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stycken kontor. Dessa bankchefer till samman med Affärschef, HR, IT & support, Ekonomi & 

Finans, Kreditstab och VD utgör bankledningen. Ansvaret för organisationen och förvaltningen 

har styrelsen, som är väljs fram på bolagstämman. Kontoren är spridda över Skåne med nära 

kontakt i mindre orter och bankens överlägsna majoritet av företagskunder är små- och 

medelstora företag. 

Kreditgivningsprocessen börjar nästan alltid med ett kundmöte där det sker en genomgång av 

kundens behov men också informationsinhämtning som är relevant för kreditberedning. Olika 

mycket material samlas in, beroende på bland annat hur mycket pengar kunden vill låna, men 

även beroende på om kunden har krediter på banken sen tidigare. Har kunden kredit hos banken 

sedan tidigare har det redan skett en insamling av information som kreditgivaren kan använda 

sig utav. 

 

Skulle det röra sig om en helt ny kund samlas information in kring kunden, bolaget, bolagets 

styrelse, revisor eller andra personer som är viktiga eller har en betydande roll för företaget och 

vad lånet avser samt hur stort belopp som det ansöks om. Vidare sker en analys av verksamheten 

för att få förståelse kring rörelsen och dess intressenter, lite beroende på företagets natur. Detta 

kan vara produkten eller tjänsten som företaget säljer, kartläggning av kunder och leverantörer 

men även analys av hur marknaden ser ut för bolaget. 

 

I kreditberedningen sker en genomgång av företagets ekonomiska situation. 

Kredithandläggaren utreder hur ekonomin i företaget har sett ut tidigare år, bland annat hur 

lönsamheten har sett ut, den nuvarande belåningsgraden med, av kunden kompletterande, 

resultaträkning, bokslut och balansrapport. Historiska siffror är viktiga men fokus ligger framåt; 

i prognoser för nästa period, framtida kassaflöden och budget. 

 

Personen bakom företaget anses vara en viktig del vid kreditgivning och det måste finnas 

förtroende för att denne ska kunna driva verksamheten och har förmåga att göra korrekta 

antagande i sina prognoser. Information kring företagets hållbarhet och andra risker är även det 

en viktig del, samt fastställandet av säkerheter för banken. De allra vanligaste säkerheterna är i 

företagets fastighet men även företagsinteckningar kan vara aktuella, även detta lite beroende 

på företagets natur. Siffermaterial läggs in i ett kreditberedningssystem och handläggaren 

skriver sedan ett PM innehållande all information som anses vara relevant för ett beslut. 

 

Beslut kan fattas i olika instanser, eller nivåer, med beloppsbegränsningar för varje instans och 

vad det finns för säkerheter för lånet. I den lägsta nivån är kredithandläggaren beslutsfattare. 

Vid nästa nivå är det en kontorsdelegation bestående av ett par företagsrådgivare, chefer och 

protokollförare. Vid högre nivå en så fattar beslut av styrelsen. En kredithandläggare fattar 

aldrig ensamt beslut, utan det måste finnas dualitet, antingen tillsammans med en annan 

kredithandläggare eller kreditberedningssystemet. 

 

Årlig uppföljning sker där kredithandläggaren ser över låntagarens finansiella situation och hur 

verksamhetsåret har gått, för att säkerställa att premisserna för kreditgivningen fortfarande är 

goda och på så sätt ha en fortsatt god affärsrelation med låntagaren. Sparbanken Skåne har i sitt 
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datorsystem en automatisk granskning av låntagarens finansiella information som avser till att 

varna ifall det sker en förändring som handläggaren bör se över. I sådana fall sker en uppföljning 

direkt. Anonym E anser att den lokala förankring och kunskap kring marknaden där de verkar 

spelar stor roll och att sparbanken har en tydligare förståelse för SME-kunder, i deras region, 

och bättre förståelse för hur de arbetar.  

 

“Jag tror också vi är beredda att lägga ner mer tid och kraft för att verkligen hitta en lösning 

för en kund i vår region. En större bank hoppar lättare av ett ärende när man inte riktigt 

förstår kundens verksamhet då den kanske är mer unik för denna region.” 

 

Vidare berättar Anonym E att Sparbankens strävan efter att främja lokala intresset och bygdens 

tillväxt, väger in även i kreditgivningen “Givetvis tänker vi på hur företaget vi lånar ut till 

påverkar närområdet i stort och de positiva effekter de kan frambringa.”   

Återbetalningsförmågan är dock en viktig aspekt som banken inte kan bortse från eftersom det 

skulle ge orimlig fördel till vissa företag som söker kredit. 

 

“Det är klart det spelar in, men återbetalningsförmågan måste finnas där. Kan inte finansiera 

projekt enbart på grund av att det skulle gynna närområdet, det skulle iså fall vara något som 

får gå via stiftelsen.” 

 

4.6 Varbergs sparbank 
 

Anonym F arbetar som företagsrådgivare på Varbergs Sparbank med kunder som till största del 

faller under kategorin SME. Varbergs Sparbank har 8 kontor inom sitt verksamhetsområde, 

som är Varbergs kommun samt Horredsbyggden, som ligger i Marks kommun, och har totalt 

60% av marknadsandelen av dessa områden. Sparbankstiftelsen Varberg äger samtliga andelar 

av Varbergs Sparbank sedan ombildningen av banken år 2000. Alla kundrelationer utgår från 

ett personligt möte där kredithandläggaren träffar företagaren eller företaget, antingen på 

bankkontoret eller på plats hos kunden. Den initiala kontakten syftar till att få en ordentlig 

uppfattning om kundens verksamhet, vad lånet avser och skapa en god kundkännedom. 

”Att ha bra kundkännedom och en god relation med kunden är viktigt för utfallet ska bli bra 

för båda parterna.” 

 

Kunden presenterar sina mål och affärsidé men också budget och prognoser. Hela 

kapitalbehovet ses över; inte enbart den enskilda investeringen. De ekonomiska parametrarna 

plockas in i en analysmodell där handläggaren får en tydligare överblick av den totala 

kapitalbindningen. 

Efter mötet med kunden skriver handläggaren ett PM som används som beslutsunderlag 

kompletterat med en lönsamhetskalkyl på krediten och riskbedömning. 

Det är även viktigt att göra en grundlig analys av marknaden och andra aspekter som är olika 

från bransch till bransch. I en obeprövad bransch med okända marknadsutsikter ställer 

handläggaren högre krav på personen bakom företaget. I en bransch som har goda 
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förutsättningar och marknadsutsikter blir kraven fokuserade på andra aspekter som ger en 

generell konkurrensfördel. 

 

När nystartade företag ansöker om kredit blir första mötet ännu viktigare där handläggaren 

skapar en bild av företagaren och dennes förutsättningar för att ha en lukrativ verksamhet. 

Person- och ägarbedömning blir viktiga faktorer, tillsammans med affärsidé och utsikterna för 

den marknad som företaget kommer vara verksamt inom. Budgeten granskas kritiskt, 

tillsammans med kunden för att säkerställa att den är rimlig, och sedan görs en genomgång av 

säkerheter till lånet samt fördelningen av finansieringen, så att banken och kunden har en jämn 

fördelning av verksamhetsrisken som är kopplad till det belånade kapitalet. När befintliga 

kunder söker ny kredit görs processen om, precis som vid en ny kreditgivning; Relevant 

material samlas in, förnyar och uppdaterar beslutsunderlaget och sedan tar in historiska utfall 

på budget och jämför med prognoser. En omfattande nulägesanalys genomförs och fokuserar 

på framtiden; speciellt kassaflöden. 

 

Likt andra sparbanker tas beslut om kredit på olika nivåer, baserat på kreditens storlek, 

företagets scoring (återbetalningsförmågan baserat på historiska data) och hur stor del av 

kretiden som utgörs av blancolån. Varbergs Sparbank har 4 olika nivåer där beslut kan fattas; 

Högsta nivån, som utgörs av styrelsen, övre delegation, där bl.a. kreditchef och VD är delaktig, 

nedre delegationen, en kreditdirektion med bl.a. företagsmarknadschef och kreditchef, 

tjänstemannanivå, där dualitet gäller.  Varbergs Sparbank arbetar efter Sparbanksidén, förklarar 

Anonym F, som är en ambition att ta ansvar för bland annat den lokala kreditmarknaden som 

innefattar engagemang som gynnar området som banken är verksam i. Banken sätter stort fokus 

på att känna sina kunder väl, vilket inte enbart syftar till att ta korrekta kreditbeslut, men har 

även en positiv effekt för att undvika obestånd hos sina kunder. God relation med kunden 

innebär ofta att banken får tydliga signaler när risk för obestånd uppstår och kan tillsammans 

med kunden samarbeta vid ett tidigt skede för att lösa situationen. 

”Vi finns till för att gynna Varbergs kommun och vara ett slags smörjmedel i näringslivet. Ett 

bolag som har en positiv effekt i det närliggande samhället har man i åtanke vid 

kreditgivningen”. 

Det är alltså inte enbart genom stiftelsen som Sparbanken arbetar för att närområdet ska 

utvecklas åt en positiv riktning förklarar anonym F och avslutar med att påstå att det kan vara 

lättare för en sparbank att ha en effektiv kreditgivning med lokala företag, där båda parterna 

gynnas. 
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5. Analys 
Uppsatsens analyskapitel är uppbyggd efter Svensson & Ulvenblads (1994) kreditprocess. 

Vidare är kreditprocessen likartad inom varje bank, därför delas analyskapitlet in i två 

grupper; Sparbanker och bankaktiebolag. Eventuella skillnader inom varje grupp kommer att 

tydliggöras genom att citera respektive banks skillnad. Den sista punkten i analysen berör 

skillnader mellan bankernas kreditgivning med avseende på dess olika verksamhetssyfte.  

 

Analyskapitlet är uppbyggt efter studiens två frågeställningar; Hur kreditprocessen ser ut samt 

skillnader mellan stiftelsedrivna sparbankers och bankaktiebolagens kreditprocess, baserat på 

deras verksamhetsmål. Kreditprocessen beskrivs genom Svensson & Ulvenblads (1994) 

kreditprocessmodell; initial kontakt, beredning & bedömning, beslut, uppföljning och 

varningssignaler. Den insamlade empirin analyseras därmed med insamlad teori gällande 

kreditprocessen. Därefter analyserar vi skillnaderna mellan sparbankernas och 

bankaktiebolagens i respektives kreditprocess. Här kopplas teorier gällande shareholder theory, 

stakeholder theory, legitimitetsteorin, bolagsstyrning och organisationsideologi med skillnader 

mellan stiftelsedrivna sparbankers och bankaktiebolagens kreditgivning till SME. 

 

Figur 6: Egenkonstruerad analysmodell. 

5.1 Initial kontakt 
 

Bankaktiebolag 

Ett bankaktiebolags initiala kontakt med kunden börjar med ett möte. Syftet med mötet är att 

lära känna det sökande bolaget och dess ägare. Vidare försöker ett bankaktiebolag besöka det 

sökande företaget för att ta reda på mer information om bolaget i fråga. Vid besök tittar banken 

bland annat på hur det ser ut på arbetsplatsen och vad som finns på lagret. Svensson och 

Ulvenblad (1994) visar också på att genom att besöka det sökande företaget får banken en bättre 

uppfattning om dess situation och fortsatta framgång samt möjliggör att banken får en 

helhetsbild av det sökande bolaget. Alla intervjuade bankaktiebolag anser att magkänslan som 
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företagsrådgivare får vid den initiala kontakten har stor betydelsen för utfallet av kredit. Även 

detta styrker Svensson & Ulvenblad (1994) som visar att det slutgiltiga beslutet ofta kan 

grundas på magkänslan som uppstår vid den initiala kontakten mellan den sökande och 

företagsrådgivare. Green (1997) visat att magkänslan kan verka som ett initialt 

sorteringsverktyg för banken vilket även har bekräftats genom det empiriska materialet från 

bankaktiebolagen. 

Sparbanker 

Initiala kontakten mellan kund och har inga större skillnader från hur förfarandet ser ut för 

bankaktiebolagen. Informationsinsamling och etablerandet av affärsförhållande mellan kund 

och bank sker även här via möte eller besök hos kunden. Förtroende för företagsledaren och 

affärsidén är vital för att kredit ska beviljas. Vid den initiala kontakten skapas ett intryck hos 

kredithandläggaren för hur detta kan se ut, som kan ha en avgörande roll vid beslut. Detta intyga 

samtliga respondenter från Sparbankerna som stämmer överens med Green (1997) och 

Svensson & Ulvenblad (1994). Den tydliga skillnaden mellan bankorganisationerna är att 

Sparbankerna är mer utbredda i landsbygden och täcker större geografisk verksamhetsområdet 

i mindre orter än bankaktiebolagen.  

5.2 Beredning och bedömning 
 

Bankaktiebolag 

Information som insamlas av ett bankaktiebolag vid bedömning av det sökande bolaget är både 

finansiella och icke finansiella. Vilket även styrks av Rad, Wahlberg & Öhman, 2013 och 

Berger & Udell, 2006: Zambaldi, Aranha & Lopes, 2011 som visar att bankens 

informationskällor vid bedömning är både av finansiell och icke finansiell art. Vidare kan 

tillgången till den finansiella informationen se olika ut beroende på hur det sökande bolaget är 

uppbyggt (Handelsbanken, personlig kommunikation 2018-04-06). Detta anser även Berger 

och Udell (2006) och Svensson och Ulvenblad (1994). Den finansiella informationen består av 

bokslut, kassaflöde, budget och olika prognoser. Medan den icke finansiella informationen 

baseras på mjuka variabler som företagaren, företaget, hemsida, affärsplan, affärsidé. Alla 

intervjuade bankaktiebolag menar på att beslutet grundar sig på en mix av icke finansiella samt 

finansiella faktorer. Detta styrker även tidigare forskning (De la Torre, Pería & Schmukler, 

2010, Uchida, Udell & Yamori, 2012: Berger & Udell, 2006: Bruns & Fletcher ,2008). 

Sparbanker 

Även här finns det fler likheter än olikheter mellan Sparbanker och bankaktiebolagen, gällande 

beredning och bedömning, där samtliga banker lägger stor vikt vid att göra grundlig inhämtning 

av både finansiell- och icke-finansiell information. Gemensamt för Sparbankerna är 

beredningssystemet som används, på grund av gemensamt samarbete för viss 

informationsteknologi. I detta system kan finansiell information hämtas eller laddas upp, från 

olika källor. Verksamhetsområdet blir återigen en intressant faktor som kan skilja Sparbankerna 

åt från bankaktiebolagen, speciellt gällande den icke-finansiella informationen som Berger och 

Udell (2006) anser ha en viktig del för relationsbaserad kreditgivning. Sparbankerna tycks ha 
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större kunskap om verksamheter och marknader i mindre orter, som kan leda till mer effektiv 

kreditgivning. Genom att lokalt förankrad Sparbanker har ett informationsövertag över 

bankaktiebolag, som inte har kontor i mindre orter, gällande företag, lokala marknader och 

företagsledning kan en mer effektiv kreditgivning uppnås som gynnar både kreditgivaren och 

kredittagaren.   

5.3 Beslut 
 

Bankaktiebolag 

Alla bankaktiebolag har en beloppsbegränsning över hur det slutgiltiga beslutet ska tas. Det vill 

säga är den sökande bolagets kreditansökan över kontorslimiten ska beslutet tas på nästa nivå. 

Detta styrker Svensson & Ulvenblads som visar att det är troligt att banken har en kreditpolicy 

som inkluderar beslutslimiter grundade på ett visst belopp. Vidare styrker även Svensson och 

Ulvenblad indelningen av beslutsnivåerna: kontors-, regional- och nationellnivå. Vilket även 

det empiriska materialet från bankaktiebolagen har visat sig stämma överens med.  Vidare har 

instämmer alla bankaktiebolag med vad Bruns och Fletcher, 2008 och Fatoki & Odeyemi, 2010 

anser; att företagaren och ledningens kompetenser har inverkan på det slutgiltiga beslutet av 

krediten. 

Sparbanker 

Sparbankerna har, även de, olika nivåer för beslutsfattning, baserat delvis på beloppet som lånet 

avser. Skillnaden här är att eftersom Sparbankerna är fristående, är den högst beslutsfattande 

nivå någorlunda lokalt förankrad. Nivåerna är alltså inte fördelade på kontors- regional- och 

nationell nivå, likt bankaktiebolagen, utan istället fördelade vertikalt inom organisationen. 

Dessa nivåer eller instanser kan vara olika till antal, Sparbankerna emellan, men utgör ungefär 

samma struktur där styrelse är den högsta instansen för beslutsfattning och handläggare (i 

dualitet) den lägsta instansen. Informationsunderlaget som beslut fastställs på förs vidare i det 

olika nivåerna via PM som kredithandläggaren skriver. Detta kan innebära att mjuk information 

som är svårt att kvantifiera, inte förmedlas korrekt till de instanser där kredithandläggaren, som 

har kontakten med det ansökande företaget och dess ledning, inte är delaktig i.  

5.4 Uppföljning 
 

Bankaktiebolag     

Bankaktiebolagens uppföljning av företagskredit sker minst en gång per år. Svensson och 

Ulvenblad (1994) instämmer med detta och visar att regelbundna uppföljningar gör att banken 

kan upptäcka risker och problem med företaget. 

Sparbanker 

Samtliga företagsrådgivare för Sparbankerna uppger att det finns standardiserade riktlinjer om 

årlig uppföljning med sina kunder.  
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5.5 Varningssignaler 
 

Bankaktiebolag 

Enligt Svensson och Ulvenblads (1994) är bankens relation med företaget viktig för att 

upptäcka problem i ett tidigt stadium. Bankaktiebolagen menar på att det försöker hålla en tät 

kontakt med kunden och att det finns system som kan upptäcka finansiella förändringar hos 

kunden som banken sedan kan utreda vidare. Enligt Hernández-Cánovas & Martínez ,2010: 

Baas och Schrooten, 2006: Berger och Udell, 2006: Sharpe, 1990: Silver, 2003: Svensson & 

Ulvenblad 1994 råder det informationsasymmetri mellan banken och det sökandes SME. Enligt 

det empiriska underlaget uppfattar företagsrådgivare från bankaktiebolagen att denna 

informationsasymmetrin inte finns och beror antagligen på faktorer som tät kontakt med kund 

samt det lagstadgade kravet att banken måste fylla i ett omfattande formulär som berör 

information om företaget och dess ägare. 

Sparbanker 

Genom nära relation till kunden och en allmänt god kundkännedom anser företagsrådgivarna 

på Sparbankerna att de känner till den information som anses vara vital för en effektiv 

kreditgivning. Datorsystemet som Sparbankerna använder har automatisk uppföljning av den 

transaktionsbaserade informationen och flaggar ifall något uppstår som kredithandläggaren 

måste titta närmare på. Samtidigt som systemet ansvarar för kontinuerlig granskning av den 

hårda informationen, ser kredithandläggarna till att, genom sin kundkontakt, se över även den 

mjuka informationen.  

Enligt Uchida, Udell, & Yamori (2012) producerar mindre banker mer mjuk information än 

större banker, något som respondenterna i Sparbankerna även intygar. Detta kan iså fall fungera 

effektivt, i kombination med den automatiserade och kontinuerliga insamlingen av hård 

information för att fånga upp varningssignaler i ett tidigt skede för att undvika kreditförluster. 

Genom god kundrelation visar Baas & Schrooten (2006) och Berger & Udell (2006) att 

informationsassymetrin minskar mellan partnerna och respondenterna ansåg att de känner till 

den information som behövs för en effektiv kreditgivning. Det kan anses vara ett naivt 

antagande, från respondenterna, om att det inte råder något informationsassymetri mellan 

företagare och kredithandläggare, men det kan vara en fråga om tillräcklig information snarare 

än all information. Genom kombinationen av automatiserad insamling av hård information och 

relationsorienterad insamling av mjuk information kan Sparbankerna driva en effektiv 

kreditgivning. 

5.6 Skillnader beroende på dess olika verksamhetssyfte 
 

Ett bankaktiebolag tar ingen hänsyn till om att det är ett viktigt företag eller förening för det 

lokala samhället vid beslutsfattande av en kredit. Detta sammanfaller med vad legitimitetsteorin 

redogör för. Det vill säga ett bankaktiebolag ägs av dess aktieägare och verkar därmed för dess 

avkastningskrav. För att ett bankaktiebolag ska uppnå legitimitet enligt legitimitetsteorin, ska 

banken uppnå aktieägarnas avkastningskrav. En sparbank uppnår däremot legitimitet genom att 
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främja det lokalas intressen. Vidare, skulle en sparbank behöva försvara sin legitimitet, från till 

exempel den lokala befolkningen, innebär detta att bankens avkastning påverkas negativt. 

Skulle ett bankaktiebolag behöva försvara sin legitimitet, om till exempel bankens avkastning 

inte motsvarat avkastningskrav, kommer detta i sin tur att påverka bankens samhälls- och 

miljöfrågor negativt (Tilling, 2004).  

Vidare instämmer bankaktiebolagens negativa hänsyn till “om det är ett viktigt lokalt företag” 

vid kreditgivning, med intressentteorins “shareholders theory” som förklarar att ett aktiebolag 

viktigaste syfte är att generera vinst till dess ägare och därmed läggs mindre vikt i 

samhällsfrågor (Pfarrer, 2010). Handelsbanken, Nordea och SEB styrs av dess verksamhetsmål 

“maximera avkastningen till dess aktieägare” och menar på att banken måste få avkastning på 

det lånade pengarna och därmed krävs det ett beslutsunderlag som förklarar att det finns en 

återbetalningsförmåga. Nordea och SEB menar också på att banken måste ta risk för att öka 

avkastningen, vilket i förlängningen påverkar dess kreditgivning till SME. 

 

Bass och Schrotten (2006) visar på att informationsasymmetrin mellan banken och det sökande 

SME är en orsak till dess svårighet att få banklån. Ett sätt att reducera denna 

informationsassymetrin och i förlängningen göra det enklare för SME att få banklån är om 

banken verkar lokalt (Silver, 2003). Bankaktiebolagen tillämpar olika beslutnivåer på deras 

företagskrediter. Dessa är kontors-, regional- och nationell nivå. En sparbank ska verka lokalt 

och deras beslut tas alltid på det lokala kontoret. Nordea och SEB hävdar dock att utomstående 

beslutsinstanser inte ska påverka det slutgiltiga beslutet då informationsunderlaget från kontoret 

är dokumenterat väl samt att den ansvariga företagsrådgivaren för vidare även mjuk information 

om det sökande bolaget via muntliga dialoger. Vidare menar Nordea och SEB att deras sätt att 

överföra informationen på till nästa utomstående instans medför att det sökande bolaget inte 

påverkas av bankens tillämpning av olika beslutsinstanser.   

 

Sparbankernas närvaro i den lokala kreditmarknaden går ut på att stimulera företagsamhet och 

främja lokala näringslivet, samtidigt som de bedriver bankverksamhet på ett affärsmässigt sätt. 

Sparbankerna strävar, genom bland annat sin kreditgivning, att stimulera ekonomisk tillväxt 

inom deras verksamhetsområde. Till skillnad från bankaktiebolagen, tar Sparbankerna hänsyn 

till det kredittagande företagets verksamhet och om detta företag har en generell positiv effekt 

på närområdet. Ifall företaget som söker kredit medför, via sin verksamhet, en positiv effekt på 

det lokala samhället antingen direkt eller indirekt är det som Sparbankerna beaktar. Utifrån 

Stakeholder theory-perspektivet, där företag gynnas av att se samtliga av dess intressenters 

behov tillgodoses (Freeman, 1983); kan det ligga i en Sparbanks intresse att bevilja kredit till 

företag som fyller en funktion eller tillfredsställer en efterfråga av det lokala samhället. Om 

dessa företag ges möjlighet till att frodas, skapas en ekonomisk tillväxt som i sin tur kan ge 

upphov till fler affärsmöjligheter och därmed ännu mer krediter för Sparbanken att tjäna pengar 

på. Eftersom vinsterna stannar lokalt (Sparbankerna, u.å.) till nytta för banken att fortsätta driva 

kreditgivning, kan detta nästan ses som en ränta-på-ränta effekt för banken, men som gynnar 

samhället totalt och inte enbart inom näringslivet. 
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Lokala och små företag som inte nås av storbanker, på grund av bankernas begränsade kunskap 

om lokala marknader får istället möjlighet att beviljas kredit från Sparbanker, vars angelägenhet 

är att nå ut till dessa. Eftersom det ligger i Sparbankernas intresse att fånga upp dessa 

småföretag, är det både orsaken och resultatet för deras goda kunskap om lokala marknader 

som ger dem en konkurrensfördel. Detta kan innebära att genom den minskade 

informationsasymmetrin mellan Sparbank och företag ger upphov till att effektiv kreditgivning 

kan utföras till fler företag.  
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6. Slutsats 
Slutsatskapitlet är uppbyggd utefter uppsatsens två frågeställningar. Den första 

frågeställningen presenteras genom att först beskriva bankernas kreditprocess för samtliga 

banker och därefter särskiljer eventuella skillnader i förfarandet. Detta för att likheterna är 

fler och för att förtydliga skillnaderna. Därefter svarar författarna på den andra 

frågeställningen genom att presentera skillnader mellan bankernas kreditprocess baserat på 

organisatoriska och ideologiska skillnader. 

 

6.1 Hur sker kreditgivningsprocessen till SME av bankaktiebolag och stiftelsedrivna 

sparbanker? 

 

Kreditgivningsprocessen som helhet ser väldigt lik ut, för bankerna som behandlas i denna 

studie, med enbart mindre skillnader i förfarandet. Likheterna grundar sig i lagar och 

förordningar vilka bankerna måste följa. Tillexempel måste det sökande bolaget fylla i ett 

lagstadgat formulär ”kundkännedom”. Tidigare studie gällande kreditprocessen har även 

identifierat att bankerna använder sig av samma tillvägagångsätt vid kreditgivning till SME. 

Altman (1980) och Svensson & Ulvenblads (1994) modell för kreditprocessen vid 

kreditgivning till SME, kan enligt vår studie, än idag användas för att illustrera det viktigaste 

punkterna i bankernas kreditprocess.  Bankens bedömningsvariabler är i stort sett samma, 

skillnaderna är att visa variabler bedöms olika mycket. Detta har sin grund i att alla företag är 

olika och därför bedömer kredithandläggare olika variabler, olika mycket beroende på 

företaget. Skillnaderna mellan bedömningsvariablerna beror således inte på vilken 

associationsform banken har (och eventuellt olika verksamhetsmål). Tidigare studier gällande 

vilka bedömningsvariabler som används är ett väl forskat ämne och studiens 

bedömningsvariabler har även identifierats i tidigare studier (Bruns & Fletcher, 2008: 

Agyapong, D, Agyapong, G & Darfor, 2011: Gibson, 2013: Svensson & Ulvenblad, 1994: 

Zambaldi, Aranha & Lopes, 2011: Green, 1997: Fatoki & Odeyemi, 2010). 

 

Kreditgivningsprocessen börjar med ett möte med kunden. Detta möte syftar från bankens sida 

att lära känna kunden och dess företag. Företagsrådgivaren försöker alltid besöka det sökande 

företaget för att få en helhetsbild över kunden. Vidare insamlas både finansiella och icke 

finansiella information gällande det sökande bolaget. Den finansiella informationen består 

bland annat av bokslut, kassaflöde, budget och prognoser. Den icke finansiella informationen 

består bland annat av företagaren, affärsidé, ledningen och affärsplan. Det slutgiltiga beslutet 

grundas sig både på finansiella och icke finansiella faktorer. Vidare tar ett bankaktiebolag en 

kreditupplysning (UC) på det sökande bolaget, dess ägare samt ledning. 

Informationsasymmetrin, vilken tidigare forskning hade funnit mellan banken och det sökande 

bolaget, går ej att finna enligt studiens empiriska underlag. Detta kan bero på det numera 

lagstadgade kravet att banken ska fylla i ett formulär(kundkännedom) där information om den 

sökande och dess bolag tas upp. Respondenterna från samtliga banker hävdar således att 

informationsasymmetri inte existerar, men eftersom mjuk information är svårt att kvantifiera 

anser vi det bör finnas en informationsasymmetri. Risk för ytterligare informationsbortfall finns 

även då beslut ska fattas i en instans där kredithandläggaren inte sitter med. Ett bankaktiebolag 
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följer upp dess kredit minst en gång per år, detta genomförs dels för att upprätthålla kontakten 

med kunden men ger också en möjlighet att identifiera eventuella problem med det sökandes 

återbetalningsförmåga. 

Själva kreditgivningsprocessen särskiljer sig inte mycket bankerna mellan. Bankerna brukar 

olika typer av datorsystem för kreditberedning, men huvudfunktionen är detsamma. Insamling 

av den transaktionsbaserade informationen, hård information, kan ske på lite olika 

tillvägagångssätt, även Sparbankerna emellan, men i slutändan är det samma typ av information 

som behandlas; bokslut, kassaflöde, budget, prognoser, tidigare lån etc. Den tydliga skillnaden 

är verksamhetsområdet, där Sparbanker även bedriver en kreditgivning i mindre orter i större 

utsträckning än bankaktiebolagen gör. Denna skillnad på insamling av relationsbaserad 

information, mjuk information, bör innebära att informationsasymmetrin är mindre mellan 

kund och Sparbank, jämfört med mellan kund och bankaktiebolag. 

 

6.2 Hur påverkas dess olika verksamhetsmål deras kreditgivningsprocess till SME? Vilka 

skillnader kan identifieras? 
 

Studiens studerade bankaktiebolag och sparbanker tillämpar i stort sett identiska 

kreditgivningsprocesser. Vi har identifierat ett antal skillnader, vilket beror på dess olika 

verksamhetsmål.  

1. Bankaktiebolagen har olika beslutsnivåer (lokal, regional, nationell). Nordea och SEB anser 

dock att detta ej påverkar dess kreditgivning. på grund av att bedömningen sker lokalt och detta 

förmedlas via kredit-PM samt muntlig dialog med nästa nivå. Sparbankerna har även de olika 

beslutsnivåer men eftersom Sparbankerna är enskilda banker sker dessa beslut på respektive 

banks huvudkontor.  

2. Bankaktiebolagen tar ej hänsyn till om det är ett “lokalt viktigt bolag eller förening” som vill 

låna. Enligt bankaktiebolagen fokuserar främst på att bevilja kredit till företag som har 

tillräcklig återbetalningsförmåga. En sparbank tar däremot hänsyn till detta vid kreditgivningen 

till SME, givet att det kan ske på ett affärsmässigt sätt. För dem är det viktigt att den lokala 

ekonomin har en tillväxt och kreditmarknaden kan vara en nyckelfaktor till detta.  

3. Aktieägarnas avkastningskrav medför att bankaktiebolagen måste ta en viss risk vid 

kreditgivning till SME för att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning. Sparbankerna har inga 

ägare och därför finns inte samma målsättning som bankaktiebolag, däremot strävar man efter 

att generera avkastning för att fortsätta driva effektiv bankverksamhet och delar av 

avkastningen slussas även vidare till stiftelsen som avsätter pengar till allmännyttiga ändamål. 

4. Sparbanker fokuserar mycket på att vara tillgängliga för företagare i mindre orter på 

landsbygden. Det kan handla om relativt låga kreditvolymer, enskilt sett, men sammanlagt vara 

tillräckligt för att driva lönsam bankverksamhet. Bankaktiebolagen delar inte samma intresse 

av att vara tillgängliga för företagare i mindre orter. 
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7 Diskussion och implikationer 
Detta kapitel innehåller egna tankar och tolkningar om de olika bankorganisationers 

kreditgivning, samt förslag på vidare forskning inom detta ämne. 

 

Enligt studien bekräftats tidigare studier tes om att bankernas kreditprocess gällande 

kreditgivning till SME är likartade (Altman 1980 och Svensson & Ulvenblad, 1994). Dessa 

grundar sig delvis i gemensamma lagar och förordningar. Då detta är ett väl utforskat ämne 

antyder det att bankerna följer varandra, det vill säga tillämpar den modell som är ”best 

practice”. Detta menar vi på har utmynnat i att bankerna än idag använder sig av likartade 

kreditprocess. Således kan man illustrera kreditgivning till SME med Svensson och Ulvenblads 

modell för kreditprocessen än idag, trots att deras studie är från 1994. 

 

Skillnaden mellan bankernas tillämpning av beslutsnivåer kan medföra att det sökande bolaget 

får det svårare att få lån av ett bankaktiebolag. En företagsrådgivare på ett bankaktiebolag får 

besluta om en kredit på kontorsnivå om krediten är inom ett visst belopp. Överstiger krediten 

detta belopp får företagsrådgivaren fylla i ett kredit-PM innehållandes både hård och mjuk 

information gällande det sökande bolaget. Vidare sker även muntlig dialog med nästa 

beslutsnivå (regional- eller nationell nivå). Vi anser att det kan vara svårt att beskriva och 

förklara ett bolags mjuka information till en tredje person. I förlängningen är den mjuka 

informationen viktigt för ett SME då det oftast är ägarledda och i sin tur en stor del av företaget. 

I och med detta rekommenderar vi att SME vänder sig till, om det är möjligt, en sparbank vid 

företagskrediter. Detta gäller då en företagskredit överstiger ett bankaktiebolags kontorslimit. 

 

Det har visat sig att Sparbankerna tar hänsyn till om det sökande bolaget är “viktigt för det 

lokala samhället”. Detta finns även inskrivet i deras verksamhetsmål “Sparbankerna ska främja 

lokala intressen”. Vissa lokala företag och föreningar har troligtvis större möjligheter att få till 

en beviljad kredit hos en Sparbank än hos ett av bankaktiebolagen. Vi antyder inte att 

Sparbanker har slappare krav, men att givet deras intresse för lokalsamhället, har bättre kunskap 

om lokala marknader. Att ha för lite information ökar risktagandet; som kan innebära att ett 

bankaktiebolag inte är intresserad av att ingå i en affärsrelation med ett lokalt förankrat företag, 

vars verksamhet är i en marknad som banken inte känner till så väl. Vi rekommenderar därför 

lokala företag eller föreningar att söka sig till sparbanker vid företagskrediter. På grund av en 

större marknadskännedom hos Sparbankerna som kan innebär ökad möjlighet till att bli beviljad 

kredit, under korrekta premisser. 

 

Bankaktiebolagens avkastningskrav från dess aktieägare medför att banken är villig att ta en 

viss risk för att tillgodose detta krav. Detta gäller även i motsatt håll, det vill säga ett 

bankaktiebolag är villig att ta en viss risk och ha en viss marginal gällande deras utlåning. Detta 

menar vi kan betyda att ett bankaktiebolag inte är villiga att låna ut till ett SME om banken 

redan uppfyllt avkastningskravet. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie undersöker kreditgivningsprocessen hos mellan bankaktiebolag och sparbanker. 

Empirin till studien hämtas genom intervjuer av företagsrådgivare. Ett förslag är att studera 

samma fenomen men att hämta in empirin från en annan avdelning inom banken. För exempel 

bankernas respektives kreditavdelning. Vidare kunde studies empiriunderlag grundlagts via 

Case-undersökningar istället för intervjuer. Detta skulle kunnat medföra ett annat svar på 

studiens frågor. I studiens intervjuer har vi även identifierat att kreditprocessen för en 

företagskredit mer och mer börjar att digitaliseras. Detta kan vara intressant att studera då det 

kan få effekter på SME:s företagskrediter. 

 

Från årsredovisningar samt samtal med rådgivare från bankerna i denna studie framgår det att 

samtliga banker strävar efter att digitalisera mer av kreditgivningsprocessen. På privatsidan, 

gällande lån, har digitaliseringen kommit en lång väg och ständigt utvecklas men företagssidan 

har inte hängt med i den utvecklingen. Det finns mål och visioner om att en företagare ska 

kunna ansöka och beviljas lån helt digitalt, utan kontakt med handläggare. Detta kan tänkas öka 

informationsasymmetrin mellan kund och bank.  

Banker i Sverige har överlag varit lönsamma de senaste åren och kreditförlusterna överlag har 

varit väldigt låga. Denna lönsamma utveckling och låga kreditförluster kan kopplas till 

högkonjunkturen som råder just nu varpå det kan vara intressant att utforska effekterna av: 

digitaliseringsviljan, dess inneboende risk i form av informationsbortfall (icke-kvantifierbar 

information), informationsassymetri kopplat till ökad digitalisering samt risktagande i beviljad 

kredit kopplat till konjunkturen.  
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9. Bilaga Intervjuformulär 
Inledande frågor 

-Kan du berätta lite om dig själv? ålder, befattning, arbetserfarenhet 

-Kan du beskriva bankens företagsstrategi och mål? 

-Kan du förklara hur banken du jobbar på är uppbyggt organisatoriskt? 

-Kan du beskriva er process vid kreditgivning till SME?  

-Vilken del av processen lägger ni mest vikt och tid till? 

-Ungefär hur stor andel av era totala företagskredit är till små- eller medelstora företag? 

-Har ni något uttalat verksamhetsområde, dvs att ni behandlar krediter främst inom ett 

geografiskt område? isåfall vilket? 

Initial kontakt 

-Beskriv den första kontakten med kunden 

-Händer det att ni besöker företaget ifråga, om ja/nej varför? 

-Vilken betydelse har den första kontakten med kunden vid det slutgiltiga beslutet? 

Beredning och bedömning 

-Vilken information begär ni av företaget vid kreditansökan och hur ser tillgången till denna 

information ut? Skiljer det sig mellan olika företag? 

-Är det någon skillnad i kreditbedömningen ifall det är ett nytt eller redan etablerat företag? 

-Vilken finansiell information använder ni er av vid kreditbedömningen? I vilken omfattning 

använder ni er utav framtida prognoser? tex kassaflöde, intäktsprognoser 

-Vilken typ av icke-finansiell information använder ni er av vid kreditbedömningen? Hur 

bedöms denna? 

-Hur hämtar ni in icke-finansiell information? 

-Hur bedömer ni icke-finansiell information? Företagsledning m.m. 

-Vilken information anser du vara viktigast vid bedömning?  

-Är bedömningsprocessen standardiserad i form av mallar? 

Beslut 

-Hur lång tid tar det mellan ansökan och beslut av kredit?  

-Tas besluten på lokal nivå eller tas besluten på central nivå? Tas beslutet själv? Finns det några 

beloppsbegränsningar gällande beslutet? 

Sparbanken; Hur anser du att ert verksamhetsändamål (”främja det lokala intresset”) påverkar 

kreditgivningen till SME?   

något som särskiljer er från andra banker gällande kreditgivning ? 

Bankaktiebolag; Hur anser du att ert verksamhetsändamål (“maximera avkastningen till förmån 

för aktieägarna”) påverkar er kreditgivning till SME? 

Varningssignaler 

-Hur ser er uppföljning ut av företagskrediter? 

-Hur hanterar ni om ett företag har svårt att betala dess kredit? 

-Hur går ni tillväga för att minska informationsasymmetrin som kan uppstå mellan banken och 

små- och medelstora företag pga att dessa företag oftast är ägarledda & ej transparenta 
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Frågor gällande skillnader i vinstsyfte 

BÅDA: På vilket sätt tar ni hänsyn till om det är viktigt lokalt företag (för det lokala samhället, 

det verkar inom) som behöver kredit där kreditunderlaget är tveksamt, dvs där kreditbeslutet 

egentligen borde vara negativt men företagets betydelse för den lokala orten är viktig och 

därmed ändras bedömningen till ett positivt beslut? 

 

Sparbank: Hur styr ert verksamhetsmål “Sparbank:främja lokala intressen” bankens mål. Det 

vill säga på vilket sätt har banken satt upp mål att främja lokala intressen? Hur går ni tillväga 

för att tillgodose detta mål? Hur påverkar det er bedömningen av företagskrediter av små- och 

medelstora företag?  

 

Sparbank: Eventuella vinster i en sparbank stannar i banken, till nytta för banken, kunderna 

och det lokala samhället. Det vill säga det finns inga enskilda aktieägare som kräver avkastning 

på deras kapital. Då en Sparbank ska verka för det lokala samhället, och i sin tur brukar 

betecknas som att “en sparbank är beroende av hur det lokala samhället, där det verkar, går?”. 

Hur förändrar detta er roll som kreditgivare till små- och medelstora företag inom ert 

verksamhetsområde? Tar ni hänsyn till detta vid kreditgivning till exempelvis lokala föreningar 

och företag? Hur går ni tillväga i kreditgivningsprocessen för att “verka för det lokala 

samhället”  

 

Sparbank: Anser du att “en aktieägares krav på avkastning på ett bankaktiebolag kan 

motsvara kundernas och det lokala samhällets avkastningskrav för en sparbank”?  

 

Sparbank: Hur ser du på den risk ni måste ta för att tillgodose kunderna och det lokala 

samhällets eventuella krav? 

 

Sparbank: Hur anser du att er associationsform (stiftelse)  påverkar eran kreditgivning till 

SME? Hur tror du att det skulle påverkats om banken drevs av ett bankaktiebolag istället? 

 

Sparbank: Kreditbeslut fattas lokalt på kontoret, istället för hos ett globalt bankaktiebolag där 

en del krediter tas på regional eller nationell nivå. Hur tror du att detta påverkar er 

kreditgivning till SME?  

 

Sparbank: Anser du att bedömningen av mjuka faktorer är lättare för en sparbank där alla 

beslut tas på det lokala kontoret? 

 

Bankaktiebolag: Hur styr ert verksamhetsmål “bankaktiebolag:maximera avkastningen” 

bankens mål. På vilket sätt har banken satt upp mål för att tillgodose det syftet att maximera 

avkastningen för dess aktieägare? Hur går ni tillväga för att uppnå detta mål? Hur påverkar 

det er kreditbedömning av företagskrediter av små- och medelstora företag? 
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Bankaktiebolag: Ett bankaktiebolag styrs av dess aktieägare, vilka i sin tur kräver avkastning 

på dess kapital. Hur påverkar detta er roll som kreditgivare till små- och medelstora företag? 

Hur ser du på den risk ni eventuellt måste ta för att tillgodose aktieägarnas avkastningskrav? 

 

Bankaktiebolag: Anser du att “kundernas och det lokala samhällets avkastningskrav för en 

sparbanken kan motsvara aktieägares krav på avkastning på ett bankaktiebolag”?  

 

Bankaktiebolag: Hur ser du på den risk ni måste ta för att tillgodose aktieägarnas 

avkastningskrav? Hur påverkar det eran kreditgivning till SME? 

 

Bankaktiebolag: Hur anser du eran associationsform (aktiebolag) påverkar era kreditgivning 

till SME? Hur tror du att det skulle påverkats om banken drevs av en stiftelse, likt en sparbank 

istället? 

 

Bankaktiebolag: Era kreditbeslut av företagskrediter till SME fattas på regional-  eller 

nationell nivå (om krediten är över en specifik limit). En sparbank däremot, ska fatta sina 

kreditbeslut på det lokala kontoret. Hur tror du att detta påverkar ert slutgiltigt beslut?  

 

Bankaktiebolag: Vid kreditbeslut av företagskrediter till SME fattas detta på regional- eller 

nationell nivå (om krediten är över kontors-limit dvs). Förfarandet vid överlämnandet till nästa 

nivå är via ett kredit-PM. Hur tror du att detta påverkar bedömningen av mjuka faktorer? Kan 

svårigheten att uttrycka mjuk information i ett kredit-PM påverka det slutgiltiga beslutet? 
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