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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla respondenter för att de ställt upp och bidragit med kunskap 
vilket har gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Per-Ola Ulvenblad för 
hans delaktighet och goda råd under processens gång. Sist vill vi även rikta ett tack till alla 
personer som på ett eller annat sätt varit delaktiga i processen med att skriva denna uppsats. 
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Sammanfattning 
Kreditgivning är viktigt för både företag och banker och det finns mycket som måste beaktas 
av bankerna i kreditgivningsprocessen till företag. Samtidigt etableras många företag 
utomlands och många av dessa företag är i behov av finansiering. Banker är då en 
finansieringslösning och samtidigt som företag har etablerat sig utomlands har banker valt att 
följa efter. En nyfikenhet för hur kreditgivning sker till företag i utlandet började gro. 
Forskningen inom detta område var dock begränsat vilket fick oss att undra vad som beaktas 
vid kreditgivning till företag i utlandet jämfört med vad som beaktas vid kreditgivning till 
inhemska företag. Ur detta uppkom följande frågeställning; Hur ser svenska bankers 
kreditgivning ut till företag i Kina och hur skiljer sig denna jämfört med kreditgivning till 
företag i Sverige?  
 
För att besvara frågeställningen har kreditgivningsprocessen beskrivits och förklarats för att 
sedan identifiera fem bedömningskriterier. Dessa kriterier är följande; redovisningen, 
företaget, säkerheter, ägare och ledning, affärsidé. I dessa fem bedömningskriterier 
tillsammans med forskning om internationaliseringsrisker har identifikation av faktorer som 
bör beaktas när ett företag flyttar utomlands inkluderats i en kreditbedömningsmodell. Dessa 
faktorer är ett företags tidigare erfarenhet från andra internationella marknader, företagets 
nätverk i landet, landets risk samt transfereringsrisk. Dessa fem bedömningskriterier har 
tillsammans med de fyra faktorerna varit studiens utgångspunkt och också grundpelarna både 
i den teoretiska referensramen och i analysmodellen men också i den kvalitativa studien. Den 
kvalitativa studien utfördes genom åtta intervjuer med kreditgivare på svenska banker på två 
olika marknader; Sverige och Kina. De slutsatser som framkommit ur studien är att 
kreditgivningsprocessen skiljer sig åt mellan företag i utlandet och inhemska företag. Främst 
skiljer sig kreditansökan, kreditbedömningen och beslut och villkor sig åt där den största 
skillnaden är att dessa steg sker i samverkan mellan banken i utlandet och med en 
kreditansvarig på hemmamarknaden. I kreditbedömningen kunde studien identifiera faktorer 
som beaktas vid kreditgivningen i utlandet men som inte beaktas i kreditgivningen till 
inhemska företag. De faktorer som identifierades var de som kunde identifieras genom teorin, 
erfarenhet från internationella marknader, nätverk i landet, landets risk och 
transfereringsrisken. Ur de upptäckter utformades en modell som är praktisk användbar både 
för banker och för företag. Denna modell kan hjälpa banker att identifiera de faktorer som bör 
bedömas vid kreditgivning till företag i utlandet samt minska bankens kreditrisk. Denna 
modell kan också hjälpa företag med att få en förståelse för sin egen kreditgivningsprocess till 
banken och också ge företaget ett utrymmer för förberedelser.  
	  

	  
	   	  



	  
	  

Abstract 
The lending process is considered as important for both banks as well as 
businesses. There are many variables that must be taken into account by the banks 
in the lending process for businesses. Many companies choose to go abroad to 
establish operations and many of these companies are in need of funding. Bank 
funding is one solution. A curiosity for how bank lending is made to companies 
abroad began to grow. Research in this area was limited, which made us wonder 
what’s taken into consideration when granting loans to companies abroad 
compared to domestic companies. With this in mind the following question arose; 
How is Swedish banks' lending process done to companies abroad compared to 
companies in Sweden? 
 
To answer this question the lending process has been described and explained, and 
by identifying five assessment criterias. These criterias are as follows; accounting, 
the business itself, assets, owners and management, business concept. These five 
assessment criterias along with research on risks regarding internationalization 
identified several factors that should be considered in the lending process to 
companies abroad. These factors are the company's previous experience in other 
international markets, the company's network in the country, the country risk and 
transfer risk. These five assessment criterias, together with the four factors were the 
starting point of this study but also the pillars in both the theoretical framework and 
analysis model, but also in the qualitative study. The qualitative study was carried 
out by eight interviews with lenders at Swedish banks in two different markets; 
Sweden and China. The conclusion that emerged from the study is that the lending 
process differs between companies abroad and domestic companies. The main 
differences identified were within the following credit steps; credit application, 
credit assessment and decisions and credit terms. The biggest difference identified 
in the study is that these three steps are done in cooperation between the Bank 
abroad and a credit manager in the domestic market. In the credit assessment this 
study could identify factors considered when granting loans to companies abroad 
but which are not taken into account in lending to domestic companies. The factors 
identified were those that could be identified by the theory, experience in 
international markets, networks in the country, the country risk and transfer risk. 
From these discoveries we devised a model that is practical useful both for banks 
and companies. This model can help banks identify the factors that should be 
assessed in the lending process to companies abroad and to reduce the bank's credit 
risk. This model can also help companies to gain an understanding of their own 
lending process to the bank and also provide the company with a scope for 
preparation. 
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1. Inledning 
I inledningen introduceras först läsaren i en problembakgrund där bankers kreditgivning och 
internationalisering av företag beskrivs. Detta följs av en problemdiskussion som berör den 
viktigaste delen i kreditgivningen; kreditbedömningen och här presenteras också den 
forskning som finns om kreditgivning till utländska företag. Problemdiskussionen leder 
läsaren in på en problemformulering och även syfte med studien. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av den vidare dispositionen av studien. 

1.1 Problembakgrund 
Det är från företags internationalisering vårt intresse till den här uppsatsen väcktes 
tillsammans med en nyfikenhet för kreditgivning, därför kommer den här uppsatsen att handla 
om kreditgivning till svenska bolag i utlandet och dess skillnader med kreditgivning till 
inhemska bolag i Sverige. Att vi väljer företag som har etablerats utomlands är för att den 
ökade globaliseringen av världsekonomin har på många sätt öppnat upp flertalet nya 
marknader genom minskningar i kommunikations- och transportkostnader, minskade 
handelsbarriärer och nya marknadsmöjligheter för företag vilket har lett till att en ökad andel 
företag valt att växa utanför sitt hemlands gränser (Ivarsson & Alvstam 2013; Chen & Liao, 
2010). Detta gör att de flesta företag idag är verksamma internationellt på ett eller annat sätt, 
antingen genom import, export, eller genom investering och etablering på utländska 
marknader (Chakradhara, 2003; Ivarsson & Alvstam 2013).  
 
Det fanns år 2013, 2831 stycken svenska koncerner med dotterbolag utanför Sverige, och 
dessa har ökat med åren (Tillväxtanalys, 2015). Av dessa finns en stor del i Norden och 
Europa, men också i Kina där ca 600 svenska företag har verksamhet (Ivarsson & Alvstam 
2013; Tillväxtanalys, 2015). Anledningen för de flesta företagen att investera och etablera i 
Kina har varit att utnyttja Kinas stora utbud av billig arbetskraft, men också ambitionen att 
serva Kinas marknad med lokal produktion eller genom lokala sälj organisationer för 
importerade varor (Ivarsson & Alvstam 2013). För att ett företag skall kunna etablera sig 
utomlands samt för att uppnå vinst och för att få de bästa möjligheterna på marknaden söker 
företagen ständigt efter kapital (Magda-Mihai, 2014). Företag kan finansieras på två olika sätt, 
med internt eller externt kapital. Internt kapital är när ägarna investerar egna medel, externt 
kapital är när företaget vänder sig till finansiärer på den öppna marknaden (Berggren & 
Silver, 2010). Företagen är i behov av resurser för att finansiera sin verksamhet, såsom 
produktion, handel och investeringar, och en del av dessa resurser kommer från företagets 
egna resurser men också genom att efterfråga finansiering från externa parter (ibid.) Bankerna 
är då en extern part som får som uppgift att fylla finansiella behov och bidra med likvida 
medel (Magda-Mihai, 2014; Ahmed & Malik, 2015). Ett av de vanligaste sätten för extern 
finansiering av små- och medelstoraföretag (SME), som utgör 99,8% av alla företag i Sverige, 
är genom banklån, där 49 procent av SME:s totala finansiering kommer från just denna 
finansieringskälla (Sveriges Riksbank, 2011; Svenskt Näringsliv & Näringslivets 
ekonomifakta, 2010). När banken lånar ut pengar sker detta genom en kreditgivningsprocess 
som består av flera delar (Altman, 1980).  
 
Vid all kreditgivning ställs banken inför en risk att företaget inte kan fullfölja sina åtaganden 
att betala tillbaka lånet, denna risk kallas kreditrisk eller risken för betalningsinställelse 
(Ahmed & Malik, 2015; Han, 2015; Svensson & Ulvenblad, 2000). Risken för 
betalningsinställelse är den största risken hos banksektorn och det är viktigt för alla finansiella 
institut att kontrollera denna, därför strävar bankerna efter att denna risk ska vara så låg som 
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möjligt för att bankerna inte ska riskera att förlora pengar genom dåliga kreditbeslut (Bruns, 
Holland, Shepherd & Wiklund, 2008; Han, 2015). En annan central del i kreditgivningen är 
återbetalningsförmåga, som är företagets förmåga att betala tillbaka lånet till banken 
(Svensson & Ulvenblad, 2000). Risken för betalningsinställelse och kredittagarens 
återbetalningsförmåga påverkas av många faktorer och det är därför viktigt för bankerna att 
bedöma och värdera dessa faktorer för att kunna fatta korrekta kreditbeslut (Ahmed & Malik, 
2015; Han, 2015; Weber, Scholz & Michalik, 2010). Avgörande för beviljande av kredit 
handlar om kombinationen av faktorer så som humankapital, sociala resurser, fysiska resurser, 
organisatoriska resurser samt finansiella resurser (Landström & Löwegren, 2011). Dessa 
faktorer bedöms och värderas i kreditgivningsprocessen (Altman, 1980).  

1.2 Problemdiskussion 
Det viktigaste steget i kreditprocessen för att minska kreditrisken är kreditbedömningen 
(Caouette, Altman & Narayanan, 2008). Syftet med bedömningen är enligt Altman (1980) och 
Caouette et al. (2008) att samla in och bedöma information för att kunna fatta ett korrekt 
kreditbeslut. En vanlig modell för kreditbedömning är Five C’s of Credits. Denna teori bygger 
på fem stycken bedömningsfaktorer som spelar stor roll vid kreditgivning; Capital (Kapital), 
Condition (Tillstånd), Collateral (Säkerheter), Capacity (Kapacitet) och den sista faktorn är 
Character (Karaktär) (Ahmed och Malik, 2015; Brody & Frank 1998; Bruns et al., 2008; 
Moti, Masinde, Mugenda & Sindani, 2012; Yeung, 2009). Även Svensson och Ulvenblad 
(2000) lägger fram fem stycken bedömningskriterier som svenska kreditgivare tar hänsyn till 
vid kreditgivning. De fem faktorerna är personen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter och 
företaget. Gemensamt för dessa modeller är att kreditbedömningen bygger på både finansiell 
information och icke finansiell information. Finansiell information är kvantifierbar 
information som baseras på företagens årsredovisningar, så som nyckeltal, kassaflöde, 
likviditetsmått och lönsamhetsmått (Berger & Udell, 2002; Trönnberg & Hemlin, 2014). Icke 
finansiell information syftar till information som samlas in över tiden genom kontakt med 
företaget, företagets ledning/entreprenör, företagets leverantörer och kunder, och andra lokala 
källor (Gama & Geraldes, 2012; Uchida, Udell & Yamori, 2012). Relationen med 
kredittagaren (Berger & Udell, 2002) och kreditgivarens magkänsla är också exempel på icke 
finansiell information som kan användas vid kreditbedömning (Hensman & Sadler-Smith 
2011; Trönnberg & Hemlin, 2012).  
 
Utländska företag ställs inför fler svårigheter och utmaningar än nationella företag (Aguilera-
Caracuel, Guerrero-Villegas, Vidal-Salazar & Delgado-Márquez, 2015). Genom att verka på 
utländska marknader ställs företag inför problem såsom språkbarriärer, andra lagar och 
regleringar, marknadsbarriärer, kulturella skillnader, ökad konkurrens, ökat globalt tryck samt 
även utmaningen att driva verksamheten på andra marknader (Aguilera-Caracuel et al. 2015; 
Sherman, 2012). När ett företag internationaliseras ökar informationsgapet mellan banken och 
företaget (Bartoli, Ferri, Murro & Rotondi, 2014) samtidigt som en del nya risker måste 
inkluderas i den totala risken hos företaget (Eriksson, Jonsson, Lindbergh & Lindstrand, 
2014). Därför anser vi att det är viktigt att beskriva fler faktorer som kan påverka risken för 
betalningsinställelse och återbetalningsförmågan hos företag som verkar på utländska 
marknader. Tidigare forskning visar på att de risker för betalningsinställelse som 
internationella SME:s visar när de etablerar sig i utlandet är komplext, anledningen är att 
tidigare forskning är oense om risken blir lägre eller högre vid etableringen (Arslan & Karan, 
2009; Healy, Gregoriou, Gupta & Wilson, 2014). Att den skulle bli lägre är till följd av den 
diversifiering av avkastning och kassaflöde som sker när de etableras utomlands, samtidigt 
som högre risk för betalningsinställelse beskrivs som en följd av exponering för flertalet 
politiska och finansiella miljöer (ibid.). Forskare är dessutom oense om inhemska företag och 
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företag som är verksamma utomlands skall behandlas lika vid bedömning av 
återbetalningsförmågan eller inte (Healy, et al. 2014). Healy et al. (2014) hävdar att nästan 
samma faktorer påverkar återbetalningsförmågan hos inhemska företag som hos utländska 
företag, vilket gör att dessa kan behandlas lika när kreditgivare bedömer på risken för 
betalningsinställelse. Däremot menar Eriksson et al. 2014 att kreditgivaren kommer behöva 
inkludera fler faktorer i sin kreditgivning till företag som internationaliserats, alltså att 
inhemska företag och utländska företag inte kan behandlas lika i kreditgivningen. Detta 
eftersom ett företag som internationaliseras stöter på fler risker, ökad informations asymmetri 
och andra problem än vad företag gör som bara arbetar på den inhemska marknaden, för att 
banken skall kunna fatta ett korrekt kreditbeslut (Arslan & Karan, 2010; Bartoli et al. 2014; 
Eriksson et al. 2014). Forskningen är däremot enig om att internationella SME:s kan dra nytta 
av fortsatt forskning då icke finansiella faktorer kan spela en viktig roll i deras kreditrisk 
(Healy et al. 2014; Eriksson, et al. 2014). Den tidigare forskning som gjorts på kreditgivning 
till företag i utlandet har haft fokus på bedömningskriterier så som finansiell information och 
att risker för internationalisering skall tas med i kreditgivningen (Arslan & Karan, 2009; 
Healy et al. 2014; Eriksson, et al. 2014).  
 
Vi anser att det finns en empirisk forskningslucka, där ingen tidigare utfört en studie mellan 
Sverige och Kina, som vi fyller genom att utföra studien på svenska bankers kreditgivning till 
företag som har etablerats i Kina samt att jämföra detta med kreditgivning som sker till 
inhemska svenska bolag. Vi anser också att det finns en teoretisk forskningslucka gällande 
bankers kreditgivning till svenska företag som är verksamma utomlands eftersom forskningen 
idag är oense. Oenigheten grundas i om fler faktorer behöver inkluderas i kreditgivning till 
företag i utlandet kontra de faktorer som används i kreditgivning till inhemska företag (Arslan 
& Karan, 2009; Healy et al. 2014; Eriksson, et al. 2014). Denna forskningslucka fyller vi 
genom att studera de teorier som finns idag och sedan studera praktiken, hur kreditgivning 
sker till företag som är verksamma i Kina och sedan jämföra detta med hur kreditgivning sker 
till svenska bolag i Sverige.  

Vi kan på detta sätt se hur väl teorier och empiri stämmer överens och sedan utveckla de 
teorier som finns tillgängliga idag. Vi anser att den här studien kan bidra med en ökad 
kunskap för företag som är i stadiet att etablera sig utomlands om bankers kreditgivning. Dels 
hur kreditgivningen går till i utlandet, ur bankens perspektiv, och dels hur den skiljer sig 
jämfört med i Sverige. Att ett företag får en ökad förståelse för hur kreditgivare fattar beslut 
kan ge möjligheter att förbättra och effektivisera sina finansieringsbeslut (Bruns et al, 2008). 
Vi anser därför att det är viktigt både för banken och för företagen att studera om det finns 
några skillnader mellan bankers kreditgivning till inhemska bolag, i Sverige, och svenska 
bolag som etablerat sig i utlandet. För banken är det viktigt för att kunna göra en korrekt 
kreditbedömning och för att kunna fatta rätt kreditbeslut annars kan banken komma att förlora 
pengar (Altman, 1980). För företaget är det viktigt för att kunna förstå hur banken arbetar och 
på så sätt välja rätt kombination av resurser som kan få betydelse för företagets framtida 
prestationer (Landström & Löwegren, 2011). Eftersom den existerande forskningen inte går 
vidare in på hur kreditgivningen påverkas när företag väljer att internationaliseras tycker vi att 
det vore intressant att beskriva hur kreditgivningsprocessen ser ut till svenska företag som är 
verksamma utomlands och att jämföra denna med kreditgivningsprocessen till ett inhemskt 
bolag. Det vore också intressant för att få en förståelse för vilka faktorer som används för att 
fastställa ett utländskt företags återbetalningsförmåga jämfört med ett svenskt företags 
återbetalningsförmåga. Vi tror att det kan ge ett mer korrekt kreditbeslut att inkludera faktorer 
som kan påverka risken för betalningsinställelse hos utländska företag i kreditbedömningen. 
Detta leder oss till vår problemställning.	  
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1.3 Problemformulering 
Hur ser svenska bankers kreditgivning ut till svenska företag i Kina och hur skiljer sig denna 
jämfört med kreditgivning till företag i Sverige? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och förklara hur bankers kreditgivning till svenska företag 
sker i Kina samt att identifiera och förklara eventuella skillnader. Syftet är också att 
identifiera hur kreditbedömningen skiljer sig åt i svenska bankers kreditgivning till svenska 
företag i Kina kontra Sverige. För att skapa en större förståelse ska en utveckling av de teorier 
som finns göras genom en modell som kan användas i praktiken av banker och/eller företagen 
för att få en förståelse för hur kreditgivning till utländska företag sker och hur den skiljer sig 
kontra inhemska företag. 

1.5 Fortsatt disposition 
I studiens första kapitel börjar vi med att beskriva bakgrunden till problemet där läsaren 
introduceras i ämnet. Detta följs av en problemdiskussion som berör den viktigaste delen i 
kreditgivningen; kreditbedömningen och här presenteras också den forskning som finns om 
kreditgivning till utländska företag. Problemdiskussionen leder läsaren in på en 
problemformulering och även syfte med studien.  

I det andra kapitlet redovisar vi den teoretiska referensramen och den teori som utgör grunden 
för studien. Först beskrivs företags internationalisering och vilka risker företagen ställs inför. 
Sedan beskrivs kreditgivning och själva processen där det inkluderas bedömningsfaktorer och 
sedan förklaras olika modeller för hur återbetalningsförmågan kan bedömas. Slutligen 
presenteras forskning på kreditgivning till utländska företag. Till sist sammanfattas teorin och 
visas i en modell som följer resten av uppsatsen.  

I metodkapitlet beskrivs den metod som använts i studien. Även tillvägagångssättet i de olika 
avsnitten beskrivs utförligt. Avslutningsvis diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och 
vilka risker som finns med de metodval som genomförts i studien. 

I empirikapitlet presenteras studiens insamlade material. Här sammanfattas det centrala i 
empirin genom varje respondents svar var för sig. Varje respondent inleds med en kort 
presentation av respondentens arbetsroll och position. 

I analyskapitlet utgår vi från den analysmodell som beskrivs i den teoretiska referensramen. 
Först presenteras en analys av kreditprocessen följt av varje bedömningsfaktor och 
internationaliseringsfaktor. I varje del av analysen har bankerna i Sverige jämförts med 
bankerna i Kina för att upptäcka likheter och skillnader som sedan har sammanförts med teori 
från teorikapitlet. Avslutningsvis sammanställs analysen i en sammanfattning där en 
analysmodell presenteras för att förtydliga analysens centrala delar. 

I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och implikationer. Avsnittet inleds med att 
återberätta syftet med studien och visa på hur denna studie har uppfyllt detta syfte och 
besvarat frågeställningen från inledningen. Detta följs av studiens teoretiska och praktiska 
implikationer. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom problemområdet.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras den teori som sedan bygger upp empiri och 
analys. Först beskrivs företags internationalisering och vilka risker företagen ställs inför. 
Sedan beskrivs kreditgivning och själva processen där det inkluderas bedömningsfaktorer och 
sedan förklaras olika modeller för hur återbetalningsförmågan kan bedömas. Slutligen 
presenteras forskning på kreditgivning till utländska företag. Till sist sammanfattas teorin och 
visas i en modell som följer resten av uppsatsen. 

2.1 Företags internationalisering 
Det finns många fördelar med internationalisering då företag kan expandera till stora 
marknader med stora möjligheter till tillväxt och dessutom kan internationalisering öppna upp 
nya marknader (Alkaabi och Dixon 2014). Internationalisering definieras av Calabrò, Brogi 
och Torchia (2016) som ett företags flytt utomlands för att konkurrera internationellt. 
Internationalisering ses som en viktig strategi för organisationers tillväxt och är ett sätt för 
företagen att expandera sin verksamhet (Alkaabi och Dixon 2014). Det finns många fördelar 
med internationalisering då företag kan expandera till stora marknader med stora möjligheter 
till tillväxt och dessutom kan internationalisering öppna upp nya marknader (ibid.). I samband 
med en internationalisering blir ett företag internationellt. Det finns många fördelar med 
internationalisering då företag kan expandera till stora marknader med stora möjligheter till 
tillväxt och dessutom kan internationalisering öppna upp nya marknader (ibid.). Dock kan det 
även medföra problem med att flytta utomlands då Arslan och Karan (2009) menar att risken 
ökar när ett företag internationaliseras. Andra anledningar till att företag väljer att 
internationaliseras kan vara att hemmamarknaden fungerar på ett dåligt sätt, samt att den 
institutionella miljön i landet inte passar företaget (Gammeltoft, Filatotchev & Hobdari, 
2012).  
 
När ett företag internationaliseras genom etablering av dotterbolag på en ny marknad står det 
inför ett dilemma, vilket är vilken finansieringskälla som skall användas till det utländska 
dotterbolaget (Chakradhara, 2003; Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010). Företaget kan välja 
att finansiera genom eget kapital eller långfristiga skulder på internationella- eller hemma 
marknader (Chakradhara, 2003; Eiteman et al. 2010). När det gäller långfristiga skulder finns 
flera alternativ som bygger på vart ifrån lånen skall komma, skall de komma från moderlandet 
eller utanför moderlandet, t.ex. i det lokala landet där dotterbolaget finns (Eiteman et al. 
2010). Sen om det skall komma från finansiella institutioner eller penningmarknader eller 
värdepappersmarknaden (ibid.). Bortsett från detta dilemma finns även en del problem att ta 
hänsyn till så som språkbarriärer, andra lagar och regleringar, marknadsbarriärer, kulturella 
skillnader, ökad konkurrens, ökat globalt tryck samt även utmaningen att driva verksamheten 
på andra marknader (Aguilera-Caracuel et al. 2015; Sherman, 2012).  
 
Det största problemet som utländska företag ställs inför är kulturella skillnader där många 
misslyckade utlandssatsningar beror på att företagen glömmer bort eller ignorerar kulturella 
skillnader (Fan & Zigang, 2004). Buckley, Clegg och Tan (2006) beskriver att inhemska 
företag ofta har en stor fördel gentemot utländska företag på grund av att de inhemska 
företagen har en bättre förståelse för kulturen och affärsverksamheten i landet. Därför kan 
förmågan för utländska företag att hantera de kulturella skillnaderna ses som ett sätt att skapa 
konkurrensfördel. En faktor som kan ge företag större chans att lyckas med sin internationella 
affärsutveckling är erfarenhet från tidigare internationaliseringar (Delios & Beamish, 2001; 
Eriksson et al. 2014). En begränsad internationell erfarenhet kan därför öka kostnaderna och 
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höja riskerna hos företaget och ökar risken för konkurs (Delios & Beamish, 2001; Eriksson, 
Johanson, Majkgard & Sharma, 1997; Eriksson et al. 2014). När ett företag internationaliseras 
sker detta till största delen genom nätverk (Eriksson et al., 2014). Därför kan kvalitén på 
nätverket påverka ett företags prestation vid internationalisering (Eriksson et al. 2014; Vahlne 
& Johanson, 2013). 

2.1.1 Bankers internationalisering 
När företag har valt att internationaliseras har även bankerna gjort detta. Där företag ofta 
börjar sin internationalisering genom att etablera sig på marknader som liknar deras 
hemmamarknad (Fenwick, Edwards & Buckley, 2003; O’Grady & Lane, 1996). Bankers 
internationaliserings process skiljer sig från denna process (Ekman, Hadjikhani, Pajuvirta & 
Thilenius, 2014). Bankers strategier vid internationalisering till nya marknader har istället 
varit att följa efter konkurrenter och större ledande marknadsaktörer från hemlandet (Slager, 
2005; Ekman et al., 2014). En annan strategi har varit att följa efter marknaden och aktivt 
söka efter områden med goda finansiella möjligheter (Aliber, 1984; Ekman et al. 2014), 
Aliber (1984). Den vanligaste strategin som bankerna använder sig av när de väljer att 
expandera utomlands är att följa efter sina kunder och etablera sig på samma marknader som 
kunderna (He & Yeung, 2011, He & Fu 2008; Aliber, 1984; Buch, Koch & Koetter, 2013). 
Tanken bakom att bankerna också skall finnas på kundernas marknad är för att banker som 
har internationaliserat sig genom filialer och representation kontor ger bättre och mer 
komplett traditionell bankservice till företag som också internationaliserats eftersom de har 
skaffat mer kunskap om olika marknader (Bartoli et al. 2014;Vogel & Winkler, 2012). Viktigt 
när ett företag internationaliseras blir också den relation som finns mellan banken och 
företaget, bandet blir starkare om även banken är internationaliserad (Bartoli, et al. 2014; De 
Bonis, Ferri & Rotondi, 2015). De tjänster som är mest effektiva för bankerna att ge till 
företag som internationaliseras är traditionella banktjänster så som lån och kreditförsäkringar 
samt rådgivning, både finansiell och kulturell (Bartoli et al. 2014). Utöver tjänster, är support 
till kunderna viktigt och även supporten är bättre när banken själv är internationaliserad 
(Bartoli et al. 2014).  

2.1.2 Lära känna din kund (Know Your Customer) 
Till följd av flertalet EU direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt eller finansiering av terrorism måste finansiella institutioner arbeta 
med kundkännedom (Federal Register, 2014; Regeringen, 2016; SOU 2016:8). Bankernas 
arbeta med kundkännedom brukar kallas KYC - Lär känna din kund (Know Your Customer) 
som definieras som en kund besiktning (Customer Due Diligence) (Ryan, 2016; Federal 
Register, 2014). Detta är en process som måste utföras av finansiella institutioner och som 
kan minska bankers riskprofil genom att minska risken för involvering i olagliga aktiviteter så 
som korrution och penningtvätt (Arasa & Ottichilo, 2015; Hopton, 2009; Ryan, 2016, Federal 
Register, 2014). Processen kan också hjälpa banker att bättre förstå kunder och deras 
finansiella hantering och blir som en relation till kunden, som upprättas med en ny kund och 
som sedan sträcker sig till företaget upphör (Arasa & Ottichilo, 2015; Federal Register, 2014; 
Hopton, 2009; Ryan, 2016). Processen blir således en kontinuerlig process och inte en process 
som endast sker vid en ny affär eller kund (ibid.). Hos en ny kund behöver banken samla in 
information om kunden och göra en riskbedömning baserat på kundens geografiska placering, 
bransch, produkt, politisk status (statliga intressen), rykten, sedan görs en bedömning över hur 
stor övervakningen skall vara beroende på risken hos kunden (Fincrimejobs, 2015; Federal 
Register, 2014). Hur stora nivåer av KYC som används på bankerna beror på bankkundernas 
egenskaper, bankens storlek, personalens kompetens och ICT - Information and comunication 
technology (information och kommunikations teknologi) (Arasa & Ottichilo, 2015). 
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2.1.3 Kinesiska marknaden 
Den kinesiska marknaden har under de senaste 20 åren genomgått många reformer och haft en 
snabb ekonomisk tillväxt (Leung, 2008). Detta har gjort att Kina har blivit en attraktiv 
marknad för företag som söker efter nya möjligheter (ibid.) Många svenska företag har också 
valt att flytta till den kinesiska marknaden för att utöka sin verksamhet och enligt Ivarsson och 
Alvstam (2011) var det den stora potentialen samt den billiga arbetskraften som lockade. 
Både Buckley et al. (2006) och Fan och Zigang (2004) anser att företag måste anpassa sig och 
förstå affärskulturen till det landet som företaget flyttar till för att lyckas. En viktig del i den 
kinesiska affärsmiljön är något som kallas Guanxi (Buckley et al. 2006). Guanxi är ett nät av 
relationer som genomsyrar det kinesiska samhället. Att följa affärsmetoder som baseras på 
Guanxi kan minska osäkerheten, sänka transaktionskostnader, ger användbara resurser samt 
ger en känsla av samhörighet till det kinesiska samhället (ibid.).  
 
En lika viktig del av kinesisk affärskultur är Mianzi., vilket är hur andra ser på företaget 
(Buckley et al. 2006). Det är inte bara viktigt att upprätthålla goda relationer utan också att 
skydda personens Mianzi, eller värdighet och prestige (ibid.). För att lyckas i Kina är det 
viktigt att tänka på Guanxi och Mianzi för att detta hjälper till att bygga förtroende. Genom att 
skapa ett starkt nätverk och bli en del av kinesiska samhället stärks företagets Guanxi vilket 
gör att företaget får en starkare position i Kina (Buckley et al. 2006). Buckley et al. (2006) 
menar också att Mianzi måste stärkas genom att företaget arbetar med att skapa ett bra rykte 
och stärka hur allmänheten ser på företaget för att skapa förtroende. Utländska företag måste 
då inse betydelsen dessa begrepp har för kinesisk kultur för att kunna skapa ett förtroende 
baserat förhållande. Förtroende är nyckeln vid interaktion mellan lokala intressenter och 
utländska företag, detta görs genom ett långsiktigt engagemang i den kinesiska kontexten. 
(Buckley et al. 2006). Relationer och grupptillhörighet är en central del av kinesisk 
affärskultur där långsiktiga relationer är viktiga för att lyckas (Buckley et al. 2006; Leung, 
2008). 
 
Kinesiska bankmarknaden är en av världens största bankmarknader (Bai, Shen, Shen, & Xu, 
2009). Kinas banksektor ser lite annorlunda ut, där de fyra största bankerna är statligt ägda. 
(Bai et al. 2009). Bai et al. (2009) hävdar att 98 procent av alla SME i Kina finansierar sin 
verksamhet utan officiell finansiering enligt siffror från år 2005. Detta förklaras av stora 
begränsningar på kreditmarknaden för SME. Ju mindre företagen är, ju mindre finansieras 
med banklån och detta är ett stort problem i Kina. För att öka belåning till SMEs har banker i 
SME storlek inrättats, baserat på idén att mindre banker har en kostnadsfördel i att bearbeta 
information på grund av den nära relationen som kan skapas genom relationsorienterad 
kreditgivning (Bai et al. 2009; Selmier, 2013). Omfattande avregleringar tillsammans med en 
hög potential för finansiella institutioner var det som lockade många utländska banker att 
flytta till Kina. (Zhang, Shan och Wang, 2013; He & Fu, 2008). När det kommer till att få 
öppna upp en bankfilial i Kina finns det många krav som den utländska banken måste 
uppfylla. Dessa krav innebär bland annat att hemlandet måste ha en bra ekonomisk stabilitet, 
banken måste ha erfarenhet från internationalisering, banken måste ha god kreditvärdighet 
och hållbar lönsamhetsförmåga. (Norton Rose Fulbright). 
 

2.2. Kreditgivning 
Bankerna hjälper företag att lösa sitt finansieringsbehov genom att låna ut pengar till 
företagen i form av banklån, eller krediter (Magda-Mihai, 2014; Ahmed & Malik, 2015). 
Kreditgivning spelar därför en stor roll i samhället. Kreditgivning är viktigt men också 
riskfyllt eftersom bankerna lånar ut pengar utan att vara säkra på att få betalt för lånet. Risken 
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för banken att inte få betalt av företaget kallas för kreditrisk eller risken för 
betalningsinställelse (Ahmed & Malik, 2015; Han, 2015; Svensson & Ulvenblad, 2000). 
Bankerna har inte som uppgift att låna ut pengar till alla företag utan endast när det finns 
anledning att tro att låntagaren kommer betala tillbaka lånet, detta är inte bestämt av bankerna 
själva utan är reglerat i svensk lag som säger: “Kredit får beviljas endast om låntagaren på 
goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen.” (Bankrörelselag 1987:617, 2:a 
kapitlet 13§). För att minska kreditrisken måste då banken analysera och bedöma företagets 
återbetalningsförmåga vilket innebär att banken granskar alla faktorer som påverkar företagets 
möjligheter att betala tillbaka de lånade pengarna (Weber, Scholz & Michalik, 2010; Han, 
2015). Denna analys görs i en kreditgivningsprocess som kan hjälpa banken att fatta effektiva 
kreditbeslut och således arbeta med effektiv kredithantering (Svensson & Ulvenblad, 2000). 

2.2.1. Effektiv kredithantering 
Kreditgivning till företag är viktigt för bankerna och det är viktigt att fatta rätt beslut annars 
kan banken riskera att förlora pengar (Altman, 1980). Att fatta rätt beslut är effektiv 
kredithantering och då tjänar banken pengar. Svensson och Ulvenblad (2000) visar med sin 
kredithanteringsmodell vad effektiv kredithantering är. Acceptera en kredit från ett företag 
som lever vidare och fortsätter sin verksamhet är ett bra beslut från banken. Att tacka nej till 
en kredit från ett företag som sedan går i konkurs är också ett bra beslut och effektiv 
kredithantering. Däremot att acceptera en kredit från ett företag som går i konkurs leder till 
kreditförluster för banken och gör att banken förlorar pengar. Det sista alternativet i modellen 
är när banken avslår en kredit till ett företag som lever vidare, detta är också ett dåligt beslut 
eftersom banken förlorar en kund. En anledning till att det är svårt att fatta ett korrekt 
kreditbeslut är på grund av den informations asymmetri som finns mellan banker och 
företaget (Sengupta, 2007; Li, Zeng & Liu, 2014; Dell’Ariccia, 2001). Svensson och 
Ulvenblad (1994; 2000) menar på att banken måste hantera beslutsprocessen på ett korrekt 
sätt samt att kreditgivaren har kompetensen att hantera ansökningar. Få fram relevant och bra 
information om företagets och faktorer som påverkar företaget är viktigt för att banken ska 
kunna fatta bra kreditbeslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 1: Illustration av Svensson & Ulvenblad (2000) Effektiv kredithantering 

	  

2.2.2. Kreditgivningsprocessen 
Kreditgivningsprocessen är den process som beskriver hur banken hanterar och arbetar med 
krediten från ansökan till återbetalning (Ahmed & Malik, 2015; Altman, 1980; Caouette et al. 
2008; Carter, Shaw, Lam & Wilson, 2007; Lin och Kuo-Chong, 2006; Svensson & 
Ulvenblad, 2000;). Kreditgivningsprocessen inleds med att ett företag inser ett behov av 
extern finansiering och vänder sig till banken för att få hjälp med finansieringen (Ahmed & 
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Initialt beslut Going concern Konkurs 

Acceptera Effektiv kredithantering Kreditförluster 
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Avslå Förlorade engagemang 
Typ I fel 

Effektiv Kredithantering 
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Malik, 2015; Altman, 1980). Kreditgivningsprocessen har beskrivits i flera olika steg av flera 
olika forskare. Bland annat har Altman (1980) och Ahmed & Malik (2015) beskrivit den i 
fyra steg som inleds med att en kreditansökan görs, nästa steg i processen är kreditbedömning, 
det tredje steget är att ställa upp kreditvillkoren och processen avslutas med återbetalning av 
lånet tillsammans med ränta. Samtidigt har Lin och Kuo-Chong (2006) förklarat den i åtta 
enskilda steg, ansökan, kreditbedömning, beslut, lånevillkor, avslut, arkivering, 
kredituppföljning och eventuellt förändring av villkoren. Genom att kombinera Altmans 
(1980) och Ahmed & Malik (2015) med Lin & Kuo-Chongs (2006) processer har vi 
sammanställt en egen version av hur kreditgivningsprocessen går till från det att ansökan sker 
fram till att lånet är återbetalt. Vår process beskrivs genom en illustration nedan. 
 

Modell 2, Egen illustration över kreditgivningsprocessen, baserad på (Ahmed & Maiik, 2015,;Altman, 1980; Lin 
& Kuo-Chong, 2006). 

 
Ansökan om kredit 
Kreditgivningsprocessen inleds med att ett företag är i behov av resurser där de egna 
resurserna inte räcker till utan företaget behöver extern finansiering och vänder sig till banken 
för att få hjälp med finansieringen (Altman, 1980; Ahmed & Malik, 2015). I detta steg av 
kreditgivningen gäller det att samla in information om kredittagaren som behövs för att kunna 
fatta beslut om ansökan (Lin och Kuo-Chong, 2006: Carter et al. 2007). Kreditgivaren spelar 
en nyckelroll i att producera relevant information (Ollows & Moro, 2015), och informationen 
som samlas kan vara både finansiell och icke finansiell (Ahmed & Malik, 2015; Altman, 
1980; Carter et al. 2007; Lin och Kuo-Chong, 2006; Svensson & Ulvenblad, 2000). Där inte 
bara information om affärsplanen och redovisningen som bör samlas in utan även information 
om entreprenören bakom bolaget (Carter et al., 2007). Carter et al. (2007) beskriver även att 
det i det här stadiet inkluderar ett möte mellan banken och den eventuella låntagaren. Detta 
möte är viktigt för att kreditgivaren skall kunna göra en initial bedömning av kredittagaren 
och företaget (Ahmed & Malik, 2015; Altman, 1980; Carter et al., 2007; Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Vid denna initiala bedömning får kreditgivaren en uppfattning om företaget 
och dess möjligheter som kan bygga på en viss magkänsla hos kreditgivaren, utöver den 
information som samlats in (Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000).  
 
Kreditbedömning 
Det andra steget i kreditgivningsprocessen är att göra en bedömning av ansökningen. I 
bedömningen av krediten undersöker och analyserar banken den information som de har 
samlat in angående krediten, men kreditgivaren kan också behöva samla in ytterligare 
information (Lin & Kuo-Chong, 2006; Caouette et al. 2008). Vid värdering och analysering är 
syftet med bedömningen att ta reda på företagets återbetalningsförmåga av krediten (Altman, 
1980). Det finns många modeller för beräkning av ett företags möjligheter till återbetalning av 
lån. Den mest använda och som ligger till grund för många andra betalningsbristmodeller 
(Credit-Default) är Altmans Z-score modellen som bygger på historisk data från fem nyckeltal 
som tillsammans beräknar risken för konkurs (Altman, Sabato & Wilson, 2010; Gama & 
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Geraldes, 2012; Investopedia, 2016). Denna modell bygger på enbart finansiell information 
men det finns också modeller som bygger på en kombination av både finansiell information 
och icke finansiell information (Berger & Udell, 2002; Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000; 
Bruns et al., 2008). Informationen lägger denna till grund för ett antal bedömningskriterier vid 
kreditbedömning. Svensson och Ulvenblad (2000) lägger fram fem stycken 
bedömningskriterier som svenska kreditgivare tar hänsyn till vid kreditgivning. En annan 
modell som används flitigt av kreditgivare är five C’s of Credits, som identifierar fem stycken 
faktorer som är viktiga att beakta vid kreditbedömning (Bruns et al, 2008; Ahmed och Malik, 
2015; Moti et al. 2012; Yeung, 2009). Dessa två beskrivs mer ingående i kapitel 2.2.5 om 
bedömningskriterier. Efter att ha analyserat all insamlad information som finns tillgänglig och 
kreditgivaren har fått en uppfattning om företagets återbetalningsförmåga går kreditgivningen 
vidare till nästa steg i processen (Altman, 1980; Lin & Kuo-Chong, 2006). 
 
Beslut och villkor 
Efter att en bedömning på all information som finns tillgänglig är slutförd fattas sedan beslut 
om krediten ska accepteras eller nekas (Altman, 1980; Lin & Kuo-Chong, 2006). Vid en 
nekad ansökan avslutas processen här, om krediten beviljas bestäms villkoren som ska gälla 
för krediten, såsom ränta, hur eventuella säkerheter ska hanteras och samt även hur lång 
återbetalningstid företaget ska få. (Altman, 1980; Lin & Kuo-Chong, 2006). Villkoren 
bestäms utifrån bankens risk i engagemanget, där högre risk för banken medför hårdare 
villkor samt högre ränta (Altman, 1980). 
 
Uppföljning och återbetalning 
Vid ett accepterat kreditbeslut avslutas inte processen där utan det sista steget i processen 
består av uppföljning och återbetalning av lånet (Ahmed & Malik, 2015; Altman, 1980). 
Banken ser då till att företaget sköter sina löpande återbetalningar genom att följa upp och ha 
kontinuerlig kontakt med företaget och denna uppföljning är en viktig del av kreditgivningen 
(ibid.). Till sist om företaget fullföljer avtalet genom att betala tillbaka lånet tillsammans med 
ränta enligt avtalet i kreditbeslutet avslutas kreditprocessen (Altman 1980; Ahmed & Malik 
2015). Hanteringen av krediten håller på tills företaget har betalat tillbaka allt, detta innebär 
att bankerna måste följa upp företagets ställning för att kontrollera om villkoren behöver 
förändras (Ahmed & Malik, 2015). Alla krediter måste vid något tillfälle följas upp, detta görs 
oftast på ett liknande sätt som den ursprungliga bedömningen där kreditgivaren bedömer den 
information som företaget lämnar vid löpande kontakt med företaget (Altman, 1980, Svensson 
& Ulvenblad, 1994; 2000). 

2.2.3. Kreditgivningstekniker  
Det finns två tekniker som kreditgivningen delas in i, den första är transaktionsorienterad 
kreditgivning och den andra är relationsorienterad kreditgivning. I transaktionsorienterad 
kreditgivning baseras kreditbeslutet på hård information, såsom finansiella rapporter, 
säkerheter, likviditet, kassaflöde (Bartoli, Ferri, Murro och Rotondi, 2013; Svensson och 
Ulvenblad, 1994; 2000; Selmier, 2013; Uchida et al. 2012). Kontakten upprättas på armlängds 
avstånd och relationen mellan banken och företaget är kortsiktig (Bartoli et al. 2013; Selmier, 
2013). I relationsorienterad kreditgivning baseras istället kreditbeslutet på mjuk information, 
som är kundspecifik så som egenskaper hos företagaren, nätverksbredd, relationsdjup etc., 
vilket gör att informations asymmetrin minskar mellan banken och klienten (Berger och 
Udell, 2002; Boot, 2000; Bartoli et  al., 2013 ). Effektiv relationsorienterad kreditgivning 
kräver en bank som är decentraliserad då relationen med företaget bygger på att den 
insamlade informationen utvärderas och används av samma person som samlade in den 
(Berger och Udell, 2002). Att skapa en relation mellan kunden och banken kan ge fördelar vid 



11	  
	  

kreditgivning vid senare tillfällen då det är lättare att fatta ett korrekt beslut med en kund som 
banken redan känner (Caouette et al. 2008).  
 
Transaktionsorienterad kreditgivning påstås oftast användas av större banker medan små 
banker använder en mer relationsorienterad kredithantering (Bartoli et al. 2013; Uchida et al. 
2012). Det beror på att SMEs ofta är sämre på att producera information, vilket gör att banken 
har svårt att förutspå risken genom endast den hårda data som finns tillgänglig och för att 
minska informations asymmetrin läggs stor vikt vid relationen och insamlandet av den mjuka 
informationen (Bruns et al., 2008). Samtidigt växer kostnaden för att bearbeta informationen 
tillsammans med storleken på banken, således har små banker en kostnadsfördel i att bearbeta 
information från relationsorienterad kredithantering (Selmier, 2013). Det är dock viktigt att 
poängtera att stora banker inte har någon nackdel i att använda relationsorienterad 
kreditgivning (Bartoli et al. 2013). Viktigast av allt är att denna kategorisering av 
utlåningsteknikerna ofta är en förenkling (Berger och Udell, 2006), istället kan 
utlåningsteknikerna ofta kombineras och komplettera varandra, där de sällan används 
ensamma (Berger och Udell, 2006; Bartoli et al. 2013; Chang, Liao, Yu & Ni, 2014; Selmier, 
2013; Svensson och Ulvenblad, 2000). 

2.2.4 Bedömningskriterier 
Det finns en mängd olika bedömningskriterier vid kreditbedömning. En vanlig modell för 
kreditbedömning är Five C’s of Credits, som gör det enkelt för kreditgivaren att komma ihåg 
vilka faktorer som denne bör titta på vid kreditgivningen till företag (Brody & Frank, 1998; 
Beaulieu, 1994). Denna modell bygger på fem stycken bedömningsfaktorer som spelar stor 
roll vid kreditgivning; Kapital (Capital), Tillstånd (Condition), Säkerheter (Collateral, 
Kapacitet (Capacity) och den sista faktorn är Karaktär (Character) (Brody & Frank, 1998; 
Beaulieu, 1994; Bruns et al., 2008; Ahmed och Malik, 2015; Moti et al. 2012; Yeung, 2009). 
Dessa förklaras mer ingående nedan och illustreras i modell 3.  
 

• Kapital – Är det kapital som finns tillgängligt i företaget som behövs för att driva den 
operativa verksamheten (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998; Bruns et al., 2008; 
Yeung, 2009). Även hur effektivt företaget är på att generera kassaflöde ut 
investeringar, då ett företag som endast använder kapitalet för återbetalning av lånet 
snart hamnar i likvidation (Beaulieu, 1994). Enligt Moti et al. (2012) vägs även 
kapitalstrukturen in i detta och det egna kapital, vilket även innefattar företagarens 
egen risk om företaget skulle gå i konkurs. De underlag som används för att värdera 
kapitalet är finansiell information som bokslut och finansiella rapporter (Beaulieu, 
1994).  

• Tillstånd – Här värderas företagets tillstånd och affärscykel gentemot interna och 
externa förhållanden (Beaulieu, 1994). Det är de externa faktorer som påverkar 
företagets förmåga att betala tillbaka lånet, till exempel konjunkturer, ränteläge och 
konkurrens som kreditgivaren tittar på (Beaulieu, 1994; Bruns et al., 2008; Moti et al., 
2012; Yeung, 2009). Interna faktorer kan vara företagsklimatet eller rättsliga 
situationer (Strischel, 2009). Även företagets känslighet för dessa externa faktorer 
vägs in genom att kreditgivaren tittar på om det finns kapital som kan täcka till 
exempel tillfälliga nedgångar i branschen (Bruns et al., 2008; Moti et al., 2012; 
Yeung, 2009).  

• Säkerheter – Säkerheter skall vara en andra utväg om det uppkommer svagheter i de 
andra faktorerna och företaget förlorar sin återbetalningsförmåga (Beaulieu, 1994; 
Brody & Frank, 1998). Eftersom detta ger ett alternativ till återbetalning i form av 
andra tillgångar kan det minska bankens kreditförluster (Beaulieu, 1994; Brody & 
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Frank, 1998; Bruns et al., 2008; Moti et al., 2012; Yeung, 2009). Alla tillgångar kan 
vara säkerhet om de pantsätts av kunden, men de flesta är i form av hårda tillgångar. 
(Bruns et al., 2008; Moti et al., 2012; Yeung, 2009). Problem som kan uppstå är att 
välja tillgångar vars framtida värde som kvarstår på en hyfsad nivå relativt nuvärdet 
och att hitta säkerheter som enkelt kan omsättas till likvida medel om företaget inte 
kan betala tillbaka (Beaulieu, 1994). Det är viktigt att ett kreditbeslut aldrig beviljas 
till följd av att det finns säkerheter i bolaget, utan alla de andra faktorerna skall 
bedömas först och då skall krediten beviljas utan påverkan av att det finns eller inte 
finns säkerheter (ibid.).  

• Kapacitet – Kapaciteten skall ge en utvärdering av företagarens förmåga att generera 
affärer och kassaflöde för att kunna återbetala lånet (Brody & Frank, 1998). Men det 
skall också vara en utvärdering över vilka affärsmässiga förhållanden företaget står 
inför i framtiden (ibid.). Kapaciteten mäts genom den finansiella ställningen hos 
bolaget, men också till viss del i erfarenhet hos företagaren (Beaulieu, 1994; Bruns et 
al., 2008; Yeung, 2009).  

• Karaktär– Karaktären är den svåraste men också viktigaste faktorn att värdera och är 
den enda som bedöms subjektivt, utifrån kreditgivarens uppfattning (Brody & Frank, 
1998). Karaktären innefattar både företagaren och ledningens ärlighet, integritet och 
stabilitet och baseras till största del på deras vilja att betala tillbaka lånet (Beaulieu, 
1994; Bruns et al., 2008; Moti et al., 2012; Yeung, 2009). Även andra karaktärsdrag 
hos ledningen vägs in i denna bedömning, så som kredithistorik och personliga och 
yrkesmässiga meriter (Moti et al., 2012; Strischek, 2009). Bedömningen av karaktären 
görs genom kreditgivarens egna observationer, referenser utifrån, personens tidigare 
erfarenheter och beteende som ger ett allmänt intryck hos kreditgivaren och som väger 
tungt i kreditbeslutet (Beaulieu, 1994)	  .  

 
 

 

Modell 3, Egen illustration av de fem C:na (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998; Bruns et al., 2008; Moti et 
al., 2012; Yeung, 2009). 

Utifrån denna modell har Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) lagt fram fem stycken 
Varningssignaler för krediter, och som används av svenska kreditgivare vid kreditgivning. 
Dessa kan också användas som bedömningskriterier i kreditbedömningen, vilket vi också 
kommer kalla dem. De fem faktorerna är personen, affärsidén, siffermaterialet, säkerheter och 
företaget och beskrivs nedan.  
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• Personen är information om personen bakom företaget. Företagarens kompetens, 
erfarenhet och egenskaper är några av de punkter som bedöms. Varningssignaler är 
rykte om ägarbyte eller ledningsförändringar som ger en osäkerhet om framtiden. 
Också en svår anträffbar ledning är en varningssignal på att det går dåligt för företaget 
(Svensson & Ulvenblad, 1994, 2000). 

• Affärsidén är information om företagets affärsidé. Här bedöms punkter som hur tydlig 
affärsidén är, hur unik den är, samt vilken potential den har. Varningssignaler är att det 
sker strukturförändringar eller att det finns branschproblem. Ett företag som ändrar 
affärsidé kan också vara en varningssignal för att det går dåligt (Svensson & 
Ulvenblad, 1994, 2000). 

• Siffermaterialet är den tredje faktorn som ger information om den finansiella 
ställningen för företaget och hur den ekonomiska situationen ser ut. Här bedöms 
finansiell information som nyckeltal, finansiella rapporter, budgetar och 
kapitalstruktur. Varningssignaler kan vara att bolaget begär om tillfälliga krediter, 
övertrasserar konton, har betalningsanmärkningar eller har sena skatteinbetalningar. 
En varningssignal är också att bolaget gör ett sämre bokslut än tidigare och har en 
ökad lagerbildning (Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000). 

• Information om säkerheter och vilka säkerheter som finns i bolaget. Här kollar banken 
på vilka säkerheter som finns i företaget i form av tillgångar, hur villig entreprenören 
är för att lämna säkerheter och hur mycket entreprenören själv har investerat i 
företaget. Varningssignaler för säkerheter är att ägaren är ovillig att ge säkerheter eller 
försöker skydda sitt egna kapital. En anna varningssignal kan vara att tillgångar 
realiseras (Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000). 

• Företaget är också en viktig faktor för banken att kolla på genom att se om det är 
ordning och reda i företaget, signaler från styrelse och stämningen bland de anställda 
eller om företaget är sena med lön till anställda eller med betalningar till 
leverantörerna. Ett företag som har låga aktiviteter i lokalen och en telefon som inte 
ringer. Samtliga är varningssignaler för att det går dåligt för företaget.  (Svensson & 
Ulvenblad, 1994; 2000). 
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Modell 4, Egen illustration av Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) Varningssignaler 

 

2.2.5. Finansiell vs. icke finansiell information 
Ur de fem C:na och varningssignalerna har vi stött på olika sorters information som vi nu ska 
reda ut lite närmare. Generellt kan kreditgivare grunda sina beslut på både finansiell 
information och icke finansiell information (Berger & Udell, 2002). Finansiell information är 
baserat på så kallad hård information såsom finansiella nyckeltal och redovisning (ibid.). Icke 
finansiell information syftar till så kallad mjuk information som samlas in över tiden genom 
kontakt med företaget, företagets ledning/entreprenör, företagets leverantörer och kunder, och 
andra lokala källor (Gama & Geraldes, 2012; Uchida et al. 2012). Till exempel klassas 
relationen med kunden som mjuk information (Berger & Udell, 2002). Problemet med mjuk 
information är att den inte enkelt kan kvantifieras (Uchida et al. 2012). En annan mjuk faktor 
är synen på företaget från omvärlden, där omvärldens syn har möjligheten att sänka ett företag 
och därför blir ryktesrisken en viktig aspekt att tänka på (Murray, 2003).  Viljan till att 
använda säkerheter, ägarstrukturen (Gama & Geraldes, 2012), om företaget har revisor eller 
om företaget är ett dotterbolag (Altman et al. 2010), är också exempel på mjuk information. 
Oviljan att lämna säkerhet kan vara ett tecken på att företag är ett högriskföretag, och ett 
koncentrerat ägande kan öka risken för moral hazard och agentproblem för banken som 
intressent (Gama & Geraldes, 2012). Att företaget har en revisor är en faktor som gör 
företaget mer trovärdigt och om företaget är ett dotterbolag minskar risken eftersom 
dotterbolaget har tillgång till kapital från moderbolaget och således kan överleva längre om 
det presterar dåligt, förutsatt att moderbolaget då presterar bättre (Altman et al. 2010).  

 
En annan viktig mjuk faktor som spelar roll vid kreditbeslut är intuition och vilken känsla 
kreditgivaren får för den som ansöker om krediten (Hensman och Sadler-Smith 2011; 
Trönnberg & Hemlin, 2012). Intuition är en uppfattning om en person eller ett fenomen som 
bildas direkt utan att någon bakgrundsinformation finns (Hensman och Sadler-Smith (2011). 
Intuition är en viktig faktor vid beslutsfattning och spelar en stor roll vid kreditgivning och 
många kreditgivare använder intuition som ett verktyg (Lipshitz & Shulimovitz, 2007; 
Trönnberg & Hemlin, 2012). Det finns dock risker med att använda intuition och det är enligt 
Hensman och Sadler-Smith (2011) att besluten kan anses vara mindre trovärdiga. För att öka 
trovärdigheten av beslut är det bäst att kombinera analyser baserade på siffror med intuition 
för att säkerställa att rätt beslut fattas och den finansiella informationen kan användas för att 
bekräfta kreditgivarens intuition och den känsla som bildades vid första mötet (Khatri & Ng, 
2000; Svensson och Ulvenblad, 1994; 2000). 
 
Användandet av mjuk och hård information kan se olika ut hos olika sorters banker (Berger 
och Udell, 2002). Ju längre ifrån kunden banken är, desto större betydelse får de hårda 
värdena för att krediten skall beviljas (Berger och Udell, 2002). Beslut om att bevilja kredit 
som enbart bygger på företagets finansiella information baseras i huvudsak på trovärdigheten 
i balans- och resultaträkningen, där transparenta företag med en revisionsberättelse värderas 
högt (Berger och Udell, 2002). Stora banker baserar ofta sina beslut om lån på hårda värden 
som finansiella nyckeltal och mindre på mjuka värden som en tidigare relation till företaget än 
vad små banker gör (Berger och Udell, 2002). Det samma gäller i viss utsträckning för 
relationer på bankkontor i småstäder och storstäder. En kreditgivare på ett kontor i en liten 
stad har en social och en kommersiell relation till företaget och lokala aktörer vilket ger en 
mer anpassad kreditgivning till företagets specifika situation (Svensson och Ulvenblad, 1994). 
En kreditgivare i en storstad har en kommersiell relation till företaget och lokala aktörer men 
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mindre social relation med sociala aktörer och ingen social relation med företaget (ibid.). På 
ett regionalt bankkontor saknas både kommersiellt och social relation med företaget helt 
(ibid.). Svensson och Ulvenblad (1994) menar alltså att relationen med företaget blir svagare 
ju längre ifrån företaget även bankkontoret kommer, vilket också får en påverkan på 
bankernas användning av finansiell och icke finansiell information. 

 

2.3. Internationalisering och kreditgivning  
Vi har nu kommit fram till att ett kreditbeslut om att bevilja ett lån påverkas av osäkerheter 
kring kredittagaren och dennes motparter, så som kunder/leverantörer och konkurrenter 
(Caouette et al. 2008).  Men när det gäller kreditgivning till företag i utlandet menar Eriksson, 
et al. (2014) att en bank skall anpassa sin kreditgivning genom att teorier för kreditgivning 
och teori för internationaliseringsprocesser skall vävas samman till en modell. Även Arslan 
och Karan (2009) hävdar att banken skall ta hänsyn till att kreditrisken är annorlunda mellan 
internationella företag och inhemska företag, eftersom andra faktorer påverkar 
återbetalningsförmågan hos internationella företag än hos inhemska företag. Däremot 
argumenterar Healy et al. (2014) för att de faktorer som påverkar återbetalningsförmågan är 
liknande hos internationella företag som hos inhemska företag, vilket gör att banken inte 
behöver ta hänsyn till internationella företags situation och kreditprocessen kan se likadan ut. 
Vi finner att forskningen inom kreditgivning till företag i utlandet är oense om hur 
kreditgivningen skall anpassas eller inte till det internationella företagets specifika situation 
samt om risken för betalningsinställelse blir högre eller lägre för företag när de 
internationaliseras (Healy et al. 2014). De faktorer som bör inkluderas i analysen av ett 
internationellt företags återbetalningsförmåga är finansiella nyckeltal (Arslan & Karan, 2009; 
Healy et al. 2014), erfarenhet, nätverk, landsrisk och transfereringsrisk (Caouette et al. 2008; 
Eriksson, et al. 2014). De sist nämnda beskriver vi mer utförligt nedan. 

2.3.1 Erfarenhet 
Erfarenhet bör inkluderas i kreditgivningen eftersom det är en faktor som kan påverka 
företagets fortlevnad (Eriksson et al. 2014). En utlands etablering sker under en osäkerhet, 
och en del osäkerhet bygger på kända faktorer så som regleringar och lagar i utlandet, men en 
del av osäkerheten bygger på olikheter mellan ländernas värderingar och normer (Eriksson et 
al. 2014). En erfarenhet och kunskap om affärer på internationella marknader byggs upp av 
företaget genom lokal närvaro som skall vara regelbunden och ej sporadisk samt också 
varierande, genom flera olika marknader och länder (Eriksson et al. 1997). En begränsad 
erfarenhet från internationella marknader ger högre kostnader för etableringen, där kostanden 
att inte har erfarenhet är större än vad det kostar företaget att närvara på den lokala marknaden 
och att samla in information om marknaden och på så sätt få erfarenhet (Delios & Beamish, 
2001; Eriksson et al. 1997). Det kan också leda till problem inom ledningen på företaget där 
all företags personal och framförallt ledning behöver vägledning och interkulturell träning och 
utveckling, och det får inte förbises även i ett land som är likt företagets hemland (Fenwick et 
al., 2003). Även O’Grady och Lane (1996) menar att även om företag etableras i länder som 
liknar deras hemmamarknad på pappret, kan det finnas ett fysiskt gap i skillnader mellan 
ländernas värderingar och attityder som är svårt att upptäcka. En begränsad erfarenhet vid 
etablering på utländska marknader kan således höja riskerna hos företaget och öka risken för 
konkurs (Delios & Beamish, 2001).  

Dessa utfall och risker vid en begränsad erfarenhet gör att anledningen till att erfarenhet är 
viktigt att beakta i kreditgivning är för att företag med internationell erfarenhet har större 
chans att lyckas med sin internationella affärsutveckling och blir således mer lönsamma än 
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företag med begränsad internationell erfarenhet (Delios & Beamish, 2001; Eriksson et al. 
2014). Detta ökar också chanserna att företaget kan betala tillbaka krediten (Eriksson et al. 
2014). Erfarenheten kan utöver internationell erfarenhet också delas upp i erfarenhet från ett 
specifikt lands marknad, erfarenhet från affärsrelationer, och erfarenhet från nätverkande. 
Företagets erfarenhet i landets marknad har i tidigare forskning mätts kvantitativt genom 
varaktighet i antalet år och antalet anläggningar som företaget har etablerat i landet. 
Företagets erfarenhet från affärsrelationer har mätts kvantitativt genom dels varaktighet på 
relationen, dels antalet utbytes aktiviteter mellan parterna, samt genom utveckling och 
anpassning av produkter/produktion eller informations- och kunskapsutbytet mellan parterna 
(Eriksson et al. 2014). 

2.3.2 Nätverk 
En annan viktig faktor för banken att inkludera vid kreditgivning till ett företag i utlandet är 
nätverket, eftersom när ett företag internationaliseras sker detta till största delen genom 
nätverk (Eriksson et al. 2014). Nätverket är affärsrelationer som sträcker sig mellan kunder, 
leverantörer och underleverantörer utan direktkontakt med kunden (ibid.). I ett företag som 
verkar internationellt kan nätverket sträcka sig över flera länder (ibid.). I ett nätverk finns 
risker som kan sprida sig genom nätverket (Cossin & Schellhorn, 2007). En risk är att 
kreditrisken hos andra företag i nätverket sprider sig och drabbar fler företag i nätverket 
(ibid). Två andra svårigheter i nätverk är samhörigheten och kontrollen i nätverket (Das & 
Teng, 2002). Därför kan kvalitén på nätverket påverka ett företags prestation vid 
internationalisering (Eriksson et al. 2014; Vahlne och Johanson, 2013). Denna faktor bedöms 
av kreditgivaren genom att ta reda på uppbyggnaden av nätverket som företaget har investerat 
i ser ut (Eriksson et al. 2014). Det är också viktigt att analysera hur vinsten från nätverket 
påverkas av prestationen och svängningar i nätverket, samt hur beroende företaget är av sitt 
nätverk, där ett företag som är mycket beroende av sitt nätverk blir också mer känsligt för 
störningar i nätverket. Beroende i nätverk gör också att företaget kan bli beroende av andra 
företags resurser och det kan också öka osäkerheten kring företagens resultat (Nigro & 
Abbate, 2011).  De risker som behöver definieras i nätverket är risken för opportunistiska 
beteenden, beroende relationer samt att låsas in i dåligt presterade nätverk (Eriksson et al. 
2014).  Eftersom ett företag i utlandet främst etableras genom nätverk finns det stora risker i 
dessa faktorer och bör därför bedömas av kreditgivaren i kreditgivningen (Eriksson et al. 
2014). 

2.3.3 Landsrisk och transferering risk 
Fler aspekter som måste tas hänsyn till är också osäkerheten kring makroekonomiska faktorer 
(Caouette et al. 2008). Dessa makroekonomiska faktorer är utom kontroll för kredittagaren 
och inkluderar till exempel det generella läget i ekonomin, men också specifika faktorer som 
påverkas av statliga ingripande som skatter och regleringar (ibid.). För att fastställa ett 
företags fulla kreditvärdighet behövs därför landsrisk, transfereringsrisk och statsrisker 
inkluderas i kreditgivningen (Caouette et al. 2008; Eriksson, et al. (2014). Vanligtvis värderar 
inte bankerna dessa när det handlar om krediter inom hemlandet men att det måste ingå i 
kreditgivning i utlandet (Caouette et al. 2008). En komplett riskbedömning av en kredit ska 
enligt Caouette et al. (2008) också innehålla en bedömning av marknadsrisken, 
verksamhetsrisken, risken med företagets rykte och även en bedömning av hanteringen av 
krediten. Marknadsrisk definieras av Caouette et al. (2008) som risken för att en investering 
ändras i värde på grund av faktorer på marknaden.  

Verksamhetsrisken är den risken som är kopplad till företagets operativa verksamhet och 
företagets affärsverksamhet (Dowling, 2006). Landsrisk definieras som risken för att 
företagets ekonomiska prestation påverkas av landsspecifika faktorer så som det allmänna 
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ekonomiska klimatet, eller av faktorer som kan påverkas av statliga åtgärder, så som till 
exempel skatter eller regleringar (Vij, 2005). Vid kreditgivning är det därför enligt Eriksson et 
al. (2015) viktigt att studera hur återbetalningsförmågan kan påverkas av landsrisken. För att 
fullt ut förstå landsrisken måste en förståelse för politiska risker, makroekonomi och 
strukturen inom det finansiella systemet byggas upp. Det är också viktigt att komma ihåg att 
rapporter och landsanalyser ofta är baserade på historisk data, och landsrisken är inte konstant 
utan kan ständigt förändras. Transfereringsrisk definieras som den risk som uppstår när 
krediter flyttas eller förlängs över landsgränser som innefattar olika valutor, rättssystem, och 
statliga myndigheter (Caouette et al. 2008; Eriksson, et al. 2014). De flesta banker inkluderar 
inte dessa risker i sin kreditbedömning inom sitt hemland (Caouette et al. 2008). Dessa två 
risker tenderar att bero av varandra och är accepterade variabler för att bedöma risken med att 
göra affärer i ett annat land. 

2.4 Sammanfattning av teorin 
Internationalisering är en viktig strategi för företag som vill utöka sin verksamhet och skapa 
nya möjligheter (Alkaabi & Dixon, 2014). Efter att företagen börjat internationaliseras har 
även bankerna följt efter, detta för att bland annat följa efter sina kunder (He & Yeung, 2011, 
He & Fu 2008; Aliber, 1984; Buch et al. 2013). Genom att själva internationaliseras kan 
bankerna ge bra service och bidra med kunskap till kunderna (Bartoli et al. 2014;Vogel & 
Winkler, 2012). Företag i behov av pengar vänder sig till banker för att få hjälp med 
finansiering. Kreditgivningsprocessen beskriver hur bankerna arbetar med krediten från det att 
ansökningen kommer in till att den är avslutad (Ahmed & Malik, 2015; Altman, 1980; 
Caouette et al. 2008; Carter, Shaw, Lam & Wilson, 2007; Lin och Kuo-Chong, 2006; 
Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000). Kreditbedömningen är en viktig del i processen då det är 
där den insamlade information om företaget och alla faktorer som påverkar företagets 
återbetalningsförmåga analyseras för att banken ska kunna fatta ett beslut (Ahmed & Malik, 
2015; Altman, 1980; Caouette et al. 2008; Carter et al. 2007; Lin och Kuo-Chong, 2006; 
Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000). Bankerna samlar in både finansiell och icke finansiell 
information för att bedöma ett företag (Berger & Udell, 2007).  
 
Bedömningen av återbetalningsförmågan görs med hjälp av denna information och ställs upp 
som de fem C:na och varningssignaler (Bruns et al., 2008; Svensson & Ulvenblad, 1994; 
2000) ). I dessa ingår Kapital, Tillstånd, Säkerheter, Kapacitet, Karaktär (Bruns et al., 2008; 
Ahmed och Malik, 2015; Moti et al. 2012; Yeung, 2009). Men också företagaren, säkerheter, 
siffermaterialet, affärsidén och företaget (Svensson & Ulvenblad, 1994; 2000). Vid 
kreditgivning till internationella företag menar Eriksson et al. (2014) att kreditgivaren ska 
anpassa sin kreditgivning och addera internationaliseringsrisker för att bättre kunna bedöma 
företagets totala risker. Även Arslan och Karan (2009) anser att kreditgivare ska ta hänsyn till 
andra faktorer än vid kreditgivning till inhemska företag. Erfarenhet och nätverk är två viktiga 
faktorer att analysera till ett internationellt företag, då erfarenhet från tidigare 
utlandssatsningar kan påverka utfallet av nya etableringar samt att nätverket blir viktigt att 
studera då ett företag som är mycket beroende av sitt nätverk kan påverkas stort vid problem 
för parter i nätverket (Eriksson, et al., 2014). Även faktorer som landsrisk, transfereringsrisk 
(Eriksson et al., 2014) samt andra risker såsom marknads- och verksamhetsrisk påverkar 
företagets framgång (Caouette et al., 2008). 
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Den insamlade teorin leder oss fram till en sammanfattande teorimodell över kreditgivning till 
företag. Modellen utgår från de fem C:na som sammanvävts med varningssignaler och lett till 
fem faktorer, bedömningskriterier, som bör bedömas vid kreditgivning. Modellen visar tydligt 
var i kreditgivningsprocessen som bedömningskriterierna används, men också vilka faktorer 
som bedöms under varje bedömningskriterie. I sin helhet visar modellen en kreditprocess och 
denna används som underlag i jämförelsen mellan kreditgivningen till företag i Kina och i 
Sverige där hela kreditgivningsprocessen skall jämföras. Till sist visar modellen på det som 
enligt teorin bör bedömas i kreditgivning till företag i utlandet. Teorimodellen används som 
utgångspunkt för att skapa intervjuguiderna (bilaga 1 & 2) och används också som verktyg för 
att analysera den insamlade empirin. 
 

Modell 5. Modell över kreditgivningsprocessen baserad på Svensson & Ulvenblad (1994; 2000); Beaulieu, 
1994; Brody & Frank (1998); Bruns et al. (2008); Moti et al. (2012), Eriksson et al. (2014) samt Yeung (2009) 
forskning. 
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3. Metod 
I metodkapitlet beskrivs den metod som använts i studien. Även tillvägagångssättet i de olika 
avsnitten beskrivs utförligt. Avslutningsvis diskuteras även studiens validitet, reliabilitet och 
vilka risker som finns med de metodval som genomförts i studien. 

 

3.1 Ansats 
I studien har en abduktiv ansats använts. Vi har under hela processen arbetat med att hoppa 
fram och tillbaka mellan teori och empiri och arbetat med dessa delar parallellt. Den 
abduktiva ansatsen beskrivs av Haig (2008) som bredare än de andra två, induktiv och 
deduktiv. Den induktiva ansatsen utgår från empirin medan den deduktiva utgår från teorin 
(Jacobsen, 2002). Eftersom vi har arbetat med teori och empiri parallellt och utvecklat delarna 
under processens gång passade varken den deduktiva eller induktiva ansatsen att använda. 
Abduktion är en kombination av induktion och deduktion där författaren arbetar fram och 
tillbaka mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2009). Med arbetssättet att hoppa 
fram och tillbaka genom att justera teorin och utveckla empirin passade den abduktiva. Enligt 
Haig (2008) är den abduktiva ansatsen bäst att använda när det saknas tidigare forskning eller 
om den existerande teorin är bristfällig. Med hänsyn till arbetssättet och även att den 
existerande teorin är bristfällig var den abduktiva ansatsen den mest lämpliga att använda sig 
av i vår studie. 

3.2 Angreppssätt 
Ett kvalitativt angreppssätt har tillämpats i studien. Detta genom att åtta stycken djupgående 
intervjuer har genomförts för att samla in empirin. Jacobsen (2002) argumenterar för att det 
angreppssätt som skall användas beror till största del av vad för problemställning studien har. 
Vår Problemställning är utformad som en explorativ och oklar fråga och därför passar det 
kvalitativa angreppssättet bäst för studien. Målet med studien är att få en djupare och utökad 
förståelse för problemområdet vilket gjorde att den kvantitativa metoden inte passade att 
använda. Den kvalitativa metoden är bra att använda för att få en djupare förståelse för 
problemområdet (Jacobsen, 2002). Det gör att det är ett lämpligt angreppssätt för studien då 
syftet kräver kvalitativa metoder för att på ett nyanserat sätt fånga skillnaden i 
kreditgivningen. Den kvantitativa metoden används istället för att få fram standardiserade 
svar (Jacobsen, 2002) och det ansåg vi inte var ett lämpligt angreppssätt med tanke på 
studiens syfte.  

3.3 Datainsamling 
För att samla in den information som har behövts för att genomföra studien har både primär- 
och sekundärdata använts. Detta även för att ge studien en hög trovärdighet. Bell, Alvesson 
och Sköldberg (2008) förklarar att det är viktigt att samla in och använda olika typer av data 
för att öka kvaliteten på studien. Primärdatan som används har samlats in genom åtta 
intervjuer med kreditgivare i Sverige. Primärdata är information som samlas in för första 
gången genom att gå direkt till källan (Jacobsen, 2002). Även sekundärdata har använts i 
studien, detta i form av teori i form av vetenskapliga artiklar samt böcker som har utgjort 
grunden för den teoretiska referensramen. Sekundärdata innebär information som är insamlad 
av andra som författaren gör en tolkning av (Jacobsen, 2002; Bell, 2006). Primärdatan och 
sekundärdatan har sedan kombinerats och analyserats för att vidareutveckla datan. 
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3.3.1 Teoriinsamling 
För att bygga upp den teoretiska referensramen har noggranna sökningar inom 
problemområdet genomförts. Teorin som har använts i studien har huvudsakligen bestått av 
vetenskapliga artiklar, men även en del böcker. För att få fram studiens teori och det 
teoretiska materialet har flertalet databaser använts, såsom Scopus och Web of Science, och 
också Högskolan i Halmstads databas Summon. De vetenskapliga artiklarna är kopplade till 
nyckelorden internationalisation, credit risk, foreign banking, lending, guangxi, relationship 
banking, China, expand abroad, Swedish banks, multinational businesses, bank finance. För 
att sedan vidareutveckla teorin och hitta fler artiklar användes de referenser som använts i 
artiklarna samt nyckelord som identifierats från artiklarna. Även olika vetenskapliga artiklar 
och metodböcker har använts för att stödja studiens metodval. Böckerna har lånats från 
Högskolan i Halmstads bibliotek. 

3.3.2 Val av respondenter 
I studien har semi-strukturerade intervjuer använts där intervjuguider har använts som grund 
men som lämnar utrymme för följdfrågor och djupare diskussion. En semi strukturerad 
intervju är enligt Bell (2006) bra eftersom det finns en tydlig struktur, men lämnar även 
utrymme till frihet för respondenten. Intervjuerna har skett ansikte mot ansikte, detta för att få 
en djupare diskussion om frågorna. Frågorna som ställts har varit öppna för att inte riskera att 
vinkla och styra intervjun åt något håll. Två olika intervjuguider har använts där den ena har 
använts för intervjuerna i Kina medan den andra har använts till respondenterna i Sverige, 
båda guiderna har baserats på vår sammanfattande teorimodell. Frågorna i de båda guiderna är 
väldigt lika där skillnaden är att frågorna till respondenterna i Kina var anpassade till Kina. 
Intervjuguiden börjar med några introducerande frågor och sen en fråga där vi ber 
respondenten beskriva kreditgivningsprocessen. Denna fråga ställdes i början för att så lite 
som möjligt påverka respondenten med resten av frågorna och också se vad de bedömer utan 
påverkan från frågorna. Resterande frågor har gått djupare in i de faktorer som identifierats 
utifrån teorin.  
 
Vi har även spelat in intervjuerna för att lättare kunna återge vad respondenterna säger. 
Intervjuerna tidsbegränsades till runt 45-60 minuter, detta då Jacobsen (2002) menar att för 
långa intervjuer kan få respondenten att tappa fokus och intresse vilket försämrar 
svarskvaliteten samtidigt som för korta intervjuer kan innebära att informationen och svaren 
inte blir tillräckligt djupa. Platsen där intervjun sker påverkar enligt Jacobsen (2002) 
innehållet och kan därför påverka om vi får fram den information vi vill få fram. Därför har 
respondenterna fått välja plats för intervjuerna för att det ska vara på en plats där dem känner 
sig avslappnade. Alla intervjuer har varit på respektive respondents kontor antingen i Sverige 
eller i Kina. Intervjuerna i Kina har varit med svenska respondenter vilket gjorde att det inte 
blev några risker för svårigheter kopplade till språk. Intervjuerna har varit uppdelade där en 
person gjort intervjuat personerna i Kina och den andra personen gjort intervjuerna i Sverige. 
Dock har både hjälpt till vid både utformning av intervjuguiderna samt vid transkriberingen 
för att inte riskera att något viktigt missades.  
 
Respondenterna har fått veta ämnesområdet samt vad intervjun kommer handla om i förväg, 
men inte fått veta frågorna. Detta för att alla respondenterna skulle ha lite information om vad 
frågorna skulle handla om, men utan att veta exakt vilka frågor vi skulle ställa.  Efter 
intervjuerna har resultatet transkriberats ordagrant för att inte missa underliggande innehåll. 
Sen har varje transkribering sammanfattats i empiriavsnittet där texten har bearbetats som en 
berättelse. Där har information som inte kan tillföra något till syftet uteslutits. Empirin 
presenteras i empiriavsnittet där vi har återgett varje intervju för sig. 
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Sverige Kina Bank 

Sara Karin Alfa  

Stig Klas Beta 

Stina Karl Delta 

Sven Kent Gamma 
Figur 1: Respondentmatris 

	  

3.3.3 Empiriinsamling 
Det empiriska resultatet har samlats in genom åtta stycken intervjuer med kreditgivare på de 
fyra svenska storbankerna i Sverige samt även i Kina. Åtta stycken intervjuer genomfördes då 
det ger tillräcklig information för att uppfylla studiens syfte samt frågeställningen. 
Respondenterna valdes utifrån den information de kan bidra med och att personerna har den 
information som behövs för att uppfylla syftet. Detta anser Jacobsen (2002) vara ett bra sätt 
göra urvalet på då urvalet ska styras av intentionen med studien. Respondenterna som 
intervjuats är kreditgivare från alla de fyra svenska storbankerna (Nordea, Handelsbanken, 
SEB och Swedbank) och deras kontor i Halmstad, Helsingborg och Ängelholm samt från 
deras kontor i Kina. Respondenterna från kontoren i Kina är högt uppsatta personer med lång 
erfarenhet från kreditgivning både i Sverige och i Kina. Dessa personer har valts för att vi 
ville respondenterna i Kina skulle ha erfarenhet från kreditgivning i båda länderna samt en 
förståelse för hur kreditgivning i utlandet fungerar. De svenska respondenterna är även de 
högt uppsatta personer med stor erfarenhet från kreditgivning. Tre av de svenska 
respondenterna är kontorschefer medan den fjärde är vice kontorschef. Alla respondenter har 
blivit lovade konfidentialitet, vilket innebär att respondenterna inte ska gå att identifiera (Bell, 
2006; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
För att underlätta läsningen av empirin har vi valt att använda fiktiva namn när resultatet 
presenteras. Eftersom respondenterna utlovades konfidentialitet kan inte deras riktiga namn 
användas och därför används istället fingerade namn. Namnen presenteras i 
respondentmatrisen nedan. Matrisen är uppdelad efter om respondenten arbetar i Sverige eller 
Kina. Där namn som börjar på bokstaven K är en respondent från Kina medan ett namn som 
börjar på S är en från Sverige. Även bankerna benämns med annat namn för att minska risken 
för identifiering av våra respondenter och samtidigt underlätta vid läsning. 

3.4 Analysmetod 
För att underlätta analyseringen kommer empirin att kategoriseras och systematiserats med 
hjälp av teorimodellen. Kategorisering och systematisering är enligt Jacobsen (2002) ett bra 
sätt att för att underlätta hanteringen av empirin. Bell (2006) förklarar att vid intervjuer med 
öppna frågor får skribenterna mycket information vilket kan skapa problem med analysen. 
Efter att empirin har kategoriserats blir det lättare att analysera den eftersom informationen är 
mer överskådlig. Efter att informationen kategoriserats användes den sammanfattande 
teorimodellen för att utveckla analysen ännu mer. Den teoretiska referensramen analyseras 
sedan tillsammans med empirin för att skapa en ytterligare förståelse för all insamlad 
information. 
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Eftersom empirin presenterades genom att återge alla respondenter var och en för sig har vi 
valt att i en analysmetod kategorisera empirin utifrån teman som återfinns i vår teorimodell 
och som vi också hade som grundpelare i vår intervjuguide. Detta anser vi gör att analysen 
djupare då varje tema analyseras var för sig tillsammans med varje respondents svar. För att 
kunna kategorisera respondenternas svar enligt dessa teman har innehållsanalyser använts 
som enligt Kvale och Brinkman (2014) är ett bra sätt för att underlätta identifiering av 
respondenternas uttalanden. Arbetet har varit en process i fyra steg där vi utgått en del från 
Kvales och Brinkmans (2014) innehållsanalys, men också kategorisering genom 
teorimodellen som beskrivits tidigare. I första steget transkriberades intervjuerna för att sedan 
läsa igenom dem, detta gjordes flera gånger för att få en helhetsbild över intervjun. Nästa steg 
var att identifiera meningsbärande enheter som var relevanta för besvarandet av syftet samt 
sållning av sådant som inte var relevant för syftet. Tredje steget blev att meningskoda eller 
tematiseras de meningsbärande enheter som identifierats. Meningskodningen utgår från de 
teman som identifierats i teorimodellen. Fjärde steget var att identifiera mönster utifrån vår 
tematisering genom att jämföra respondenterna i Sverige och Kina, men också inom och 
mellan de olika bankerna för att hitta skillnader eller liknelser. 

I illustrationen nedan kan läsaren se hur vi har tänkt när vi har kategoriserat och tematiserat. 

 
Figur 2, Illustration av analysmetoden som använts i studien 

 

3.5 Begränsningar 
Eftersom studien enbart är genomförd på svenska banker i två länder, Kina och Sverige, och 
med endast åtta respondenter är möjligheten att dra statistiska generaliserbara slutsatser 
begränsade. Syftet med studien var dock inte att dra generaliserbara slutsatser utan syftet var 
istället att skapa en förståelse för kreditgivning till företag i utlandet. 
 

3.6 Trovärdighet och giltighet 
Det är vid en undersökning viktigt att informationen som samlas in håller hög kvalitet samt är 
tillförlitlig och giltig (Jacobsen, 2002; Bell, 2006). Jacobsen (2002) och Bell (2006) beskriver 
att det som samlas ska vara valid vilket innebär att den är giltig och relevant, men den ska 
också vara reliabel som innebär att den ska vara tillförlitlig och trovärdig (Bell, 2006; 
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Jacobsen, 2002). Med validitet menas att det som önskas mäta också är det som mäts och kan 
delas in i intern och extern (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2015, Jacobsen, 2002). Den interna 
validiteten syftar till att kontrollera om studien mäter det den är tänkt att mäta medan den 
externa validiteten mäter resultatens generaliserbarhet (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2015, 
Jacobsen, 2002). Reliabiliteten är ett sätt att mäta om undersökningen går att lita på och är 
genomförd på ett korrekt sätt (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2015, Jacobsen, 2002). 

3.6.1 Validitet 
Intern validitet 
Den interna validiteten syftar till att se till att undersökningen verkligen mäter det som den är 
tänkt att mäta (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2002). Genom att testa 
intervjuguiden på andra studenter och andra utomstående personer samt berättat om syftet 
med studien och sedan fått respons från dessa personer om de anser att frågorna är lämpligt 
formulerade för studiens syfte ökar den interna giltigheten. Testa intervjuguiden och frågorna 
på andra personer är enligt Bell (2006) ett bra sätt att öka den interna validiteten. Genom att 
använda två olika intervjuguider anpassade för två olika kontexter som Sverige och Kina har 
vi även säkerställt att informationen från de olika respondenterna i de två länderna är det vi 
vill få fram. Eftersom båda intervjuguiderna har formulerats utifrån den sammanfattande 
teorimodellen som bygger på den teoretiska referensramen har vi kunnat säkerställa att 
frågorna är lämpliga för att svara på frågeställningen och syftet med arbetet. Genom att vara 
medvetna om validiteten genom hela studien har vi vid all informationsinsamling haft ett 
kritiskt synsätt vilket enligt Jacobsen (2002) ökar den interna validiteten. Därför anser vi att 
vår studie har en hög intern giltigheten och mäter det som den är avsedd att mäta. 
 
Extern validitet 

En studies externa validitet syftar till att mäta en studies generaliserbarhet. Kvalitativa studier 
har inte för avsikt att skapa generaliserade resultat då urvalet ofta är för litet för att kunna 
generalisera till en stor population (Alvesson & Sköldberg, 2009; Jacobsen, 2002), istället är 
syftet enligt Alvesson och Sköldberg att söka efter mönster och tendenser i resultatet. 
Avsikten med studien har inte varit att komma fram till statistiskt säkerställda resultat utan att 
skapa nya kontexter att se på problemområdet. Detta sätt att generalisera resultatet på 
beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som analytisk generaliserbarhet istället för statistisk 
generaliserbarhet . 

3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till att mäta studiens tillförlitlighet och trovärdighet. För att öka 
reliabiliteten i studien har flera källor använts som styrker varandra i den teoretiska 
referensramen, detta är enligt Bell (2006) ett bra sätt att stärka studiens tillförlitlighet. Alla 
intervjuer varit på en plats som respondenten valt och känt sig trygg med vilket enligt 
Jacobsen (2002) och Kvale och Brinkmann (2014) ökar tillförlitligheten. Vi har även spelat in 
alla intervjuer för att vara säkra på att allting tolkats på rätt sätt, detta anser vi öka 
tillförlitligheten. Jacobsen (2002) beskriver att ouppmärksamhet vid nedskrivning under 
intervjuer och vid analysering kan sänka trovärdigheten. Även om respondenterna i Sverige 
och Kina inte har haft samma intervjuguide har båda guiderna baserats på den 
sammanfattande teorimodellen och frågorna har handlat om samma ämnen i båda guiderna. 
Utifrån detta anser vi att studiens reliabilitet kan anses vara hög och att trovärdigheten i 
studien är hög. 
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras studiens insamlade material. Här sammanfattas det centrala i 
empirin genom varje respondents svar var för sig. Varje respondent inleds med en kort 
presentation av respondentens arbetsroll och position. Varje avsnitt kommer att följa 
strukturen av de intervjuer som använts och börjar med refererat till hur respondenterna 
beskriver kreditgivningsprocessen, och vad de själva tycker skiljer kreditgivningen åt mellan 
Kina och Sverige. Sedan beskrivs kreditbedömningen djupare där faktorerna beskrivs utifrån 
respektive respondents svar. 

4.1 Respondent 1: Karin - Alfa banken 
Vår första respondent arbetar som kreditchef för Greater China på Alfa bankens kontor i 
Shanghai. I rollen som kreditchef säkerställer Karin att Alfa banken gör rätt affärer med rätt 
kunder. Karin säger sig mer fungera som en oberoende instans där det är den kundansvariga 
som gör analysen och sen är det Karin som gör en oberoende granskning av analysen. De 
kunder som Alfa banken har i Kina är företagskunder som är dotterbolag till företag från Alfa 
bankens hemmamarknader; Alfa bankens syfte med verksamheten i Kina är att stödja dessa 
kunder. Första steget i kreditprocessen beskrivs av Karin som att de får en propå från en kund 
och där då banken kontaktar det ansvariga kontoret på hemmamarknaden för att höra deras 
syn på koncernen så att det är en kund som banken vill göra affärer med. Det andra steget 
förklaras sedan med att banken ber företaget komma in med finansiell information såsom 
reviderade bokslut, delårssiffror och budgetar. Detta följs upp med ett kundmöte med 
kundansvarig på kontoret. På kundmötet beskriver Karin att syftet är att få en förståelse för 
hur kundens verksamhet ser ut och då tittar de på ägarstrukturen, marknadsposition, 
konjunkturkänslighet och vad företaget har för kunder och leverantörer, samt vilken bransch 
kunden är verksam inom. Utöver finansiell information och ett möte med kunden görs en 
riskanalys för att se vilka specifika faktorer som kan påverka det specifika bolaget. 
Hållbarhetsfrågor, miljöaspekter, risken för korruption är också något Alfa banken tar hänsyn 
till vid kreditgivningen. Nästa steg i bedömningen är att titta på bolagets framtidsutsikter. 

”Vi får in historisk information där vi kan se hur trender har varit 
hittills, men ännu viktigare är att försöka göra en bedömning i hur 
bolagets framtidsutsikter ser ut, typ en kassaflödesanalys”.  

 
Sedan görs en bedömning av företagets återbetalnings mål och om bolaget har lokala 
säkerheter. Inom Alfa banken finns olika instanser och beroende på hur stort belopp lånet är 
på behöver ansökan skickas vidare till rätt instans för tillstyrkan och beviljande. Det 
slutgiltiga kreditbeslutet beslutas i Sverige med tillstyrkan från kontoret i Kina där banken har 
kreditmöten för beslut om årliga dragningar eller propåer samt nya propåer mellan Karin, 
landchef och chefen för företagsgruppen, men upp till en viss nivå så har personalen 
beslutanderätt. Kreditrisken eller kreditansvaret ligger på Alfa bankens hemmakontor för 
kundens koncern, och inte i Kina. Sista steget i Kreditgivningen är uppföljningen som görs av 
Alfa banken som en löpande handling, men minst en gång om året. Tecken på svagheter i 
lönsamheten eller en ökad risk i engagemanget kan ge tätare uppföljning. Vid uppföljningen 
bedömer Alfa banken finansiell information och begär även ett möte med företaget för att se 
hur verksamheten ser ut och om det skett några förändringar. Den politiska risken bedöms 
vara högre i Kina än i Sverige. Vissa marknader kan vara väldigt hårt reglerade i Kina liksom 
förändringar i från myndigheter vilket kan påverka vissa branscher och således bolagen. 
Valutaregleringen i Kina påverkar bolagen i den mening att det inte blir lika lätt att flytta in 
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eller ut pengar ut landet som det är i Sverige exemplifierar Karin. Sen kan konjunkturcykler 
svänga olikt mellan länderna beroende på den generella ekonomiska situationen i de båda 
länderna. Karin berättar hur alfa banken bedömer erfarenhet,  
 

“Ett bolag som har tidigare erfarenhet av etableringar har en annan 
typ av kunskap än ett svenskt bolag som skall göra sin första 
utlandsetablering”.  

 
Ibland kan företag genomföra förstudier innan de etablerar sig och ibland kan det vara så att 
företag har ett etablerat kund nät i Kina sen tidigare. Då är det klart att det minskar riskerna 
för bolaget än ett företag som måste bygga upp en kundkrets, menar Karin. Alfa banken tittar 
också på känsligheten för och beroendet av leverantörer och deras prissättning genom en 
riskanalys. Där Alfa banken tittar efter om företaget är beroende av en leverantör och också 
vad det är för typ av komponenter som köps. Ett brett nätverk av leverantörer där det också är 
lätt att ersätta en leverantör är exempel på en faktor Alfa banken väger in berättar Karin. Av 
redovisningen beskriver Karin hur banken gör en bedömning på resultat och hur kassaflöde 
ser ut och vad som kan påverka företaget, sen går Alfa banken lite djupare in i företaget och 
tittar på hur strukturen för balansräkningen ser ut. Det är också viktigt att bedöma vad 
företaget har för förmåga att kunna anpassa sina kostnader om företaget står inför sämre tider. 
Den vanligaste typen av säkerhet som Alfa banken använder är ett åtagande från 
moderbolaget som finns på hemmamarknaden, genom en moderbolagsgaranti. Då menar Alfa 
banken att det är viktigt att bedöma om moderbolaget kan fullfölja åtagandet som de ställt för 
dotterbolaget, beroende på hur stora kreditramar som finns.  
 
Ledningens betydelse vid kreditgivning förklarar Karin som viktigt på alla bolag, men ännu 
viktigare i Kina. Finns det förmåga hos ledningen att hitta nya affärer eller att kunna vidta 
åtgärder om det skulle behövas, men kanske det som poängteras mest är Alfa bankens 
förtroende för ledningen som beskrivs som A och O. Förtroendet kan visa sig genom 
prognoser. Om ledningen inte lyckats nå upp till de prognoser som de levererat gång på gång 
så tappar Alfa banken förtroende för ledningen. Företagets affärsidé är jätteviktigt att Alfa 
banken tror på och att företagets affärsidé även kommer fungera på den nya marknaden. Vad 
gäller Kina kan Alfa banken bedöma att det kan vara svårare att slå sig in i vissa branscher 
och Karin förklarar att många bolag som kommer från Alfa bankens hemmamarknader 
erbjuder väldigt bra produkter med väldigt bra kvalité till en högre prisnivå än lokala 
kinesiska producenter, samtidigt som folket i Kina inte väljer kvalitet före pris och då väljer 
det billigare alternativet. Slutligen nämner Karin andra faktorer som kan ha betydelse vid 
kreditgivning i Kina är negativ publicitet, marknadsrisker och ränterisker, eller om bolaget är 
inne i rättsliga processer. 
 

4.2 Respondent 2: Klas - Beta banken 
Klas har en tredelad arbetsroll som förutom att vara chef för företagsenheten på Beta bankens 
kontor i Shanghai också är ställföreträdare och länken till Sverige. Beta bankens uppdrag i 
Kina förklarar Klas är att hjälpa Beta bankens kunder från bankens hemmamarknader. Beta 
banken arbetar inte direkt mot enbart kinesiska bolag utan de företagen som Beta banken 
arbetar med kan vara kinesiska företag som är ägda av svenska bolag. Beta banken tar alltså 
ingen ren kinesisk risk. De kunder Beta banken har i Kina beskriver Klas som alltifrån små- 
till medelstora bolag ända till stora företag inom flera branscher alltifrån industriföretag till 
serviceföretag. Vad gäller lagstiftningar förklarar Klas att banken alltid ska följa den hårdaste 
lagstiftningen. Kreditprocessen börjar enligt Klas normalt med att en kund från Sverige tar 
kontakt med Beta banken i Sverige, där det sker en diskussion mellan moderbolaget i Sverige 
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och Beta banken i Sverige. Ibland kan det komma en kund ifrån Kina men de hänvisas direkt 
till Beta banken i Sverige. Kreditprocessen sker enligt Beta bankens rutiner och det som 
kontoret i Kina gör är att samla in information från bolaget. Beta banken börjar alltid med att 
göra en KYC, som är ett krav från finansinspektionen. Beta banken måste kunna påvisa vem 
de gör affärer med och att kunderna inte har några dåliga åsikter. KYCn gör att Beta banken 
får koll på personerna bakom företaget och kan också visa riskerna hos kunden. Sedan samlas 
informationen finansiell information in som kommenteras tillsammans med marknaden. Klas 
förklarar att den information om marknaden som samlas in beror av branschen företaget är 
verksamt inom och de beger också in information från andra avdelningar inom banken om hur 
de tror på den specifika marknaden. Banken kommenterar också bakomliggande personer där, 
 

“KYC går hand i hand med kreditbedömningen, eftersom du får 
mycket information den vägen”. 

 
I slutändan är det den kundansvariga i Sverige som paketerar krediten, går upp i 
kreditkommittéer där beslut fattas. Beslutet kommer sedan tillbaka till kontoret i Kina, där 
uppgiften blir att se till så dokumentationen är korrekt och affären görs. Kontoret i Kina 
sköter kontakten med kunden här i Kina, för de kunder som begär det annars går det genom 
bolaget i Sverige. Klas berättar sedan att uppföljningen sker beroende på hur beslutet ser ut, 
men normalt sett sker en löpande uppföljning med möten kvartalsvis eller halvårsvis, 
beroende på styrkan i bolaget och om banken har tagit säkerheter eller inte. När en bransch 
börjar bli skakig går Beta banken igenom bolagets situation och begär dessutom ett möte med 
bolaget. Generellt tittar Beta banken inte på företagens erfarenheter eftersom de i grunden 
arbetar med kända kunder som de har en relation med sedan tidigare. Känner banken att 
koncernen är stark och att de är duktiga på att etablera sig och att finnas utomlands höjer det 
bankens tilltro till att banken får sina pengar tillbaka. Klas jämför det med en privatperson 
som aldrig har rest utanför Sverige tidigare kontra en privatperson med mer resvana, att den 
med resvana har mer kunskap om hur saker och ting fungerar utanför Sverige vilket ger en 
mindre osäkerhet hos banken.  
 
Beta banken begär att kunder som inte har någon erfarenhet från andra marknader håller en 
jurist i handen, eftersom det har gått sämre för de som inte gjort det. Klas förklarar att 
nuförtiden har de flesta företag gjort sin hemläxa om den nya marknaden och också förstått att 
det inte bara är att komma till Kina, utan att det mer är en process, som aldrig går så fort som 
företagen vill eller tror. Dock kan Beta banken bli mer försiktig ju längre bort krediterna 
befinner sig. Beta banken föredrar att deras kunder åker till Kina på besök ett par gånger 
innan kunden bestämmer sig, så att de ska kunna känna in atmosfären. Men också för att 
träffa lite andra företag som är etablerade i Kina sen tidigare eller träffa folk som bor här. 
Känna efter helt enkelt, menar Klas. Det finns ofta någon etablerad relation i Kina och som 
får företaget att vilja etablera sig i Kina, 
 

“Detta gör att nätverket per automatik finns där, du kan inte komma 
hit utan något nätverk för det kommer inte att fungera” 

 
Men Klas berättar också att Beta banken inte har kunskapen eller resurserna att kontrollera 
kundernas nätverk, i många fall är det utspritt över hela Kina. I Sverige kan Beta banken 
använda sig av UC, en kreditupplysning, för att kunna kontrollera nätverket, men det finns 
inte i Kina och då innebär det att kontrollera nätverket kräver att banken måste träffa dem. 
Däremot bedömer Klas mer hur beroende kunden är av sitt nätverk. Speciellt viktigt är det att 
kontrollera om företaget har enstaka kunder. Transparensen är inte lika hög i Kina som i 
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Sverige vilket gör att redovisningen kontrolleras noga efter fel och bedöms sedan genom 
nyckeltal.  
 
Beta banken gör också en riskbedömning på företaget där de gör en riskklassificering av 
bolaget för att får en uppfattning över hur starkt det är. Denna riskklassificering görs på 
grundval av siffrorna men också en del mjuka faktorer så som hur ägarstruktur och koncernen 
ser ut. Viljan hos bolaget att ha en västerlänning på plats kan ha betydelse vid kreditgivning, 
då det ofta krävs för att bolaget ska få ett nordiskt tänk om det eftersträvas. Ledningens 
kompetens och kunskap tittas på genom KYC-processen. Likaså kundens affärsidé bedöms 
genom KYC. Tror inte banken på affärsidén blir det ingen affär. Bedömningen av affärsidén 
blir oftast samma som i Sverige eftersom det finns en etablerad affärsidé på hemma 
marknaden sedan tidigare. Men det är viktigt att banken tror på att affärsidén går att 
genomföra i Kina. När det kommet till säkerheter görs mindre bedömning och säkerheter 
behöver inte alltid lämnas, utan det beror på hur bolaget ser ut. Sen finns det företag som har 
en motvilja till att lämna ifrån sig säkerheter, och då blir banken generellt försiktigare. Klas 
påpekar att det kan vara krångligt att ta säkerheter i Kina jämfört med Sverige där banken kan 
ta varulager eller fastigheter. Istället använder sig Beta banken av borgen. Detta innebär att 
banken lutar sig på moderbolaget än dotterbolaget i Kina, även om det är viktigt att 
verksamheten i Kina också är sund. Det är ytterst sällan Beta banken tar några fysiska 
säkerheter i Kina, av praktiska skäl. Eftersom Beta banken endast arbetar med bolag som 
finns i Sverige är relationen med kunden är jätteviktig.  
 

 “Har man ingen bra relation i Sverige så kan du inte göra affärer 
med banken i Kina, den är A och O för att kunna göra bra affärer” 

 
Likadant är det om kunden har ett dåligt rykte eller en dålig allmän uppfattning i Sverige.  Då 
finns det stor en chans att Beta banken försöker kliva ur affären med kunden eller inte gå in i 
affären från början, förklarar Klas. Om det istället är så att detta händer verksamheten i Kina 
anser Beta banken att det är moderbolaget i Sverige som får ta ansvar. Valutarisken är en 
faktor som Beta banken bedömer, men då är det mer utifrån moderbolagets position eftersom 
det är moderbolagets som investerar aktiekapital och det i deras bokföring det hamnar. Där en 
försvagning kan ge en negativ effekt som varken bolaget eller banken förväntat sig. Det kan 
också påverka moderbolaget om det sker regleringar eller förändringar av införsel och utförsel 
av aktiekapital från Kina.  
 

4.3 Respondent 3: Karl - Delta banken 
Karl är chefsrepresentant för Delta bankens representationskontor i Peking och ansvarar för 
kontakten mellan huvudkontoret i Sverige och kontoren i Kina. Men också kontakten med 
kunder, lokala institut, myndigheter, ministerier och centralbank. Karl beskriver sig själv som 
en länk utan operativ roll och arbetar inte direkt med kreditgivning, men har arbetat i Asien i 
18 år. Delta bankens kunder i Kina är bolag i olika storlek och verkar inom så gott som alla 
branscher. I Kina arbetar Karl och hans kollegor med kreditgivning till dotterbolag eller 
samrisk bolag där det finns en länk tillbaka till huvudkontoret på hemmamarknaden och den 
globalt kundansvariga. Kreditgivningsprocess sker i samarbete med den kundansvariga 
hemmavid. Informationen från bolagen i Kina samlas in vid ansökan av bankens personal i 
Kina. Det görs en egen analys av kunden och det finns en egen kreditkommitté i Asien som 
också arbetar med analys och beviljan av krediter. Denna kommitté har beslutanderätt på 
krediter upp till en viss nivå, men går det över denna nivå fattas besluten i Sverige.  
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Den analys som Delta banken gör bygger på vad det är för person bakom företaget, vad 
kunden har för marknad, utveckling, betalningsförmåga, lönsamhet men framförallt på hur 
prognosen för bolaget kommer se ut framöver. Också hur ekonomin ser ut generellt i Kina 
och den specifika sektor som kunden arbetar i analysers. Delta banken går igenom hela 
affären för att skapa en bild av hur bolaget ser ut. Detta görs genom att titta på ägarbilden i 
bolaget, bolagets historiska meriter och marknadsmöjligheter. Karl förklarar att Delta banken 
inte arbetar med någon mall för hur bedömningen skall ske utan att den ska bygga på Karl och 
hans kollegors omdöme och erfarenhet från marknaden. Samt också bankens förståelse för 
kundens affär och förståelse för marknaden och ekonomin i övrigt, framförallt i Kina. Till 
bankens analys vävs också analyser från externa parter in, så som rating bolag. Men Karl är 
noga med att påpeka att banken inte vill förlita sig på utomstående experter utan banken vill 
också göra en egen värdering av affären och kunden. Därför har Delta banken mycket 
kompetens inom banken, till exempel en avdelning som arbetar med att analysera länder, som 
analyserar hur väl det politiska systemet och de finansiella marknaderna är uppbyggda, där 
den politiska risken och den ekonomiska risken för hela landet vägs in.  
 
Delta bankens uppföljning sker i Kina i samarbete med kundansvarig på hemmamarknaden. 
Den sker löpande där kravet till vissa kunder är att bolaget skickar in finansiella rapporter som 
banken följer upp. Ibland kan banken kräva att kunden följer upp med nyckeltal under året för 
att banken ska kunna följa bolagets utveckling. Företagens erfarenhet från internationella 
marknader värderas eftersom, det finns många svårigheter med att etableras i Kina, så till 
kunder som kommer in med bra ögon för marknaden agerar banken mer som rådgivare. Delta 
banken har en hel del erfarenhet från marknaden i Kina som banken arbetar aktivt med 
nätverk samt att banken har ett väldigt brett nätverk. Bankens kunder är inte enbart från 
bilindustrin eller gruvindustrin eller detaljhandeln utan kunderna är från alla branscher, vilket 
ger banken en bred syn på marknaden. Banken värderar företagets nätverk genom att bedöma 
företagets kunder, om de är kreditvärdiga. Detta är viktigt att väga in eftersom kundens affärer 
bygger på att de får betalt av sina kunder. Banken måste också titta på vilka kunderna är, om 
företaget har många lokala kinesiska kunder måste banken värdera vad som händer om dessa 
kunder inte betalar, det vill säga hur företaget får sina pengar. Ett företag som måste 
finansiera sina egna kunder innebär en stor risk för banken. Det samma gäller för företagets 
leverantörer, där banken vill veta vilka de är. Karl berättar också att korruption är vanligt 
förekommande, och eftersom det är brottsligt måste banken väga in hur företaget får sina 
affärer i sin bedömning.  
 
En källa av information som bedöms är företagets redovisning. Risken är stor att bolag inte 
redovisar korrekta siffror eller inte lämnar ut all information och på grund av detta har Delta 
banken enbart kunder i Kina med kopplingar till moderbolag i Sverige. I Kina arbetar banken 
främst med säkerheter i form av moderbolagsgarantier. Detta beskriver Karl vara för att 
utländska banker inte har samma styrka och inflytande som de kinesiska bankerna att trycka 
på en leverantör eller kund till en av bankens kunder. Att ta andra sorters säkerheter i Kina 
förklaras som riskfyllt för banken, eftersom banken inte vet om de kan får sålt ett varulager 
eller en fastighet i Kina. Ägaren och ledningen förklarar Karl ha en mycket stor påverkan vid 
kreditgivning i Kina. Upplever banken att dessa personer har kontroll över verksamheten och 
att de har bra personal, då känner sig Delta banken trygga. Denna del är en omfattande del i 
processen där Delta banken dels gör en KYC för att banken måste veta vem de gör affärer 
med. Men också en betygssättning på ägare och ledning. Delta banken tittar då främst på 
ägarnas uthållighet, finns kapital bakom personerna, ledningen, kunskap om marknaden, 
rekryteringar både internt och lokalt i Kina. Magkänslan kan få en viss plats i beslutet, att 
magkänslan kan tala om ifall kunden är en bra kund eller inte eller att det var något som inte 
stämde.  
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“Kompetensen är inte det som avgör utan vi träffar vederbörande 
personer för att se och få en känsla för att det här är vettigt folk och 
att de förstår vad detta innebär”.  

 
Delta banken gör en bedömning av affärsidén och i Kina handlar det mer om att affärsidén 
och produkten skall fungera på den kinesiska marknaden också. Det kan vara att det inte går 
att nå marknaden på grund av sättet marknaden styrs av lagar och regleringar genom det 
politiska systemet. Det kan också vara så att det är fel marknad, att produkten i sig fungerar 
bättre i Indien än i Kina, berättar Karl. Att göra en bedömning på själva företaget innebär att 
Delta banken först och främst tittar på branschen, att företaget inte har kopplingar till suspekta 
branscher. Banken har krav inom CSR som företaget måste följa. I landets risk inkluderar 
banken en analys över hur Kinas reformer och regleringar kan påverka företagen. Karl 
förklarar att det är bankens avdelning för landanalyser som tittar på sådant och sen läggs det 
in i kreditgivningen i Kina.  
 
När det kommet till externa förändringar tittar Delta banken på politiska planer, s.k. fem års 
planer som den kinesiska regeringen arbetar utefter. Om dessa planer eventuellt inkluderar 
utländska bolag i de planerna, eller enbart inkluderar lokala bolag som sker inom vissa 
sektorer just nu. Detta kan nämligen påverka marknaden inom vissa branscher.  Många 
utländska företagare drabbas av att de inte får tillräckligt med betalt för deras produkter 
eftersom de är alldeles för bra för marknaden. Där kinesiska konkurrenter tillhandahåller 
samma produkt men till sämre kvalitet och således lägre pris, vilket blir ett problem för 
många utländska företag. Andra faktorer som Karl pratar om är valutarisker och ränterisker 
och hur känsliga bolagen är eller om bolagen står emot dessa risker. Har företaget säkrat 
valutan och hur känsligt är företaget för ränteförändringar eller råvaruprisförändringar. Vidare 
förklarar Karl att de tittar på hur bolagens kostnadsstruktur ser ut, är det mycket fasta 
kostnader eller mest rörliga. Hur påverkar faktumet att det är svårt att få ut pengar ur Kina just 
nu moderbolagets kassaflöde, och hur påverkas detta om myndigheterna i Kina spärrar 
gränsen mer. Detta är aspekter som förändras snabbt och är viktiga att veta för de företag som 
inte befinner sig i samma land som verksamheten eller om man har verksamhet över 
gränserna, beskriver Karl.  
 

“För vi ska ju idag förväntas se in i framtiden och veta vad som 
kommer att hända”.  

 
Banken gör således en analys av produkten, kunden, marknaden, ekonomin i sin helhet för att 
kunna bilda sig en uppfattning av vad som händer i framtiden, där dessa faktorer väger mer 
eller mindre tungt, förklarar Karl. Men med en moderbolagsgaranti känner sig Delta banken 
trygga, även om inte beslutet får grundas på att de får en garanti från moderbolaget utan Karl 
poängterar att det är viktigt att också verksamheten i Kina kan återbetala lånet.  

4.4 Respondent 4: Kent - Gamma banken 
Kent är chef över Gamma bankens kontor i Shanghai, vilket innebär att han är personligt 
ansvarig för allt banken gör i Kina. Kent är således ansvarig för bankens strategi i Kina, dess 
implementering och också över bankens drift i Kina. Gamma banken är uppdelad i två 
funktioner, ett front office; som riktar till kunder genom försäljning, rådgivning och 
kreditgivning. Sen finns också ett back office där allt praktiskt arbete sker så som 
låneutbetalningar, kontroller, där det också finns avdelning för riskhantering och kontroll samt 
finans. Gamma bankens kontor i Shanghai kan inte använda bankens resurser i Norden på 
samma sätt vilket är den största skillnaden mot att arbeta i Europa eller USA. Kent förklarar 
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att gemensamt för alla Gamma bankens kunder i Kina är att banken har en kundansvarig i 
Norden. I första skedet är det återbetalningsförmågan och till viss del också 
återbetalningsviljan som är det centrala i kreditgivningen. Banken måste hitta kunder med en 
återbetalningsvilja, som de vill göra affärer med. Återbetalningsviljan analyseras alltid genom 
en KYC där banken kollar vem som står bakom bolaget, och är mer en lämplighetsbedömning 
än en kreditbedömning. Kent förklarar att återbetalningsförmågan i regel bedöms på historisk 
information, som reviderade bokslut på årsbasis och historiska siffror kvartalsvis. Sen är det 
också baserat på bolagets egna prognoser och indikationer och då gör banken också en analys 
på den framtida återbetalningsförmågan. För att ta reda på detta vill Gamma banken inkludera 
ägarsituationen i analysen. Om det går dåligt för bolaget, har ägarna då tillräckligt med kapital 
för att stötta bolaget, eller har bolaget solida finanser att stå på för att klara svaga tider. Därför 
vill banken också göra en branschanalys, som beskriver vad det är för bransch och vad som är 
viktigt i den branschen samt hur fluktuationer och svängningar ser ut i branschen vilket. 
Banken behöver veta detta för att ser hur kapitaliserat bolaget behöver vara.  
 
Nästa moment, fortsätter Kent, är en marknadsanalys där banken analyserar var bolaget står i 
förhållande till sina konkurrenter, om bolaget är marknadsledande i världen, i Europa, i 
Sverige eller regionalt, är två av faktorerna banken tittar på. I marknadsanalysen ingår också 
att titta på vad bolaget har nätverk och inbyggda risker i deras kundportfölj; om bolaget har ett 
fåtal kunder eller om de har en väl diversifierad kundportfölj. Kent menar att banken tittar på 
motsvarande sätt på leverantörerna också; om bolaget är beroende av en enda leverantör eller 
om de har flertalet leverantörer. Banken använder sig också av jämförelsetal för motsvarande 
bolag i branschen. Vad har de för omsättning, marginaler och utveckling, förklarar Kent. Till 
sist har banken fastställt återbetalningsförmågan hos bolaget. Nästa steg i processen är att se 
vad det finns för rimliga säkerheter banken kan ta om någonting går fel någonstans. I Kina är 
den vanligaste säkerheten en moderbolagsborgen, för att banken vill gärna ha en helhetssyn 
över hela koncernen på krediten. Det skulle kunna hända att banken väljer att ta 
kundfordringar eller varulager här i Kina också. Kent tror inte att Gamma banken kommer ta 
några fastigheter som pant i Kina eftersom banken är osäkra på hur de ska hantera det i en 
solvenssituation. 
 

“Det ena scenariot är återbetalningsförmågan - hur betalar kunden 
nu, det andra är säkerheter - vad har vi om det går illa”. 

 
Kent förklarar att kreditbeslutet fattas både i Sverige och i Kina, dock kan aldrig kontoret i 
Kina fatta ett självständigt beslut utan att det har beviljats på någon utav Gamma bankens 
hemmamarknader. Å andra sidan kan inte hemmakontoret bevilja en kredit och sedan tvinga 
kontoret i Kina att låna ut pengar. Kent berättar att detta aldrig har hänt eftersom 
kreditstrategierna är så pass lika, men det kan bli diskussioner om prissättningen av krediten. 
Uppföljningen sker generellt kvartalsvis eller två gånger om året beroende på bolagets storlek. 
Den sker genom nyckeltal som skrivs in i kreditavtalet som företagen måste uppfylla, annars 
blir det en uppsägningsgrund för banken. Detta är ett sätt att starta en diskussion med bolaget 
kring den framtida strategin och hur krediten skall hanteras redan i ett tidigt skede och också 
komma tillrätta med det underliggande problemet.  
 
Fler faktorer som påverkar kreditbedömningen är om Gamma banken känner kunden sen 
tidigare, detta gör att banken har en förmåga att bedöma hur trovärdig kundens verksamhet är, 
hur trovärdig ledningen och ägarna är och hur duktiga de är på att implementera saker och 
ting samt hur kundens marknad ser ut. Det ger banken en större trygghet att arbeta med 
kunder som de redan har på en annan marknad, förklarar Kent. Banken är skeptisk till bolag 
som för första gången skall göra affärer utomlands, eftersom de saknar de erfarenheter om 
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vilka problemställningar och frågeställningar som förekommer på internationella marknader. 
Bolaget har en annan respekt för komplexiteten med mer erfarenhet. Men Kent påpekar också 
att alla kunder som Gamma banken har i Kina har verksamhet på andra internationella 
marknader runt om i världen. Oftast sker etableringen gradvis genom en agent eller så har 
företaget kontakt med kunder redan innan de kommer till Kina för etablering. Vid sådana 
scenarion är bankens bedömning av framtiden lättare, förklarar Kent. Företagets affärsidé 
påverkar hur banken bedömer återbetalningsförmågan och är otroligt viktig. Utan en 
bärkraftig affärsidé kommer bankens tilltro till den framtida återbetalningsförmågan vara 
väldigt svag.  
 

“Oftast är det så att affärsidén är beprövad i andra marknader och 
det enda man behöver bedöma är om affärsidén också är hållbar på 
den kinesiska marknaden. Så det brukar vara lite enklare ” 

 
Det är väldigt, väldigt viktigt att bolaget har rätt ledare och ägande, förklarar Kent. Främst hos 
mindre och mellanstora bolag. Kent menar att de stora börsnoterade bolagen har som standard 
bra ledning och förvaltning som har stor erfarenhet av att etablera sig på nya marknader, att 
konsolidera och vad problemen och aspekterna är med verksamhet i utlandet. Ett bolag med 
ett koncentrerat ägande blir mer intressant för banken som vill veta hur förvaltningen och 
styrelsen ser ut eftersom sådan bolag kan ha begränsad erfarenhet från att gör affärer 
utomlands. Ledningen för dotterbolagen i Kina är nästan alltid Skandinavisk eller Nordisk 
representant. Relationen mellan denna person och banken är viktig i det hänseendet att 
bolaget har rätt person på plats och att de har rätt finanspolicy upprättad så att bolaget får det 
beteende som de vill ha på det kinesiska dotterbolaget. Kent berättar att det är sällan som 
magkänslan får ta plats i kreditbeslut till stora multinationella börsnoterade företag. Däremot 
kan det hos familjeägda eller enmansbolag spela roll vilket förtroende bankmannen får för 
personen bakom bolaget. Vad personen inger för förtroende menar Kent kan kallas vilken 
magkänsla han får.  
 
Själva företaget kan påverka beslutet i den mån det handlar om rykte och värderingar 
eftersom Gamma banken inte vill göra något som potentiellt kan ge banken dåligt rykte. Även 
om det finns en stark återbetalningsförmåga blir banken försiktiga vid rykten och Gamma 
banken kan tacka nej till krediter av etiska skäl även om återbetalningsförmågan visar sig vara 
god. Kent fortsätter med att berätta att landets risk alltid är en del av kreditprocessen. Gamma 
banken har ett betygssystem som betygsätter kreditvärdigheten för både länder och företag. 
Ett företag som har ett bra kreditbetyg och vill öppna upp verksamhet i ett land med dåligt 
kreditbetyg har banken som policy att ett företag inte kan ha ett högre betyg än landet det är 
verksamt i. I Kina är detta inga problem eftersom Kina har ett väldigt hög kreditbetyg.  
 
Gamma banken använder sig av känslighetsanalyser för att bedöma känsligheten för externa 
förändringar, men analysen skiljer sig åt mellan bolag, branscher och geografiskt läge. 
Banken försöker hitta faktorer som företagen är beroende av, i vissa branscher kan det vara 
räntenivåer. Men generellt vill banken bedöma företagets största risker, svagheter och 
möjligheter. Valutarisk bedöms av banken och om företaget har säkrat den på något sätt. Sen 
är det också viktigt att företaget är medvetna om de regler och restriktioner som finns i Kina. 
Kent förklarar att det är mer relaterat till om företaget har tagit reda på sådant som de måste 
veta när det kommer till investeringar och affärer i Kina vilket ger banken aspekter som tas 
med i bedömningen av säkerheter och moderbolagsborgen. En moderbolagsborgen är inte helt 
riskfri heller eftersom det ingår valutarisk i den beroende på vilken valuta borgen är i. Även 
aspekter som handlar om hur banken tar borgen i anspråk om det skulle gå illa för bolaget. 
Alltså hur förs pengarna in i landet, förtydligar Kent. Det är inte så enkelt som att be 
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moderbolaget betala utan det måste rapporteras till kinesiska myndigheter. Sen finns det 
generellt en del frågetecken kring vad som händer om ett bolag går i konkurs i Kina eftersom 
rättssystemet inte är lika säkert som i Sverige avslutar Kent med. 

4.5 Respondent 5: Sara - Alfa banken 
Vår första respondent i Sverige var Sara som arbetar som företagsrådgivare för Alfa bankens 
kontor i Ängelholm. Hon har flera års erfarenhet som företagsrådgivare. I rollen som 
företagsrådgivare har hon kontakt med flera företag och hjälper dem med olika tjänster. 
Kontoret har alla olika typer av företag som kunder och även av olika storlek, dock betonar 
Sara. att Alfa banken arbetar mycket med närhet till kunden och därför är kunderna från 
närområdet. För Alfa banken är relationer viktiga och det skapar banken genom att arbeta nära 
kunden och ha löpande kontakt med dem. på så sätt kan banken få en bra relation med kunden 
och få ett förtroende för kunden. 
 

”Närhet till kunden är väldigt viktigt” 
 
Sara beskriver att kreditprocessen inleds med att kunden kontaktar banken och bokar ett möte. 
Sedan träffar företagsrådgivaren kunden för att diskutera kreditansökan och vad kunden ska 
göra med krediten. Efter det samlar banken in information om företaget som behövs för att 
göra en bra bedömning av företaget. Återbetalningsförmågan är en väldigt viktig faktor för 
banken och en stor del av bedömningen är att avgöra företagets möjlighet att betala tillbaka 
pengarna. Förutom återbetalningsförmågan kollar banken även på företagets verksamhet och 
ledning. Förtroende är en viktig del av kreditgivning enligt Sara och banken måste ha 
förtroende för att ledningen kan sköta verksamheten. Genom att skapa en relation med 
företaget stärks bankens förtroende för kunden. Även företagets affärsidé har en stor betydelse 
för kreditgivningen och banken måste tro på företagets affärsidé. Sara betonar att båda delar 
måste finnas med i kreditgivningen, inte bara återbetalningsförmåga utan även förtroende för 
ledningen och verksamheten. För att bedöma företagets återbetalningsförmåga tar banken in 
finansiell information i form av balans- och resultaträkning, budgetar och annan finansiell 
information samt även andra upplysningar om företaget och företagaren. Sara förklarar att 
kassaflödet är en stor del av företagets återbetalningsförmåga och därför en del banken kollar 
noga på. 
 

”Kassaflödet och framtida kassaflöde är väldigt viktiga faktorer att 
kolla på” 

 
Om det inte finns några likvida medel i företaget är banken inte intresserade av att låna ut 
pengar till kunden och accepterar inte en kredit. Banken kollar även på en del nyckeltal. Vilka 
nyckeltal som banken tittar på kan bero på vilken bransch företaget verkar i. Men Sara menar 
att när det gäller nyckeltal är det viktigaste att kolla utvecklingen och jämföra nyckeltalen 
över tid. Banken begär även in budgetar för att få en bild av hur företaget räknar inför 
framtiden. 

 
”Vill se att företaget själva har tänkt och reflekterat över framtiden” 

 
Då kollar banken även på hur företaget har förhållit sig till tidigare budgetar och om de har 
lyckats hålla dem. Den icke finansiella informationen handlar om marknaden, ägaren och 
annan information som kan vara till hjälp för banken vid bedömning av företaget. Sara 
beskriver även att Alfa banken kollar noga på etiska frågor och hållbarhetsfaktorer i sin 
kreditgivning och lägger till sådana faktorer i sin bedömning av företaget. Information om 
ägaren spelar en väldigt stor roll för kreditgivning och Sara beskriver att om banken inte 
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känner förtroende för ägaren spelar det ingen roll hur resten ser ut för banken kommer inte 
låna ut pengar. Även känslan kreditgivaren får för företagaren påverkar till viss del. När all 
information är insamlad gör banken en analys av företagets risknivå där alla faktorer som kan 
påverka företagets återbetalningsförmåga vägs in och risknivån används sedan vid 
beslutsfattningen. När sedan bedömningen är klar fattas ett beslut om krediten ska accepteras. 
Alfa banken arbetar med att besluten ska tas på lokalnivå, men det finns en begränsning där 
belopp över en viss gräns måste fattas av en högre instans. Vilket innebär att det lokala 
kontoret har befogenhet att fatta kreditbeslut upp till ett visst belopp och överstiger krediten 
det beloppet fattas beslutet på regionnivå istället. Risknivån för företaget är en av de faktorer 
som påverkar prissättningen på krediten och vilka villkor som ska gälla. Efter att beslutet 
fattats bestäms också villkoren för krediten. Processen avslutas med att Alfa banken följer upp 
krediten för att kontrollera hur det går för kunden. Alla krediter följs upp åtminstone en gång 
om året, men Sara förklarar att vissa krediter följs upp oftare då de är mer riskfyllda och 
banken vill ha mer koll på dem. Sara beskriver även att hon har kontakt med kunden under 
året ändå för att se att allt fungerar eller om kunden har problem med något kan dem kontakta 
sin företagsrådgivare. När banken bestämt sig för att acceptera en kredit kollar Alfa banken på 
vilka säkerheter som finns i företaget. Dock kommer säkerheter alltid i andra hand och för 
banken är det alltid återbetalningsförmågan som är viktigast. 

 
”Återbetalningsförmågan är avgörande och säkerheter kommer efter” 

 
Företagsinteckning i lager, kundfordringar och andra tillgångar är en vanlig typ av säkerhet 
som Alfa banken använder, även pant i fastighet och personlig borgen från ägaren är 
säkerheter som banken tar. Personlig borgen används enligt Sara för att banken vill att 
företagaren tar en egen risk med företaget för att inte banken ska sitta med all risk. När 
banken kollar på information om företaget och företagets ledning är nätverket en del som 
banken kollar på. Det är enligt Sara viktigt att se vilka kunder och leverantörer företaget har 
och även hur resten av nätverket ser ut. Företagets ledning är en central del för banken och en 
viktig del i bankens arbete för att få förtroende för kunden. Då kollar Alfa banken på vad 
företagaren har gjort tidigare och hur hen har lyckats med tidigare projekt. 
 

4.6 Respondent 6: Stig - Beta banken 
Stig har över 30 års erfarenhet från kreditgivning. Stig förklarar att det är viktigt att banken 
har bra rutiner för kreditgivningen för att inte göra dåliga affärer och förlora pengar. 
 

”Se till att banken lånar ut rätt pengar till rätt kund” 
 
Kreditprocessen inleds med att kunderna ringer in till rådgivaren och vill låna pengar. Kunden 
beskriver sedan avsikten med krediten och vad dem tänker göra med pengarna. Efter det 
träffas kunden och rådgivaren och tillsammans går igenom förutsättningarna för kunden. Där 
är det viktigt att kunden på ett trovärdigt sätt kan sälja in sig själv och sitt företag. Sedan 
upprättar rådgivaren ett kredit PM som används som en del i beslutsunderlaget. I PM:et tar 
banken upp all information som samlats in om företaget. Banken gör även en rating av 
företaget där de väger in både hård och mjuk fakta. Hård fakta i form av nyckeltal, finansiella 
rapporter och mjuk fakta i form av information om ledningen, marknaden och konkurrenter. 
Ledningen är otroligt viktig och en bra företagsledare kan hjälpa ett företag till framgång 
medan en dålig företagsledare kan enligt Stig förstöra ett företag. 
 

”En bra företagare kan göra guld av vad som helst, medan en dålig 
ledare kan förstöra det bästa företaget på 5 minuter.” 
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En bra ledare kan även förbättra ett företags rating med ett steg och en dålig ledare kan sänka 
ratingen mycket. Stig förklarar att Past Performance är viktigt, alltså vad som har hänt 
tidigare. Detta tillsammans med återbetalningsförmåga är enligt Stig nyckeln till 
kreditgivning. Past Performance väger även in vad företagaren gjort tidigare och hur hen har 
skött sig i tidigare företag. Även företagets nätverk anser Stig kan vara av betydelse för 
banken för att se vilket kontaktnät som finns. Betabanken tar även kreditupplysningar på alla 
företag och alla företagsledare för att se om det finns betalningsanmärkningar. Banken tar 
även in budgetar för att analysera dessa och kolla rimligheten i dem.  
 
Återbetalningsförmågan är nyckeln till kreditgivning och det är då viktigt att kolla framåt 
också för att se kassaflödet i framtiden. Stig beskriver att det inte är företagets historia som 
betalar tillbaka krediten, utan det är från nutiden och framåt. Finansiell information som 
resultat- och balansräkning är bra att kolla på och ger mycket information. Även olika 
nyckeltal ger mycket information om företagets status. Dock betonar Stig att nyckeltalen ska 
kollas på över flera år för att studera trender. Att bara kolla på ett nyckeltal säger inte så 
mycket utan det behövs jämförelsemått. Beta banken har som policy att alla beslut ska tas i 
dualitet, vilket enligt Stig innebär att alla kreditbeslut ska tas av minst två personer. Vid stora 
belopp eller mer riskfyllda krediter krävs det fler personer som kollar igenom och är delaktiga 
i beslutet. Hur ärendet ser ut är enligt Stig det som avgör hur många personer som ska vara 
delaktiga i beslutsprocessen.  
 
PM:et som upprättades under processen används som verktyg för att besluta om banken ska 
acceptera eller neka krediten. PM:et kan även hjälpa till att bestämma kreditvillkoren om 
banken väljer att acceptera ansökan. Efter att banken sett att det finns en 
återbetalningsförmåga hos bolaget börjar dem kolla på säkerheter, men säkerheter kommer i 
andra hand. Finns det ingen återbetalningsförmåga lånar banken aldrig ut pengar för att det 
finns bra säkerheter och säkerheter tas i beaktning när banken bestämt att låna ut pengar. 
Betabanken använder alla typer av säkerheter, men de vanligaste är pant i fastighet, 
företagsinteckning och personlig borgen. Personlig borgen används till 100 % vid nystartade 
företag för att känna att företagaren har ett eget ansvar och brinner för företaget. Efter att 
företaget visat ett eller två bokslut och allt fungerar kan banken släppa lite på den personliga 
borgen. 
 
Nästa steg i processen är uppföljningen och den gör banken på varje företag minst en gång per 
år. Uppföljningen är enligt Stig en viktig del i kreditprocessen och något som Beta banken 
arbetar aktivt med. Krediter över en miljon kronor följer rådgivaren upp en gång per år. 
Krediterna förlängs med ett år i taget vilket innebär att alla krediter följs upp minst en gång 
per år. De mer riskfyllda krediterna följer banken upp oftare för att kunna hålla koll på dem 
bättre. Var sjätte månad är vanligt för banken att följa upp riskfyllda krediter, men enligt Stig 
finns det även kunder som banken kollar på varje månad för att ha noga koll på kunden. 
 

”Vi har vissa som rullar varje månad för att ha järnkoll.” 
 
Banken får dessutom rapporter från Upplysningscentralen dagligen om förändringar hos 
kunderna. Alla förändringar rapporteras, både positiva och negativa. Förändringar kan till 
exempel vara om företaget har bytt styrelse, byter revisor, företaget har fått en 
betalningsanmärkning eller om företaget har gjort en företagsinteckning. Dessa rapporter 
används sedan som en del av ratingen och kan därför påverka företagets villkor. Stig beskriver 
sitt arbetssätt som att han funderar på om han skulle kunna tänka sig att låna ut sina egna 
pengar till kunden och om svaret är ja, kan han även låna ut bankens pengar. Han beskriver 
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även att banken måste känna att det känns bra när dem lånar ut pengar och kreditgivaren ska 
inte må dåligt över att de accepterat en kredit. Stig menar att ingen ska behöva vakna mitt i 
natten och känna dåligt samvete för att de accepterat en ansökan. 
 

”Alla krediter ska tåla att sovas på ett par dagar” 
 
Banken ska ta en risk, men den ska vara väl kalkylerad. Magkänslan är en viktig del i 
kreditgivningen och känslan kreditgivaren får för företagaren är en faktor att ta hänsyn till. 
 

”Känns det helt åt helvete är det ofta det” 
 

4.7 Respondent 7: Stina - Delta banken 
Stina arbetar som kontorschef för Deltabanken i Halmstad och Laholm. Hon har flera års 
erfarenhet från banksektorn. Kontoret har alla typer av företag som kunder, från stora till små 
och även alla bolagsformer. Kreditprocessen kan inledas på lite olika sätt, men det vanligaste 
är att kunderna kommer in till banken och pratar med en rådgivare att dem vill låna pengar 
och till vad pengarna ska användas. Enligt Stina skiljer sig det åt beroende på om det är en ny 
eller en existerande kund som vill låna pengarna. Om det är en existerande kund har banken 
redan lite bakgrund om företaget och har en egen historik om dem. Är det däremot en helt ny 
kund måste banken börja från början och lära känna kunden. 
 

”Reglerat att banken måste känna kunden och förstå verksamheten.” 
 
Det innebär att företaget lär känna personerna bakom företaget, skapar en förståelse för 
verksamheten och affärsidén. Kreditgivning bygger enligt Stina på ett förtroende för kunden, 
detta får banken genom att träffa kunden och prata med kunden. Kreditgivning bygger också 
på att banken kan se en återbetalningsförmåga. 
 

”Bankens uppgift är att så gott det går säkerställa att det finns en 
återbetalning” 

 
För att kunna så gott det går säkerställa att kunden kan betala tillbaka är det viktigt att samla 
in information som hjälper till vid beslutsfattningen. Viktiga faktorer att bedöma är företaget, 
företagarna, förstå verksamheten och förstå vad kunden vill göra. Banken tar även in 
årsredovisningar om det finns. Stina förklarar att banken även tar upplysningar om både 
företaget och ägaren/ägarna. En del som banken lägger stor vikt vid är hur kunden skött sina 
tidigare åtagande och om det har funnits några brister i hantering av dessa åtagande. Banken 
tar även in budgetar från kunden och Stina förklarar att det handlar om att se en rimlighet i 
budgeten, dels i förhållande till vad kunden gjort tidigare, men också vad de ska göra framåt. 
Kreditgivning handlar till stor del om att bedöma kassaflödet hos företaget, vilket innebära att 
banken kollar likviditetsrapporter. Kassaflödet är viktigt för att banken ska se om företaget 
har kapaciteten att klara av alla sina åtaganden till olika intressenter som leverantörer, 
skattemyndighet och banken.  
 
Kassaflöde och återbetalningsförmåga är väldigt viktiga enligt Stina. Men hon förklarar också 
att oavsett hur fina siffrorna ser ut så lånar banken inte ut pengar om banken inte förstår 
verksamheten eller om kreditgivaren har svårt att få grepp om personen bakom företaget. 
Banken måste förstå både siffermaterialet och kunden och dess verksamhet. Båda delarna är 
lika viktiga och måste kännas bra för banken, först då kan en kreditpropå accepteras. För att få 
en bild av siffermaterialet kollar banken även på en hel del nyckeltal. Vilka nyckeltal Stina 
anser vara viktiga varierar lite beroende på vilken bransch företaget verkar inom. 
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Räntetäckningsgrad är dock ett nyckeltal som Stina anser vara väldigt bra att kolla på för det 
visar kundens förmåga att betala tillbaka räntor. Även vanliga nyckeltal som soliditet, 
omsättning och resultat före avskrivningar och skatt är bra nyckeltal som ger bra information. 
Stina beskriver att banken måste studera nyckeltalen och jämföra dem över år för att få en bild 
av hur företaget utvecklas. Företagarens egen insats i förhållande till vad den vill låna är 
viktigt vid nystartade företag för det ger banken en bild av företagarens egen risk i företaget. 
Delta banken fattar alltid alla kreditbeslut minst två och två, vid större krediter har banken en 
kreditkommitté som tar hand om dem. Dock betonar Stina att en person aldrig fattar ett beslut 
själv. När banken har beslutat att acceptera en kredit börjar de kolla på säkerheter, men inte 
innan dess. Banken lånar aldrig ut pengar för att ett företag har bra säkerheter. 
 

”Säkerheter ska va en andra väg ut, om något går snett.” 
 
Säkerheter som banken använder sig är till exempel pant i fastigheter, en företagsinteckning i 
företagets tillgångar samt även personlig borgen. Företagaren känner sitt företag bäst och 
genom en personlig borgen visar företagaren banken att hen tror på sitt företag och kommer 
göra vad som krävs för att lyckas. Detta är enligt Stina viktigt för banken för det ökar bankens 
förtroende för kunden om dem visar att kunden verkligen tror på idén. Det sista steget är 
uppföljning av krediten och det hanteras av Delta banken lite olika. Större krediter följs upp 
en gång om året. För mindre företag har banken minst en årlig genomgång för att kontrollera 
hur det har gått och hur det ser ut inför framtiden. Banken vill få en bild om allt flyter på 
enligt en plan och om det inte gör det får banken agera. Stina förklarar att det inte är ovanligt 
att banken träffar kunden flera gånger per år, detta för att hjälpa kunden med olika 
banktjänster. Kreditgivning handlar mycket om relationer och Stina anser att bara träffa 
kunden för att kontrollera att allt fungerar är ett bra sätt att stärka relationen mellan bank och 
kund. 
 

”Träffa kunden och se att allt fungerar smidigt för dem.” 
 
Lära känna kunden var en del som Stina ansåg väldigt viktig och ett sätt för banken att göra 
det på är att studera kundens nätverk och vilka kontaktytor som finns för företaget. Bolag med 
stora nätverk har ofta större chans att hitta nya kunder och nya leverantörer vilket gör att 
kunden kan dra nytta av sitt nätverk för att lyckas. Även erfarenhet kan spela en stor roll för 
banken, framförallt när det gäller nya företag. Företagaren är det första banken kollar på och 
om det är ett nytt företag måste banken studera entreprenörens tidigare företagserfarenheter. 
Har företagaren gjort resan tidigare väger det in i bedömningen. Stina beskriver även att 
magkänslan kan spela en roll vid kreditgivning då kreditgivaren bildar sig en känsla av den 
som ansöker om krediten, men att ingen lånar ut pengar bara på magkänsla. 
 

”Man får en känsla av personen man pratar med” 
 

4.8 Respondent 8: Sven - Gamma banken 
Sven arbetar som ansvarig för företagskontoret på Gamma banken i Halmstad. Han har flera 
års erfarenhet inom bank och stor erfarenhet från kreditgivning. Gamma banken har alla typer 
av företag som kunder, från enskilda näringsidkare till Aktiebolag. Gamma banken har flera 
rådgivare som har kontakt med kunderna. Rådgivarna hjälper till med delar som kundstöd, 
kort, internet, fullmakter och andra delar kunden behöver hjälp med. Sven beskriver att när 
det rör sig om stora kunder har Gamma banken en storkundsenhet i Malmö som ska hanterar 
dessa ärenden. Detta för att det ofta är komplexa strukturer och behov vilket storkundsenheten 
har bättre förutsättningar att hantera.  Kreditprocessen inleds med att kunden tar kontakt med 
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banken för att de behöver låna pengar och sedan måste då banken ta in uppgifter för att 
undersöka om krediten ska accepteras eller nekas. Oavsett om det är en ny eller befintlig kund 
ser processen enligt Sven likadan ut. Information om syftet med krediten ska samlas in i båda 
fallen och återbetalningsförmågan ska bedömas. Sven förklarar att förtroende är det viktigaste 
vid kreditgivning, kreditgivaren måste ha ett förtroende för personerna bakom företaget samt 
för affärsidén. Mycket material samlas in och ju större belopp desto mer material samlar 
Gamma banken in. Vid redan existerande bolag vill banken ha in tidigare bokslut och de 
kollar mycket på historiken. Men det är enligt Sven även viktigt att blicka framåt genom att 
begära in budgetar. Det är viktigt för Gamma banken att kunden visar att de har räknat på 
investeringen och vad för kassaflöde den kan generera. 
 

”Kolla om det finns en bärighet i investeringen i sig” 
 
Även om banken gärna vill att investeringen ska gå ihop för egen del tittar banken alltid på 
det totala och Sven menar att banken kan acceptera att kassaflödet för investeringen är sämre 
om det finns andra delar i bolaget som kan väga upp för det. 
 

”Kassaflödet totalt sett för kunden är det viktiga” 
 
Sven förklarar att om banken tror på ägaren och kassaflödet är bra ökar chanserna för att få 
ansökan accepterad. När det handlar om ägaren är det viktigt att personen inte har tidigare 
betalningsanmärkningar då det visar att det finns en bristande rutin och det ser inte bra ut för 
banken. Banken vill samla in information som styrker återbetalningsförmågan. Informationen 
som samlas in kan delas upp i två olika delar, kvantitativ och kvalitativ. Den kvalitativa är 
information om marknaden, ägarna, affärsidén och även konkurrenter. Den kvantitativa delen 
är bokslut, nyckeltal samt annan hård information. Nyckeltalen som Sven anser vara viktiga 
att kolla på är soliditet och även rörelseresultat. Även andra nyckeltal är intressanta att kolla 
på, men de två är de viktigaste. Banken gör sedan en rating från noll till sex, där sex är den 
bästa ratingen. Ju bättre rating företaget får desto lättare att få lån och kunden får dessutom 
bättre villkor. Utifrån all information som samlats in skriver sedan banken ett PM som 
används som underlag för kreditpropån.  
 
Delar som företagsrisk, branschrisk och även företagets förutsättningar för att lyckas vävs in i 
PM:et. PM:et används sedan som beslutsunderlag för banken. Enligt Gamma bankens regler 
är det alltid minst två personer som är inblandade i beslutet, men att vid större belopp blir fler 
personer involverade i beslutsprocessen. Om banken sedan väljer att acceptera kreditansökan 
använder de företagsratingen för att prissätta krediten och bestämma räntan. När banken har 
beslutat att de vill gå in i engagemanget kommer säkerheter in i bilden. Säkerheter kommer i 
andra hand och om inte kassaflödet finns och förtroendet för ägarna finns spelar det ingen roll 
för banken om företaget har bra säkerheter. De vanligaste typerna av säkerheter som banken 
använder pantbrev i fastighet, företagsinteckning samt borgen från ägarna. Borgen från ägarna 
anser Sven vara väldigt viktigt för banken vill veta att företagaren tror på idén. 
 

”Vill veta att dem sitter på samma sida bordet som vi” 
 
Alla krediter följer banken upp minst en gång per år. För företag med bra rating blir 
uppföljningen mindre omfattande och banken behöver inte lägga lika mycket tid på dessa 
företag. Däremot företag med låg rating måste banken kolla närmare på och helst även 
upprätta en handlingsplan för att gå igenom framtiden. Sven beskriver att banken då går 
igenom med kunden vad som ska göras, till exempel om företaget måste amortera mer för att 
bankens risk är för stor. Enligt Sven ska banken ta risker, men det ska vara kalkylerade risker. 
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”Banken ska ta rätt betalt för rätt risk” 
 
Sven pratade mycket om ledningens betydelse och att kreditgivaren känner ett förtroende för 
den personen eller de personerna bakom företaget. Även faktorer som vad företagaren gjort 
tidigare vägs in i bedömningen om ledningen. Om företagaren drivit framgångsrika företag 
tidigare ser banken den erfarenheten som en faktor som kan påverka företagets framgång. 
Sven tar även upp att en nackdel kan bli om en person har misslyckats flera gånger i rad, då 
blir det mer riskfyllt och bankerna blir inte intresserade av att finansiera. Ledningen och hur 
kreditgivaren ser på ledningen beskriver Sven som en subjektiv faktor som beror på vilken 
känsla kreditgivaren får vid möte med kunden. Det handlar till stor del om personkännedom 
enligt Sven och det är en del kreditgivaren kan utveckla med erfarenhet. Kreditgivaren lär sig 
med åren bland annat vilka frågor att ställa och se varningstecken. Sven beskriver att 
företagets nätverk kan vara ett sätt att lära känna kunden och att det även kan vara ett sätt för 
banken att få nya kunder genom att banken gör ett gott intryck på kunden som sedan kan 
rekommendera banken till andra företag i kundens närhet. 
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5. Analys 
 
Analyskapitlet utgår ifrån den teorimodell som presenterades i teoriavsnittet där analysen 
presenteras utifrån denna modell. Först presenteras en analys av kreditprocessen följt av 
varje bedömningsfaktor och internationaliseringsfaktor. I varje del av analysen har bankerna 
i Sverige jämförts med bankerna i Kina för att upptäcka likheter och skillnader som sedan har 
sammanförts med teori från teorikapitlet. Avslutningsvis sammanställs analysen i en 
sammanfattning där en analysmodell presenteras för att förtydliga analysens centrala delar. 
 

5.1 Bankerna i Kina 
Samtliga respondenter menar att bankernas verksamhet i Kina syftar till att stödja bankernas 
kunder på hemmarknaderna. Hemmamarknaderna för bankerna är Skandinavien, tillsammans 
med ett antal länder till i norra Europa. Bankernas kunder i Kina är främst dotterbolag till 
bolagen på hemmamarknaderna och dessa dotterbolag verkar inom alla branscher och är i alla 
storlekskategorier, från stora börsnoterade bolag till mindre. Bankerna erbjuder liknande 
tjänster till sina kunder som bland annat är olika finansieringslösningar, valuta handel, trade 
finance, cash management som alla räknas som basprodukter hos bankerna.  
 

5.2 Kreditprocessen 
Bankernas kreditgivning i Kina och i Sverige bygger på samma grundpelare, genom en 
ansökan med informationsinsamling där bankerna möter kunderna genom kundmöten. Mötet 
med kunden var enligt alla respondenterna en viktig del i processen vilket även Carter el al. 
(2007) anser. Nyckeln till kreditgivning i båda länderna är återbetalningsförmågan, vilket 
stöds av Beaulieu (1994) och Brody och Frank (1998). Insamling av information sker på båda 
Sverige och i Kina genom kundmöte och genom att finansiell information begärs in men 
också genom att en del icke finansiell information samlas in. Vid kreditbedömningen 
fokuserar samtliga banker både i Kina och i Sverige på återbetalningsförmågan. Denna 
bedöms i en kreditbedömning av den insamlade informationen där både finansiell och icke 
finansiell information värderas, detta stöds av Berger & Udell (2002) med där båda typerna av 
information värderas för att kreditgivaren skall kunna fatta ett beslut. Kreditbedömningen 
mynnar ut i kredit PM hos två av de svenska bankerna som används som beslutsunderlag. I 
Kina mynnar kreditbedömningen ut i analyser som tillsammans med rapporter och analyser 
från specialietser på avdelningar inom banken lägger grunden för ett beslut. Dessa analyser 
skickas till kundansvariga i Sverige.  
 
På Beta banken fattas beslutet i Sverige av de kundansvariga som sedan delegerar ner krediten 
till kontoret i Kina. På Delta banken fattas beslut i Kina upp till vissa nivåer och på de andra 
två bankerna tillstyrks beslutet i Sverige i samarbete med kreditkommittéer i Kina. På tre av 
bankerna i Sverige fattas besluten i dualitet, minst två i förening, och på en bank kan 
respektive kreditgivare fatta beslut upp till en viss nivå, sedan skickas krediten vidare till en 
högre instans. Uppföljningen görs på liknande sätt i Kina och i Sverige där den sker minst en 
gång per år genom kontakt med företaget där bankerna vill få en inblick i verksamheten och 
hur det går för företaget. Bankerna begär också in finansiell information som värderas. 
Kreditgivningsprocessen beskrivs av samtliga respondenter både i Kina och i Sverige på 
liknande sätt genom de stegen som nämnts ovan som inkluderar kreditpropå, insamling av 
information, analysering och bedömning av information. Detta leder fram till ett kreditbeslut 
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med villkor, som följer vad Altman (1980) samt Lin och Kuo-Chong (2006) beskriver om 
beslut och villkor. Till sist sker uppföljning minst en gång per år där samtliga banker har 
kontakt med företagen, detta stöds av Ahmed och Malik (2015) och Altman (1980). Alla 
dessa steg bekräftar den kreditprocess som Altman (1980) och Ahmed & Malik (2015) samt 
Lin och Kuo-Chong (2006) beskriver. De olika delarna i kreditprocessen kan kategoriseras 
efter vår illustration (modell 2).  
 

5.2.1 Kreditansökan 
Gemensamt för samtliga banker i både Kina och i Sverige är att processen börjar med en 
kontakt från kunden med ett behov av finansiering där kontakten till bankerna i Sverige sker 
direkt och att kontakten med bankerna i Kina kan ske genom kontoret i Kina eller på kundens 
hemmamarknad. Alla banker i Sverige beskriver att processen också inleds på samma sätt där 
kunden hör av sig till banken för att låna pengar. Detta stödjer Altman (1980) och Ahmed och 
Malik (2015) förklaring till att kreditprocessen börjar med ett företag som har 
finansieringsbehov.  
 
Varje kredit har en kundansvarig på hemmamarknaden hos samtliga banker i Kina och även 
kreditrisken läggs på bankerna på hemmamarknaden. Detta gör att majoriteten av 
respondenterna måste få en bekräftelse från den kundansvariga på hemmamarknaden att det är 
en kund som banken vill göra affär med. Gemensamt för alla bankerna i Kina är att det är 
kontoren i Kina som samlar in och sammanställer informationen om dotterbolagen. I Sverige 
sker också ett möte där kunden träffar en rådgivare för att diskutera vad pengarna ska 
användas till. Efter det måste banken samla in information om företaget, ägarna och annan 
information som kan hjälpa banken att avgöra kundens återbetalningsförmåga. Att både 
bankerna samlar in information om bolaget för att kunna få en förståelse för företaget och som 
ligger till grund för kreditbeslutet stöds av Lin och Kuo-Chong (2006) och Carter et al. 
(2007). Informationsinsamling sker dels genom kundmöten men också genom att viss 
information inhämtas från avdelningar inom samtliga banker. I Kina används också 
information som kommer från expertavdelningar inom banken som arbetar med att analysera 
länder, men också från externa ratingbolag. Även i Sverige uppger två respondenter att UC är 
en bra informationskälla för kreditupplysningar. Detta stöds av Beaulieu (1994) som menar att 
en referens utifrån kan vara en informationskälla till kreditgivningen. Dock påpekar Klas att 
UC inte finns tillgänglig på samma sätt i Kina och istället får banken göra egna analyser på 
den information som finns tillgänglig och går att få tag på. Samtliga respondenter anger att de 
samlar in både finansiell och icke finansiell information, vilket stöds i Ahmed och Malik 
(2015), Altman (1980), Carter et al. (2007), Lin och Kuo-Chong (2006) samt Svensson och 
Ulvenblad (2000) forskning.  
 
Återbetalningsviljan är ett återkommande begrepp hos respondenterna både i kina och i 
Svergie. Kent anser att det är viktigt för banken att hitta rätt kunder som har en 
återbetalningsvilja i linje med vad banken kräver. Kundens återbetalningsvilja fastslås genom 
en KYC som gör att banken lär känna personerna bakom bolaget. Att lära känna kunden och 
dess verksamhet är viktigt enligt samtliga banker i både Sverige och i Kina. Kreditgivning 
bygger till stor del på ett förtroende för kunden och då krävs det att banken känner kunden. 
Detta stöds av Caouette et al. (2008) som menar att skapa en relation mellan kunden och 
banken gör att det är lättare att fatta ett korrekt kreditbeslut med en kund som banken 
känner.  Kent menar även att KYC är mer som en lämplighetsbedömning för att få reda på om 
dessa kunder är sådana kunder som banken vill låna ut pengar till. Att bedöma en kunds 
återbetalningsvilja anser Beaulieu, (1994), Bruns et al. (2008), Moti et al. (2012) och Yeung 
(2009) vara viktigt för att få ett grepp om karaktären hos kunden.  
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De andra bankerna, både i Sverige och Kina, gör också en KYC för varje kund eftersom det är 
reglerat i Svensk lag för att förhindra penningtvätt förklarar en respondent. Vilket bekräftas av 
Federal Register (2014) Regeringen (2016) och Statens offentliga utredning (SOU 2016:8). 
Utöver en KYC samlar samtliga bankerna i Kina in information och då främst historisk 
finansiell information, vilket beskrivs av samtliga respondenter som reviderade bokslut, 
delårssiffror, och annan finansiell information så som prognoser och budgetar. Samma 
information samlas även in i Sverige, där respondenterna även pratar om likviditetsrapporter. 
Denna information kan kopplas samman med en transaktionsorienterad kreditgivning som 
baserar kreditbeslutet på finansiell information, eller hård information (Bartoli, Ferri, Murro 
& Rotondi, 2013; Svensson och Ulvenblad, 1994; 2000; Selmier, 2013; Uchida et al., 2012).  
 
Även icke finansiell information samlas in såsom information om ägare och ledning, 
verksamheten, affärsidé, bransch, kunder, leverantörer, konkurrenter, kredittagarens marknad. 
Denna information kopplas även till relationsorienterad kreditgivning där kreditbeslutet 
baseras på icke finansiell, eller mjuk, information som är kundspecifik (Berger & Udell, 2002; 
Bartoli et al., 2013). Stina beskriver att båda delarna är lika viktiga och att bra siffermaterial 
inte räcker om banken inte förstår verksamheten. Samtliga respondenter både i Kina och i 
Sverige anser att både mjuka och hårda faktorer är viktiga och att all information som kan 
vara av nytta samlas in. Detta stöds av Berger och Udell (2006), Bartoli et al. (2013), Chang, 
Liao, Yu och Ni (2014) Selmier (2013) samt Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) som alla 
anser att utlåningsteknikerna ofta kombineras och kompletteras med varandra. All insamlad 
information analyseras sedan av samtliga banker genom det steg som vi tolkar vara 
kreditbedömningen.  
 
I steget ansökan i kreditgivningsprocessen har det i studien identifierats ett extra steg som 
utförs i Kina, men inte i Sverige. Hos samtliga banker sker ansökan för en kredit till ett 
dotterbolag i Kina till viss del genom Sverige. Där den inledande kontakten på vissa banker 
sker genom en kundansvarig i Sverige. Där den kundansvariga i Sverige har kopplingar till 
moderbolaget som bekräftar att koncernen är en kund banken vill arbeta med. Ur ansökan kan 
konstateras att både finansiell information och icke finansiell information värderas hos 
samtliga banker oberoende av i vilket land banken är lokaliserad, samt att relationsorienterad 
kreditgivning och transaktionsorienterad kreditgivning kombineras.   

5.2.2 Kreditbedömning 
Vid kreditbedömningen i Kina analyseras all den insamlade informationen för att fastställa 
kundens återbetalningsförmåga. Detta stöds av Altman (1980). I kreditbedömningen bedöms 
både finansiell och icke finansiell information. Att både finansiell och icke finansiell 
information bedöms av bankerna stämmer överens med vad Berger och Udell (2002), 
Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) och Carter et al. (2007) beskriver.  Analysering av 
informationen sker på kontoret i Kina hos alla bankerna. Av all information som samlas in vill 
Delta banken få en egen bild av bolaget och därför gör banken en egen analys även om 
information samlas in både internt inom banken och externt hos ratingbolag, vilket är för att 
banken vill skaffa en egen uppfattning om bolagets situation och inte förlita sig på tredje 
parter. Klas berättar att eftersom att redovisningen oftast kommer in på kinesiska vill banken 
att den egna personalen översätter den eftersom de inte vill att det ska bli några fel i 
översättningen om en tredje part eller företaget själva gör det. När återbetalningsförmågan är 
fastställd vill bankerna även värdera och bedöma eventuella säkerheter som banken kan ta om 
det skulle gå illa för företaget. Bankerna bedömer då chansen och möjlighet att återvinna 
krediten genom säkerheten, för att minska kreditförluster.  
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Efter att all information samlats in analyserar och bedömer bankerna i Sverige informationen. 
I bedömningen kollar banken på alla faktorer och alla delar som kan påverka företagets 
förmåga att fullfölja sina åtaganden. Både Gamma och Beta banken i Sverige upprättar ett PM 
där all information om företaget finns med och där banken kommer fram till en risknivå på 
företaget. Bedömningen bygger enligt alla respondenterna på både finansiella och icke 
finansiella faktorer och enligt respondenterna var båda viktiga vid kreditgivningen. Ingen av 
bankerna fattade beslut enbart baserade på en av typerna, vilket igen stödjer Berger och Udell 
(2002), Bruns et al. (2008) samt Svensson och Ulvenblad, 2000. Det gäller för bankerna att 
göra en bra bedömning för att minska risken för att kunden inte ska kunna betala tillbaka. 
Både Beta och Gamma banken uttryckte det som att banken ska ta risker, men att det ska vara 
välkalkylerade risker. Ur kreditbedömningen har studien kunnat identifiera vilka kriterier som 
väger tyngst i kreditgivningen i Kina respektive i Sverige. Den finansiella informationen 
väger tungt i Kina tillsammans med ägare och ledning. Det som väger tungt i Sverige är ägare 
och ledning, företaget och affärsidén, tillsammans med en uppbackning av den finansiella 
informationen. Detta identifieras ur hur kreditgivarna talar om de olika bedömningskriterierna 
och hur mycket tyngd de lägger på varje kriterie.  
 

5.2.3 Beslut och villkor 
När bankerna i Kina är färdiga med sina analyser skickas dessa hos samtliga banker till 
kundansvarig i Sverige. Alfa banken, Delta banken och Gamma banken beskriver att de har 
kreditkommittéer i Asien som inom majoriteten av dessa har beslutanderätt upp till en viss 
kreditnivå. Beta banken beskriver istället att det är kundansvarig i Sverige som går upp i 
kreditkommittéer i Sverige för beviljan.  
 
Gemensamt för alla banker är att beslutet till viss mån fattas i Sverige. Däremot är det 
kinesiska kontorets involvering i beslutet olika hos bankerna. På Alfa banken skickas de 
analyser som gjorde i Kina vidare till rätt instanser i Sverige för tillstyrkan och beviljan. På 
Beta banken tas alla beslut i Sverige och krediten administreras i Kina.  På Delta banken har 
kreditkommittén i Asien beslutande rätt till en viss nivå och är krediten över den nivån så 
fattas besluten i Sverige. Hos Gamma banken tas besluten både i Kina och i Sverige och att 
inget kontor kan fatta ett självständigt beslut. Efter att bankerna i Sverige har samlat in all 
information och analyserat den fattas beslutet. Både Beta banken och Gamma banken 
förklarar att de använder sig av ett PM där all information om krediten samlas som sedan 
används vid beslutet.  
 
Samtliga banker utom Alfa banker har gemensamt att inga kreditbeslut fattas av en ensam 
person utan att det alltid ska vara minst två personer som är delaktiga i beslutet. På Alfa 
banken har de anställda en begränsning och belopp över den gränsen måste skickas till en 
högre instans. Delta och Gamma banken använder sig av en kreditkommitté eller en enhet, för 
krediter med höga belopp, som fattar besluten. Beta banken förklarar att vid höga belopp kan 
upp till sex personer involveras i ett kreditbeslut, men inte en annan enhet inom banken. 
Kreditbeloppet och risknivån är det som påverkar hur många beslutsfattare som ska vara med. 
Risknivån är den faktor som påverkar villkoren för krediten, där hög risk ger kunden en högre 
ränta, detta var gemensamt för alla bankerna. Enligt Altman (1980) påverkas kreditvillkoren 
av risken för krediten. Detta stämmer för samtliga banker både i Kina och i Sverige då alla 
säger att det är risknivån som avgör villkoren för krediten och mer riskfyllda krediter blir 
dyrare för kunden. Ur beslut och villkor kan ytterligare en förlängning av processen 
identifieras i kreditgivningen i Kina och det är var någonstans beslutet tas men också hur 
beslutet tas. Där besluten i Kina tas till viss del i Sverige, där kundansvarige främst tillstyrker 
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krediten. Men två av bankerna menar att till viss nivå kan krediten beslutas i Kina och att 
kundansvarig i Sverige inte har ensamrätt i beslutet.  

5.2.4 Uppföljning och återbetalning 
Uppföljningen i Kina görs av samtliga banker löpande, det som triggar en tätare uppföljning 
är styrkan hos bolaget, eventuella säkerheter eller en försämring hos bolaget som ger en ökad 
risk i engagemanget. Samtliga banker värderar löpande bokslut, delårssiffror, budget och 
eventuell ny finansiell information hos bolaget men tar också kontakt eller bestämmer möte 
med bolaget för att se om några förändringar skett hos bolaget. Detta stöds av Altman (1980) 
samt Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) som menar att uppföljningen skall ske på 
liknande sätt som kreditbedömningen. Hos Delta och Gamma banken sker uppföljningen 
genom nyckeltalsmål eller nyckeltalsrapportering. Detta kan hjälpa banken att se problem i ett 
tidigt skede. I Sverige beskriver alla bankerna att de följer upp alla krediter minst en gång per 
år för att kontrollera att allt går bra för företaget. Bankerna arbetar aktivt med att övervaka 
krediterna för att minska risken för stora förändringar. Uppföljningsarbetet varierar lite för de 
olika bankerna där olika faktorer som risknivå och kreditbelopp påverkar bankens arbete. 
Uppföljningen gör banken för att se om företaget sköter sina åtaganden och att allt fungerar 
enligt planen och om det inte gör det får banken agera, vilket också anses av Ahmed och 
Malik (2015) och Altman (1980) Uppföljning av krediterna anser alla respondenter vara en 
viktig del i kreditgivning. Även Ahmed och Malik (2015) anser att bankerna måste arbeta 
med uppföljning av krediter för att hålla koll på vad som händer i företaget. Ur Uppföljning 
och återbetalning identifierar studien enbart likheter mellan Sverige och Kina.  
 

5.3 Bedömningskriterier 

5.3.1 Säkerheter 
För bankerna i Kina är det viktigt att ta säkerheter för att gardera sig om företaget förlorar sin 
återbetalningsförmåga. Dock poängterar en av bankerna att de aldrig får låna ut pengar 
baserat på att det finns säkerheter. Gemensamt för alla bankerna är att den säkerhet som är 
vanligast att ta vid kreditgivning i Kina är moderbolagsborgen. Med en moderbolagsgaranti 
anser bankerna att de känner sig tryggare och en bank menar att med en sådan säkerhet får 
banken en helhetssyn på krediten hos koncernen. Beta banken förklarar att en anledning till att 
de tar moderbolagsgaranti som säkerhet är för att det generellt sett är krångligare att ta 
säkerheter så som fastigheter eller varulager i Kina jämfört med i Sverige. En annan anledning 
förklaras av att utländska banker inte har samma styrka som de kinesiska bankerna om de 
skulle ta kundfordringar som en säkerhet. Fastigheter undviker samtliga banker i Kina helt, då 
banken inte har den kunskapen eller resurser. Detta stöds till viss del i vad Beaulieu (1994) 
anser med att välja säkerheter som är möjliga att omsätta till likvida medel om företaget inte 
kan betala tillbaka eller som inte förlorar värde, vilket i Kina är svårare för banken som då 
istället väljer moderbolagsborgen. Även vid en moderbolagsborgen anser banken att det är 
viktigt att bedöma om moderbolaget kan fullfölja åtagandet.  
 
Klas anser att lämnandet av säkerheter beror på bolaget, där ett globalt välkänt bolag sällan 
behöver lämna säkerhet. Detta får stöd av Kent som förklarar att hos mindre bolag är 
säkerheter viktigare eftersom det är svårare att agera proaktivt genom nyckeltals mål då den 
finansiella information som lämnas kan vara bristfällig, men att större bolag där det fungerar 
med nyckeltalsrapportering är nyckeltals mål viktigare än säkerheter. Banken måste se till var 
de vill placera risken, hela risken i Kina, eller en del i Sverige genom moderbolagsborgen. En 
moderbolagsborgen är dock inte helt riskfri eftersom det kan ingå en valutarisk i borgen, men 
också att aspekter så som hur banken gör anspråk på den vid en solvenssituation eftersom 
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mycket kontrolleras av kinesiska myndigheter, även detta stöds av Beaulieu (1994) 
beskrivning om att ett problem kan vara att tillgångarna förlorar sitt värde. En motvilja hos en 
del företag att lämna säkerheter, ses av en respondent som attityder hos företagaren som gör 
banken osäkra till att lämna kredit, detta bekräftas av Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) 
som menar att en ovilja till att lämna säkerhet är en varningssignal.  
 
Säkerheter är en viktig del för alla bankerna i Sverige, men respondenterna betonar att 
säkerheter alltid kommer i andra hand och att inga pengar lånas ut till kunder bara för att de 
har bra säkerheter. Gemensamt för alla banker är att företagsinteckning, pant i fastighet och 
personlig borgen är de vanligaste säkerheter. Personlig borgen är av stor betydelse för alla 
banker då det visar att företagaren är villig att ta en risk med företaget och att företagaren 
själv kommer kämpa för sitt företag, speciellt hos nystartade företag, vilket stöds av Svensson 
och Ulvenblad (2000) . Banken måste se återbetalningsförmåga hos kunden och vara villiga 
att acceptera krediten innan de börjar undersöka vilka säkerheter som finns. Samtliga 
respondenter både i Kina och i Sverige var tydliga med att säkerheter inte får komma i första 
hand utan att de kommer in i bilden när banken har sett att det finns ett kassaflöde samt en 
återbetalningsförmåga hos kunden. Detta bekräftas av Beaulieu (1994) och Brody och Frank 
(1998) som också anser att ett kreditbeslut aldrig beviljas till följd av att det finns säkerheter i 
bolaget, utan alla de andra faktorerna skall bedömas först. 
 
De skillnader i kreditgivningen som identifieras ur detta är att bankerna i Kina hellre ställer en 
moderbolagsborgen än att ta säkerheter i form av tillgångar, som bankerna i Sverige gör. 
Likheter mellan bankerna i de båda länderna är att säkerheter alltid kommer i andra hand i 
bedömningen.  

5.3.2 Redovisning 
Återbetalningsförmåga var ett begrepp som alla respondenter pratade om både i Sverige och i 
Kina vilket visar att det är viktigt i kreditgivning. Weber, Scholz & Michalik (2010) och Han 
(2015) beskriver också att återbetalningsförmågan är viktig och att banken måste bedöma och 
analysera den för att minska risken för betalningsinställelse. I första skedet av analysen pratar 
samtliga respondenter i Kina om den historiska finansiella informationen där de analyserar 
den finansiella utvecklingen genom bokslut, delårssiffror och trender. Bankerna kollar även 
på hur företaget har lyckats med tidigare budgetar och om de har hållit dem. Finansiell 
information används för att ta reda på bolagets framtida återbetalningsförmåga och då 
används prognoser, indikationer och kassaflödesanalyser. Detta ger stöd åt det Beaulieus 
(1994) samt Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) menar med den finansiella information 
som ska användas i kreditbedömning. Karl analyserar också företagets kostnadsstruktur för att 
ta reda på hur företaget eventuellt kan stå emot sämre tider i framtiden, vilket får stöd av 
Karin som beskriver att hon tittar på strukturen på balansräkningen för bolaget. Detta 
bekräftas av Moti et al. (2012) som på så sätt innefattar företagarens egen risk om företaget 
skulle gå i konkurs.  
 
En riskbedömning på företaget görs av en av bankerna i Kina för att ta reda på hur starkt 
bolaget är, denna görs i grunden på bolagets finansiella information, men också på en del icke 
finansiell information, vilket ger stöd av Berger och Udell (2002), Svensson och Ulvenblad 
(1994; 2000) och Carter et al. (2007). Företagets siffermaterial påverkar bankernas 
bedömning av företaget, även om samtliga banker i båda länder ansåg att icke finansiell 
information också var viktig var alla överens om att återbetalningsförmågan inte går att 
förbise. Även i Sverige anser respondenterna att finansiella rapporter såsom balans- och 
resultaträkningar, budgetar och likviditetsrapporter är viktiga verktyg för att kunna få en bild 
över om företagen har möjlighet att fullfölja sina åtaganden, vilket igen ger stöd åt (1994) 
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samt Svensson och Ulvenblad (1994; 2000). Även nyckeltal är intressant för samtliga banker i 
båda länder att kolla på, detta anser också Svensson och Ulvenblad (1994; 2000). 
Räntetäckningsgrad var ett nyckeltal som två av de svenska bankerna ansåg viktiga för det 
visar företagets förmåga att betala räntor, även soliditet är ett bra nyckeltal. Bankerna i Kina 
anser att lönsamheten var viktig att bedöma. Dock var samtliga banker både i Kina och i 
Sverige överens om att det gäller att jämföra dem över tid för att kolla på trender och hur 
nyckeltalen utvecklas. 
 
Både bankerna i Kina och Sverige tycker att den framtida återbetalningsförmågan är viktigast, 
då tittar bankerna på kassaflöde, prognoser och budget. Budgetar är bra för det visar att 
företaget själva har tänkt på framtiden och bankerna vill att företaget ska ha räknat med 
investeringen i budgeten, och att de är viktiga för att det är inte historien som betalar tillbaka 
pengarna utan det är vad företaget gör från det att krediten accepteras och framåt som avgör 
om kunden kommer kunna betala tillbaka. Vilket också Beaulieu, (1994) samt Brody och 
Frank (1998) anser är viktigt eftersom det är kassaflödet i investeringar som kommer kunna 
göra det möjligt för företaget att betala tillbaka lånet. Den information som kan ge bäst 
indikation på framtiden är kassaflöde och att den värderas högre enligt respondenterna. 
Utöver detta menar majoriteten av respondenterna att den kinesiska marknaden är mindre 
transparent än den svenska marknaden vilket gör att bankerna får bilda egna uppfattningar och 
försöka få en helhetsbild än att förlita sig på den finansiella informationen som ges. Samtidigt 
är redovisningen den bedömningskriterie som respondenterna talar mest om, vilket vi tolkar 
som att det är viktigt för banken att försöka få en bild över bolagens finansiella ställning. 
 
De likheter som identifieras i redovisningen är att samtliga banker bedömer årsredovisningar, 
bokslut samt äldre budgetar och prognoser som historisk information men också bedömer 
kassaflöde, prognoser och budgetar för att bedöma den framtida återbetalningsförmågan. Inga 
skillnader framkom i användningen av finansiell information mellan bankerna i de båda 
länderna.  
 

5.3.3 Affärsidén 
Företagets affärsidé beskrivs i grunden som jätteviktig av samtliga respondenter. I Kina 
handlar det främst om att den även kommer att fungera i Kina. Klas menar att om inte banken 
tror på affärsidén och affärsplanerna så blir det ingen affär. Affärsidén ingår i KYC men att 
affärsidén oftast ger exakt samma beslut som i Sverige, däremot om det är en affärsidé som 
banken tror på i Sverige men inte i Kina spelar det ingen roll om banken anser att 
moderbolaget är starkt nog att genomdriva affärsidén i Kina också. Karl menar att analysens 
bas alltid ligger i att få en uppfattning för om det finns en marknad för kundens produkter 
eller tjänster, vilket vi tolkar som en analys av affärsidén och som ger stöd åt Svensson och 
Ulvenblad (1994; 2000). En av bankerna i Kina menar att det inte alltid går att nå marknaden 
till följd av sättet marknaden styrs på genom det politiska systemet, eller att produkten 
fungerar bättre på en helt annan marknad. Detta vägs in i bedömningen av affärsidén. Kent 
hävdar att företagets affärsidé påverkar hur banken bedömer återbetalningsförmågan och 
tilltron till den framtida återbetalningsförmågan, dock påpekas det också att de företag som 
etableras i Kina oftast har en bra och beprövad affärsidé innan de etablerar sig som de nu vill 
prova i Kina.  
 
Inom affärsidén ingår också bedömning av branschen, marknaden och konkurrenter, vilket 
också Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) beskriver. Ett företags affärsidé påverkar 
kreditgivningen eftersom bankerna måste känna ett förtroende för den andra parten när de ska 
låna ut pengar vill de förstå vad företaget ska göra och hur företaget har tänkt tjäna pengar, 
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ansåg respondenterna i Sverige. Affärsidén har en stor betydelse för kreditgivningen och alla 
respondenter från Sverige beskrev att de måste förstå affärsidén för att acceptera en kredit. 
Affärsidén är av stor betydelse för ett företags eventuella framgång och bankerna vill känna 
att det är en bra idé och att dem har förtroende för att idén ska fungera på marknaden. Även 
Kent menar att den är viktig för den framtida återbetalningsförmågan, detta ger stöd åt Brodys 
och Franks (1998) kapacitet i de fem C:na där de menar att företagets förmåga att generera 
affärer är viktigt och vilka affärsmässiga förhållande företaget står inför i framtiden.   
 
Affärsidén är en faktor vid kreditgivning samtliga banker i båda länder studerar den för att 
förstå vad företaget vill göra. Affärsidén beskrivs av Svensson och Ulvenblad (1994; 2000) 
som en del av deras bedömningskriterier som bankerna ska analysera vid kreditgivningen 
vilket även alla respondenterna också anser. Om inte bankerna tror på att affärsidén kommer 
fungera blir bankerna tveksamma till att låna ut, vilket även Svensson och Ulvenblad (1994; 
2000) anser, då de anser att bankerna ska bedöma till exempel vilken potential affärsidén har 
och om den kommer lyckas. Affärsidén är grunden i bedömningen eftersom det är viktigt att 
banken tror på den. I studien identifierades att affärsidén delvis värderas mindre i Kina än vad 
den görs i Sverige vilket förklaras av samtliga respondenter i Kina av att bolagen har en 
fungerande affärsidé när de etablerar sig i Kina. Banken behöver då endast bedöma om den 
kan fungera på den kinesiska marknaden också. Kent menar att det beror på att de företag som 
etableras i Kina inte är startup företag, vilket är vanligare i Sverige och som då innebär en 
mycket grundligare analys av affärsidén. Både i Sverige och Kina måste affärsidén värderas 
utifrån hur marknaden ser ut. Där statliga regleringar är vanligare inom vissa sektorer i Kina 
än i Sverige. Det finns statliga regleringar som kan göra det svårt att komma in på marknaden 
eller hindra en etablering helt till exempel.   
 
De likheter mellan kreditgivningen i Kina och Sverige som kunde identifieras när det gäller 
affärsidén var att affärsidén är i grunden mycket viktig för banken att värdera. Då värderas om 
den kan fungera på marknaden och om banken tror på affärsidén. Dock uppkommer en 
skillnad i att bankerna i Kina endast bekräftar affärsidén och gör en bedömning om den också 
kan fungera på den kinesiska marknaden. Detta tolkar vi som att den inte väger in lika ungt 
eftersom företaget redan har en beprövad affärsidé på en annan marknad.  
 
 

5.3.4 Företaget 
Det visar att företaget är en viktig del i kreditgivningen hos samtliga banker i båda länderna. 
Brody & Frank (1998) och Svensson & Ulvenblad (1994; 2000) tar upp företaget som en 
faktor i kreditgivningen som banken måste ta hänsyn till och bedöma. Samtliga banker i båda 
länder pratade om att det var viktigt att få en förståelse för företagets verksamhet och att lära 
känna företaget. En helhetsbild av hela företaget menade majoriteten av bankerna vara viktig 
inför kreditbeslutet. Stina beskrev det som att om banken inte förstår verksamheten måste 
banken säga nej till krediten. Kent pratade om helheten inom koncernen vilket fick stöd av 
majoriteten av bankerna i Kina som också lade tyngd i vad bankerna fått för intryck av hela 
koncernen.  I Kina pratade bankerna mer om att moderbolagets ställning inkluderas i 
dotterbolagets kreditgivning, vilket vi upplever är en följd av den moderbolagsborgen som 
ställs som säkerhet hos dotterbolaget. Majoriteten av bankerna i Kina värderade företagets 
rykte och värderingar tillsammans med CSR eller miljöaspekter på olika nivåer i sin 
kreditgivning, detta anser också Gama och Geraldes (2012) som beskriver att ryktesrisken kan 
påverka företaget och dess möjligheter på marknaden.  
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Två av bankerna i Kina menar att personalen är viktig för företaget där banken gärna ser 
nordisk personal och inte minst i början av etableringen. Att personalen är viktig att bedöma 
stöds av Svensson och Ulvenblad (1994; 2000). Majoriteten av bankerna i Kina gör också 
känslighetsanalyser, där de inkluderar externa faktorer som kan påverka företaget på olika 
sätt. Ett exempel på en analys av ränterisken som byggs in i kreditgivningen för att ta reda på 
företagets känslighet mot förändringar i ränteläget. Ränteläget inkluderas i de externa 
förhållande som Beaulieu (1994), Bruns et al. (2008), Moti et al. (2012) och Yeung (2009) 
anser ingår i tillstånd i de fem C:na. Samtliga banker i Kina utför en KYC för att lära känna 
kunden där Gamma banken i Kina använder den också för att bedöma företagets 
återbetalningsvilja. Klas menar att KYC och kreditbedömningen går hand i hand. Detta 
bekräftas av Arasa och Ottichilo (2015), Hopton, (2009) och Ryan (2016) som beskriver KYC 
som en process som kan hjälpa banken att bättre förstå sina kunder och deras finansiella 
hantering, vilket vi tolkar som återbetalningsviljan hos företaget, och att KYC skall ses som 
en kontinuerlig process. Bankerna i Kina förklarar att de bedömer hur företagets ägarstruktur 
ser ut, om företaget är ett joint venture, som i Kina betyder att det finns en politiskt exponerad 
person i ägarstrukturen. Detta innebär att banken måste klassificera kunden som en högrisk 
kund ur KYC perspektiv, vilket ger med administration för banken. Detta ses som en 
riskklassificering vilket förklaras vara en av delarna i KYC och som ger en bedömning av hur 
stor övervakningen skall vara (Fincrimejobs, 2015; Federal Register, 2014). 
 
De skillnader mellan Sverige och Kina som kunde identifieras i kreditbedömningen av 
företaget var att KYC är en mycket större del i kreditgivningen i Kina än i Sverige. En annan 
skillnad var att personalen bedöms i Kina då banken vill veta hur företaget fattar beslut kring 
nordisk personal i Kina.  
 

5.3.5 Ägaren och ledningen 
De svenska bankerna i Kina menar att ägaren och ledning är viktigt att bedöma i 
kreditbedömningen. Karin på Alfa banken berättar att ägare och ledning kanske är ännu 
viktigare i Kina än i Sverige. Bedömning av ägaren är en omfattande del av processen. 
Samtliga respondenter analyserar och bedömer hur ägarstrukturen ser ut, men också hur 
ledningens kontroll över verksamheten ser ut, vem som står bakom bolaget, om det finns 
förmåga hos ledningen och ägarna att hitta nya affärer eller att vidta åtgärder är sådant som 
respondenterna nämnt. Detta stöds i det Beaulieu (1994), Bruns et al. (2008), Moti et al., 
(2012) och Yeung (2009) beskriver att ägaren och ledningens stabilitet och förmåga är viktig. 
Klas och Karl använder betygssystem för att göra en bedömning av ägare och ledning. Klas 
inkluderar ägarna och ledningen i sin riskklassificering av bolaget och Karl gör en fristående 
betygssättning utifrån ägarnas uthållighet, ledningen, hur mycket kapital finns bakom och 
kunskap om marknaden.  
 
Ledningens kompetens och kunskap bedöms av Klas genom en KYC. Denna kompetens, 
erfarenhet och kunskap anser också Beaulieu (1994), Moti et al (2012), Svensson och 
Ulvenblad (1994, 2000), och Strischek (2009) bör bedömas. Samtidigt anser Karl att 
ledningens kompetens inte är avgörande i kreditbedömningen utan att större vikt läggs vid 
kreditgivarens känsla för ledningen och ägaren vid kundmöten. Även de andra bankerna i 
Kina pratar om KYC, och dess roll i kreditgivningen, där den är en viktig del i att lära känna 
personerna bakom bolaget.  Vilket de svenska bankerna också värdesätter, att lära känna 
kunden för att kunna bygga upp ett förtroende och för att få en känsla över personen. Stig på 
Beta banken poängterar att en dålig företagsledare kan förstöra ett företag mycket enkelt och 
tvärtom. Karin tycker att förtroendet för ledning och ägare är A och O. Karin begär in 
historiska prognoser och budgetar för att se om bolaget lyckats leverera tidigare målsättningar 
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och på så sätt kan de påverka förtroendet för ledningen. Förtroendets vikt i kreditgivningen 
stöds av de svenska respondenterna där de anser att kreditgivning bygger till stor del på 
förtroende för ägaren och att banken tror på att ägaren kan driva företaget på ett framgångsrikt 
sätt. Detta kan stödjas i Beaulieu (1994), Bruns et al. (2008), Moti et al., (2012) och Yeung 
(2009) som beskriver att ägarens och ledningens ärlighet och stabilitet är viktig att bedöma, 
vilket vi tolkar vara en del av ett förtroende mellan banken och företaget. Om inte bankerna i 
Sverige känner förtroende för ägaren kommer banken aldrig låna ut pengar till en kund 
oavsett hur bra resten av informationen. Detta anser också Beaulieu (1994) där kreditgivarens 
uppfattning väger tungt i kreditbeslutet.  En av bankerna kan kontrollera om ledningen har 
lyckats leverera tidigare genom att studera historiska prognoser och budgetar för att se om 
bolaget har lyckats leverera sina målsättningar under föregående år för att se om ledningen 
har lyckats leverera. Vi tolkar att detta görs genom egna observationer och uppfattningar hos 
kreditgivaren vilket Beaulieu (1994) menar är en del där ett allmänt intryck fås. 
 
Relationen är viktig mellan banken och ägaren/ledningen hos majoriteten av bankerna i både 
Kina och Sverige. Kent menar att det då är relationen mellan banken och ledning hos det 
kinesiska bolaget som är viktigt i det hänseendet att bolaget har rätt person på plats för att få 
rätt beteende på bolaget. I Kina värderas kapitalstyrkan hos ägarna in i bedömningen, att det 
finns kapital bakom ägarna, vilket respondenterna i Sverige inte nämner.  Magkänsla var en 
del som alla respondenterna i båda länder pratade om och att kreditgivaren får en känsla av 
personen när dem möter kunden. Ingen av bankerna lånar ut bara på magkänsla, men det är en 
faktor som vägs in i bedömningen av ägaren och då främst i Sverige. Om Stina har svårt att få 
grepp om en person måste hon tacka nej till kunden, vilket indikerar på att ägarens betydelse 
för kreditgivningen. De svenska bankerna menar att magkänslan kan ha en viss plats i beslutet 
men aldrig att beslutet fattas enbart med stöd av magkänslan. Klas menar att detta handlar mer 
om kreditgivarens erfarenhet. Kent menar att magkänslan aldrig får ta plats i bedömningen 
hos stora multinationella börsnoterade bolag utan att den kan får mer utrymme hos ägarledda- 
och enmansbolag. Ägaren är en av de viktigaste faktorerna för bankerna vid kreditgivning och 
det gäller att få ett förtroende för ägaren. Annars kommer banken inte acceptera krediten. Alla 
respondenterna beskrev sådant som stöds i karaktären i de fem C:na av Brody och Frank 
(1998) som den svåraste och viktigaste faktorn för banken att värdera eftersom den bygger på 
ett förtroende och en subjektiv känsla för ledaren. I bedömningen av ägaren vägs alla faktorer 
runt ägaren in såsom erfarenhet, ärlighet och historik vilket stöds av Moti et al. (2012).  
 
De skillnader mellan kreditgivningen i Sverige och Kina vi identifierar i bedömningen av 
ägare och ledning är att magkänslan får större utrymme i Sverige än i Kina. Detta identifieras 
ur hur kreditgivarna talar om magkänslan och hur mycket tyngd de lägger vid magkänslan i 
respektive land. Den största likheten som framkommer är att ägare och ledning väger tungt 
vid kreditgivning i båda länderna.  
 

5.3.6 Nätverk 
Samtliga banker i både Sverige och Kina förklarar att de bedömer företagets nätverk. De 
svenska bankerna bedömer företagets kontaktytor i nätverket. Stina analyserar till exempel 
hur stort nätverket är eftersom ett större nätverk kan ge företaget fler kunder och leverantörer. 
Klas menar att ett företag måste ha ett nätverk för att kunna etableras i Kina, annars överlever 
inte företaget. Detta stöds i vad Buckley et al. (2006) pratar om Guanxi som genomsyrar det 
kinesiska affärssamhället. Studien identifierar kravet på nätverk som en del av Guanxi där 
relationer är viktiga i nätverket. Bankerna i Kina bedömer företagets nätverk främst genom att 
bedöma företagets kunder och leverantörer. Eriksson et al. (2014) menar att kreditgivaren 
behöver ta reda på uppbyggnaden av företagets nätverk, vilket både de svenska och kinesiska 
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bankerna gör genom att bedöma kontaktytor och kunder och leverantörer. Gemensamt för 
bankerna i Kina är att alla respondenter bedömer hur beroende företaget är av sina kunder 
eller leverantörer och hur avtal och relationer emellan ser ut.  
	  

Samtliga respondenter menar att det är riskfyllt för banken om företaget har få kunder eller 
om de är beroende av ett fåtal leverantörer, eftersom företagets intäkter kan falla med endast 
ett fåtal kunder eller leverantörer. Detta får stöd i Eriksson et al. (2014) och Nigro och Abbate 
(2011) som menar att ett företag som är mycket beroende av sitt nätverk också är mer känsligt 
för störningar i nätverket och högre osäkerheter. Dock pratar inte bankerna om beroendet som 
sådant att företagen kan bli beroende av varandras resurser eller låsas in i dåligt presterade 
nätverk (Eriksson et al., 2014; Nigro & Abbate, 2011). Bedömning av kunder och leverantörer 
görs av Karl genom att värdera kunderna utifrån deras kreditvärdighet eftersom företagets 
affärer bygger på att de får betalt från sina kunder. Detta tolkar vi dels som prestationen och 
kvalitén i nätverket, att kunderna kan betala, och dels i risken för att kreditrisk sprids i 
nätverket. Det sista stöds av Cossin och Schellhorn (2007) som menar att kreditrisken hos 
andra företag i nätverket kan sprida sig och drabba fler företag i nätverket. Karl vill dessutom 
veta hur många lokala kinesiska kunder företaget har och vad som händer om dessa kunder 
inte betalar. Han menar nämligen att utländska banker inte har lika mycket styrka som de 
stora kinesiska bankerna att trycka på företagets nätverk om detta skulle krävas och därför kan 
både företaget och banken få stora kundförluster om kunderna inte betalar eller leverantörerna 
levererar. Karin värderar leverantörerna genom en riskanalys där prissättning inkluderas. 
Dessa delar tolkar vi som att bankerna bedömer nätverkets prestation utifrån att det påverkar 
företagets lönsamhet om kundernas betalningar uteblir eller att leverantörers produktion 
uteblir. Detta bekräftas av Eriksson et al. (2014) som menar att det är viktigt att analysera hur 
företagets vinst från nätverket påverkas av prestationen och kvalitén i nätverket och att 
kreditrisken kan påverkas av att ett företag är inlåst i dåligt presterade nätverk.  
 
Samtliga respondenter i Kina menar att kunder som har ett väl etablerat kundnät minskar 
riskerna för företaget. Trygghet uttrycks i att företaget har långa avtal och långa relationer i 
sitt nätverk av kunder och leverantörer och då gärna innan de etablerar sig i Kina. Vilket stöds 
i Eriksson et al. (2014) och Vahlne och Johanson (2013) som menar att företag behöver ett 
brett nätverk för att lyckas med en internationalisering. Utöver kunder och leverantörer anser 
majoriteten av respondenterna i Kina att eftersom korruption är vanligt förekommande i Kina 
är det viktigt för bankerna att väga in detta i sin bedömning av nätverket, men också i hur 
företaget utför sina affärer. Detta bekräftas genom de risker som behöver definieras i 
nätverket är risken för opportunistiska beteenden, som vi tolkar korruption som (Eriksson et 
al., 2014). Att nätverk bör bedömas i kreditgivningen till företag i utlandet bekräftas av våra 
respondenter i Kina, dock menar en respondent att det varken finns tid eller resurser att 
kontrollera kundernas nätverk mer än att se beroendet eller omfattningen av nätverket.  
 
Utöver företagens nätverk menar Karl att är det viktigt för banken själv att ha ett bra nätverk. 
Delta banken har ett brett nätverk i Kina och en hel del erfarenheter från olika marknader i 
Kina vilket också är viktigt vid kreditbedömningen. Detta går hand i hand flera teorier som 
beskriver att banker som också har internationaliserats genom filialer och 
representationskontor ger bättre service till kunderna eftersom de får egen kunskap om olika 
marknader (Bartoli, Ferri, Murro & Rotondi, 2014; Vogel & Winkler, 2012).  
	  

De skillnader mellan länderna som identifierades i faktorn nätverk var att bankerna i Kina 
bedömer omfattningen och beroendet av nätverket tyngre i sin kreditbedömning, detta 
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förklarar respondenterna vara för att ett företag utan ett nätverk i Kina överlever inte utan att 
företaget måste ha ett nätverk för att kunna etableras. I Sverige indikerar respondenterna att 
nätverket mer fungerar som ett sätt att lära känna företaget och deras kontaktytor. 	  

5.3.7 Erfarenhet  
Samtliga banker både i Sverige och i Kina pratar om erfarenhet hos både ägare och företagen. 
I Sverige anser samtliga banker att företagarens erfarenhet och tidigare prestation är en viktig 
faktor i kreditgivningen. Tidigare erfarenhet kan ge en indikation på hur det kommer gå för 
företaget och alla respondenterna betonar att ägaren är en nyckelfaktor till ett företags 
framgång. En respondent anser att Past Performance är bland det viktigaste för hen 
personligen vid kreditgivningen. En annan aspekt i varför erfarenhet anses viktigt i Sverige är 
för att risken ökar om företagaren har misslyckats flera gånger i rad och bankerna blir då mer 
försiktiga att låna ut till en sådan företagare. I Kina bedöms ägarens erfarenheter hos en av 
bankerna genom KYC processen. På en annan bank i Kina tittar kreditgivaren främst på 
ägarnas och ledningens kunskap och kompetens men att det inte är avgörande i beslutet. 
Eftersom de svenska bankerna bedömer ägarens och styrelsens erfarenhet och tidigare 
meriter, vilket också respondenterna från Kina gör, stöds detta i de fem bedömningskriterier 
där kreditgivare bedömer företagarens kompetens och erfarenhet (Svensson & Ulvenblad, 
1994, 2000). Även Beaulieu (1994) anser att erfarenheten hos företagaren är en viktig 
bedömningsfaktor under karaktären i de fem C:na. Företagets erfarenhet från internationella 
marknader är en faktor som respondenterna i Kina menar gör banken tryggare. Dock är det 
inget som bankerna inkluderar i kreditgivningen mer än att banken får en högre tilltro till 
återbetalningsförmågan hos företaget eller koncernen. 
 
När det gäller erfarenhet från internationella marknader värderas inte detta alls av bankerna i 
Sverige, men att samtliga banker i Kina anger att de bedömer det. Dock är det ingenting som 
majoriteten av bankerna värderar högt i Kina, eftersom bankerna främst arbetar med kända 
kunder och att de företagen som etablerar sig i Kina ofta redan besitter erfarenhet från andra 
marknader utanför Sverige. Men bankerna känner sig generellt säkrare i att företag har 
erfarenhet från andra internationella marknader. En av respondenterna nämner en tvekan inför 
ett företag som skall etablera sig utomlands för första gången, vilket enligt Delios och 
Beamish (2001) ger en begränsad erfarenhet av etablering på utländska marknader. 
Anledningen till att banken känner sig säkrare är för att ett företag med erfarenhet från 
utländska marknader har en annan typ av kunskap än ett företag som gör sin första 
utlandsetablering menar Karin. En annan anledning som beskrivs av Klas är om banken 
upplever att hela koncernen är duktig på att etablera sig och att göra affärer utomlands så 
höjer det bankens tilltro till att företaget kommer lyckas även denna gång vilket gör att banken 
kan få tillbaka sina pengar. En tredje anledning till att banken känner sig säkrare är för att 
företaget får generellt en högre medvetenhet om vilka hinder som kan uppstå i allt från att 
hitta rätt personal, rapportering och till de specifika lagar och regleringar som gäller i Kina.  
 
En respondent anser att ett företag utan internationell erfarenhet kan med en ägare eller 
styrelse med erfarenhet från internationella marknader och affärer väga upp och på så sätt ge 
banken större trygghet. Att banken känner sig tryggare i att det kommer gå bra för företaget 
och att det också höjer tilltron till att krediten kan återbetalas om företaget besitter erfarenhet 
från internationella marknader får stöd i Eriksson et al. (2014) som menar att ett företag med 
internationell erfarenhet har större chans att lyckas med sin utlandsetablering. Att denna 
erfarenhet kommer av att kunderna redan är etablerade på andra marknader stödjer Erikson et 
al. (1997) som menar att företagets närvaro dels på lokal marknad men också på andra 
internationella marknader skall vara regelbundet, vilket vi tolkar den är om företagen har 
etablerad verksamhet. Två av respondenterna menar att ett företag som gör besök och 
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förstudier på marknaden i Kina innan de etablerar sig uppmuntras av banken.  Delios och 
Beamish, (2001) och Eriksson et al. (1997) menar att även om det kan kosta för företagen att 
närvara på den lokala marknaden eller samla in information för att få en bild av marknaden 
och då också lite erfarenhet, så är de kostnaderna mindre än vad en begränsad erfarenhet från 
internationella marknader kostar i etableringen. Bankerna i Kina bedömer alltså erfarenhet 
från internationella marknader, vilket bekräftar att denna faktor tas med i kreditbedömningen 
till företag som etablerats utomland (Eriksson et  al., 2014). Även om denna faktor inte är 
avgörande eller värderas särskilt högt eftersom bankerna främst har kunder som redan är 
etablerade på andra internationella marknader, så vägs den in i bedömningen. Något banken 
inte får glömma är att även om deras kunder har etablerat sig på liknande marknader kan det 
finnas indirekta skillnader mellan länderna som inte är uppenbara och detta lätt förbises 
(Fenwick et al., 2003; O’Grady och Lane, 1996).  
 
I studien identifierades att erfarenhet till internationella marknader endast bedömdes i Kina 
och att den gör banken tryggare när företaget har viss vana från andra internationella 
marknader. I Sverige bedöms endast företagets och ägaren/ledningens erfarenhet från tidigare, 
vilket också bedöms i Kina.  

5.3.8 Landsrisk och transfereringsrisk  
Bankerna i Sverige värderar varken landsrisk eller transfererings risker i sin kreditgivning till 
svenska företag som är verksamma på den svenska marknaden. Detta är enligt Caouette et al. 
(2008) helt normalt att inte inkludera dessa risker i sin kreditgivning inom sitt 
hemland.  Däremot bedömer samtliga banker i Kina det ekonomiska läget i Kina och hur 
sådant kan påverka bolagen som konjunkturer, den politiska risken och ränteläget. Bankerna 
kan då ta hjälp från experter och analysavdelningar inom banken. Klas och Karl menar att det 
inom banken finns avdelningar som bedömer riskerna på den kinesiska marknaden, den 
finansiella marknaden, det politiska läget men också rent affärsmässiga perspektiv. Detta görs 
för att banken själv ska skapa sig en bild av vad de tror om utvecklingen i Kina. Hur stor 
analys banken gör över helheten beror på storleken på krediten. Karin menar att 
konjunkturcykler mellan Sverige och Kina kan svänga olika mellan länderna till följd av den 
generella ekonomiska situation och då kan det vara bra för bankerna att bedöma båda 
ländernas ekonomiska läge. Bedömningen bygger också på respondenternas omdöme och 
förståelse för marknaden, kundens affär och ekonomin i övrigt och framförallt i Kina. Den 
politiska risken bedömer Alfa banken vara högre i Kina än i Sverige, vilket är gemensamt för 
samtliga banker. Gamma banken inkluderar landets risk i kreditgivningsprocessen genom 
betygsättning av kreditvärdigheten hos både länder och företag. Kina har ett högt kreditbetyg 
och därför är detta inget problem i Kina, men landets risk bedöms generellt. Samtliga banker 
bedömer också valutarisken och hur lagar och förordningar eller förändringar i regleringar 
påverkar företagen eftersom vissa marknader i Kina är hårt kontrollerade av myndigheter. 
Valutaregleringen i Kina är en transfereringsrisk som bankerna räknar med i bedömningen 
eftersom den kan påverka koncernen i den mening att det inte är lika lätt att flytta 
pengar  till/från Kina. Valutarisken är en annan faktor som bedöms både genom 
dotterbolagets perspektiv men också främst utifrån moderbolagets perspektiv eftersom det är 
moderbolagets investerade aktiekapital som kan försvagas. Därför bedöms företagets 
känslighet för förändringar inom valutan eller räntor. Bankerna i Kina vill därför veta hur 
företaget har säkrat upp sin risk mot valutaförändringar och ränteförändringar.  Även 
bankernas egna valutarisker genom säkerheten i moderbolaget måste tas hänsyn till. Kent 
menar att Kina är en väldigt speciell marknad rent regel- och lagmässigt, för det ändrar sig 
väldigt snabbt och ledtiderna på ändringarna är väldigt korta, vilket gör att bankerna måste 
hålla sig uppdaterade för förändringar. Han menar också att Kinas ekonomi håller på att 
moderniseras genom reformer och därför måste också banken bedöma och hålla sig 
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uppdaterad på den fronten. Till följd av mycket motstånd i systemet kan det påverka vissa 
kunder om reformer inte bli av som kunderna hoppats på. Därför bedömer majoriteten av 
bankerna också hur företaget påverkas av regleringar och förändringar från myndigheter, 
eftersom detta är något som är vanligt inom vissa branscher i Kina. Majoriteten av bankerna 
visar också på en osäkerhet inför rättssystemet i Kina, och att det kan medföra risker både för 
banken och företaget. Alfa banken menar att om bolaget är inne i en rättslig process är det 
något som banken bedömer och vi tolkar detta som något som banken kan bli osäker inför. Att 
agera som en utländsk företagare tillsammans med en bank i ett land där det inte tillfullo går 
att lita på rättsystemet är en risk i sig, som en av bankerna pratar om. Kent på Gamma banken 
menar också att det finns en osäkerhet kring hur solvenssituationer och återvinning hanteras i 
Kina. Banken vet vad som sker enligt kinesisk lag men hur det fungerar praktiskt eftersom 
rättssystemet i Kina inte är lika säkert som i Sverige så återstår att se, om det blir någon risk 
eller inte för banken.  
 
Gamma banken menar att detta är en risk bankerna tar och att det inte har hänt hittills utan att 
tiden får utvisa om det blir ett problem i framtiden eller inte. Alla dessa faktorer tolkar vi som 
transfererings risker, alltså den risk som uppstår när krediter flyttas eller förlängs över 
landsgränser, som olika valutor eller rättssystem (Caouette, Altman & Narayanan, 2008; 
Eriksson, et al., 2014). Våra respondenter inkluderar dessa faktorer i sin kreditgivning vilket 
bekräftar Eriksson, et al. (2014) som menar att en inkludering av transfereringsriskerna är ett 
måste i kreditgivningen. De svenska bankerna däremot inkluderar inte valutarisker eller 
rättssystemet i hemlandet i kreditgivningen, vilket stöds av att en bank som ger kreditgivning 
till den inhemska marknaden oftast inte bedömer transfereringsrisken vid kreditgivning i 
hemlandet (Caouette, Altman & Narayanan, 2008). Konjunkturcykler och rättssystem ingår 
även i de fem C:na under tillstånd av Beaulieu (1994), Bruns et al. (2008), Moti et al. (2012) 
och Yeung (2009), men eftersom att dessa ingår i en bedömning mellan länderna har vi 
identifierat dessa som landsrisk och transfereringsrisk. 
 
I studien identifieras att det endast är bankerna i Kina som bedömer landsrisken och 
transfereringsrisken, där bankerna främst bedömer det generella läget i den kinesiska 
ekonomin och hur konjunkturcykler svänger mellan Sverige och Kina. Bankerna värderar 
också valutarisker och skillnader i rättsystemen mellan länderna.  

5.4 Sammanfattning av analys 
Kreditgivningsprocessen i Kina är lik processen i Sverige, där ansökan sker genom möte med 
kunden. Ansökan anses viktigt både av bankerna i Kina och i Sverige för att få en bild av 
företaget och personen bakom. Den information som samlas in kommer från företaget, banken 
själv och ibland tredje part, där kreditupplysning är vanligt i Sverige. Det är dock inte möjligt 
i Kina. Informationen är både finansiell; bokslut, budget och prognoser, samt icke finansiell; 
om ägarna, verksamheten och affärsidén. I kreditbedömningen analyseras och bedöms 
informationen för att fastställa kundens återbetalningsförmåga. Det framkommer i analysen 
att den finansiella informationen tillsammans med ägare och ledning värderas mest i Kina och 
att det är den finansiella informationen tillsammans med ägare och ledning samt affärsidén 
och företaget självt som värderas mest i Sverige. De största skillnaderna vid beslutsfattningen 
som studien visar är att beslutet i Sverige fattas efter nivån på krediten där ett högre belopp 
ger fler personer involverade i beslutet. I Kina fattas beslutet till största del i Sverige 
tillsammans med yttrande från olika nivåer i Kina beroende på kreditnivå. Uppföljningen sker 
på samma sätt i de båda länderna där uppföljningen sker löpande.  
 
Det framkommer att de fem bedömningsfaktorerna värderas på liknande sätt mellan bankerna 
men analysen visar att det finns en del skillnader i hur bankerna värdera faktorerna. 
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Redovisningen bedöms enligt analysen på samma sätt där nyckeltal och budgetar analyseras 
för att se hur det går för företaget. Analysen visar att säkerheter alltid bedöms i andra hand i 
kreditgivningen i båda länderna, men att säkerheter i Kina oftare består av 
moderbolagsborgen och aldrig fastigheter. Företaget bedöms till största del likt mellan 
länderna där bankerna vill ha en helhetssyn på företaget men i Kina också hela koncernen. I 
analysen beskrivs bedömningen av affärsidén på olika sätt där bankerna i Sverige lägger stor 
vikt vid affärsidén och att den ska fungera på företagets marknad men att den i Kina inte 
värderas på samma sätt. Det framkommer att eftersom kunderna i Kina redan har en etablerad 
affärsidé värderar bankerna endast om den också fungerar på marknaden i Kina. Ägarna och 
ledningen är mycket viktig i båda länderna, att bankerna känner förtroende och att personerna 
är pålitliga och kompetenta. Det framkommer att fler faktorer är viktiga i kreditbedömningen i 
Kina som kan kopplas till företagens internationalisering. Respondenterna indikerar att 
nätverket är viktigt i Kina eftersom det krävs ett nätverk för att kunna etableras i Kina och att 
det inte fungerar utan nätverk. I Sverige indikerar respondenterna att nätverket mer fungerar 
som ett sätt att lära känna företaget och deras kontaktytor. Ett företags erfarenheter beror av 
vilket land företaget är verksamt inom. I Sverige anger respondenterna att de enbart värderar 
företagets tidigare bakgrund och ägaren och ledningens erfarenheter. I Kina handlar det mer 
om erfarenhet från andra internationella marknader men också ägarna och ledningens tidigare 
erfarenheter. Det framkommer att samtliga respondenter värderar erfarenhet från 
internationella marknader vilket ger en trygghet hos bankerna. Analysen visar att landets risk 
och transfereringsrisker bedöms i Kina men av naturliga skäl inte i Sverige. De risker som 
bedöms mest är valutarisker, generella läget i ekonomin, politiska risken och rättssystemet. 
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Modell 6, Egen illustration av kreditgivning till svenska företag i Kina. Kina, utlandet, är inkluderat i 
bedömningskriterierna baserad på Svensson & Ulvenblad 1994; 2000; Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998; 
Bruns et al., 2008; Moti et al., 2012; Yeung, 2009). 
 
Modellen ovan utgår från Svensson och Ulvenblads (1994, 2000) bedömningskriterier som 
vävs samman med de fem C:na (Beaulieu, 1994; Brody & Frank, 1998; Bruns et al., 2008; 
Moti et al., 2012; Yeung, 2009) som används vid kreditbedömning till företag. Denna modell 
bygger också på det som framkommit i analysen av studiens empiriska material. Modell 6 
visar hur kreditgivningen sker till svenska företag i Kina och vad banker gör sin bedömning 
av beslutet på. Den streckade linjen i kreditprocessen visar att processen sker i samverkan 
mellan Sverige och Kina där samtliga delar sker mer eller mindre i Kina hos de olika 
bankerna. Kreditgivningen till företag i utlandet är illustrerat i färg, där utlandet fått en egen 
bedömningskategori. I denna bedömningskategori identifierades erfarenhet, nätverk, 
landetsrisk och transfereringsrisk som faktorer som bedöms vid kreditgivning till svenska 
företag i Kina.  Tillsammans med utökade kriterier i vissa bedömningskategorier, så som 
moderbolagsborgen i säkerheter, som ansågs viktigt av alla respondenter i Kina. Vi har också 
lagt till återbetalningsviljan och förtroende hos ägaren och ledning eftersom dessa värderades 
både i Kina och i Sverige och nämndes flertalet gånger av samtliga respondenter. 
Stjärnmarkeringarna (*) i redovisningen och ägare och ledning visar att dessa 
bedömningskategorier värderas mest i kreditgivning till utlandet. 
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6. Slutsats och implikationer 
 
I sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och implikationer. Även förslag på vidare 
forskning inom problemområdet ges. Avsnittet inleds med att återberätta syftet med studien 
och visa på hur denna studie har uppfyllt detta syfte och besvarat frågeställningen från 
inledningen. Detta följa av studiens teoretiska och praktiska implikationer. Avslutningsvis ges 
förslag på fortsatt forskning inom problemområdet.  
 

6.1 Slutsatser 
Denna studie tog form i vårt intresse för kreditgivning och internationalisering. Syftet med 
studien var att beskriva och förklara hur svenska bankers kreditgivning till svenska företag ser 
ut i Kina. Kreditgivningsprocessen har i studien beskrivits i fyra steg; ansökan, 
kreditbedömning, beslut och villkor samt slutligen uppföljning och återbetalning. Innehållet i 
de olika stegen har genom studien bekräftats vara lika oberoende om banken befinner sig i 
Sverige eller Kina. Kreditgivningsprocessen tar sin början i en ansökan där företaget 
kontaktar banken och det initiala mötet tar vid. Vid en ansökan från ett dotterbolag i Kina kan 
ansökan kan ske på två ställen, antingen till ett bankkontor i Sverige, där moderbolaget har sin 
hemvist, eller till ett bankkontor där dotterbolaget befinner sig. Vart ansökan än sker kommer 
en kontakt med bankkontoret i Kina att upprättas eftersom informationsinsamlingen inför 
krediten görs i huvudsak där. Den insamlade informationen kommer dels från bankkontoret i 
Kina och dels från bankkontor i Sverige, som innehar en kontakt med moderbolaget, men 
informationen kommer också från specialister inom banken som kan vara experter på någon 
marknad eller bransch. I nästa steg bedöms informationen den så kallade kreditbedömningen. 
För ett dotterbolag i Kina är det oftast bankkontoret i Kina som sammanställer all information 
och gör analyser som skickas vidare till Sverige. I det tredje steget sker beslutet och villkor 
sätts. Det är sällan bankkontoret i Kina fattar ett eget beslut om att neka eller acceptera en 
kredit eller villkor utan att bankkontoret, eller rätt instans, i Sverige är medverkande i beslutet. 
Det sista steget, uppföljning och återbetalning går ut på att bankkontoret i Kina sköter 
uppföljningen och kontakten med dotterbolaget för att kontrollera hur betalningsförmågan ser 
ut. Denna uppföljning görs i huvudsak baserat på nyckeltal.  
 
Studien kan genom dessa steg bekräfta att kreditprocessen hos svenska banker sker på likartat 
sätt vare sig företaget verkar i Sverige eller i Kina. Detta besvarar således syftet i att 
identifiera och förklara eventuella skillnader i kreditgivningsprocessen. Det som dock är 
utmärkande för kreditgivningsprocessen till ett svenskt företag i Kina är att processen görs i 
samarbete med banken i Sverige, där ingen part får agera själv utan den andra partnerns 
medhåll. Mängden involvering av banken på hemmaplan skiljde sig även åt mellan bankerna 
där det på en bank togs beslut i förening mellan bankkontoret i Sverige och i Kina, medan det 
på en annan bank skedde helt på bankkontoret i Sverige. Samarbetet med banken i Sverige är 
tydligast i stegen ansökan och beslut och villkor.  
 
Syftet med studien var också att identifiera hur kreditbedömningen skiljer sig åt i svenska 
bankers kreditgivning till svenska företag i Kina kontra Sverige. I kreditbedömningen, som 
framställs av forskningen som det viktigaste steget, försökte studien identifiera skillnader i 
bedömningskriterier mellan kreditbedömning till svenska företag i Sverige respektive i Kina. 
Detta eftersom tidigare resultat på området å ena sidan visat på att det bör vara en skillnad i 
kreditbedömningen till företag som verkar utanför sin hemmamarknad och å andra sidan att 
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det inte behöver vara en skillnad i kreditbedömningen till dessa företag då de kan behandlas 
lika. Därför var vår utgångspunkt att beskriva och förklara huruvida detta föreföll sig hos 
svenska banker i deras kreditbedömning till svenska företag i Sverige kontra i Kina. I studien 
undersöktes därför huruvida bedömningskriterier som tidigare forskning lagt fram om 
kreditgivning i utlandet också användes av svenska bankers kreditgivning till svenska företag 
i Kina. Resultatet visar att de bedömningskriterier som framlagts tidigare också används vid 
kreditbedömning till svenska företag i Kina. Därför stödjer studien av svenska bankers 
kreditgivning till svenska företag i Kina den tidigare forskning som har lett fram till ett 
resultat att kreditbedömningen bör genomföras med ett antal andra bedömningskriterier än till 
inhemska företag. Studien har inte identifierat några ytterligare faktorer som används vid 
kreditbedömningen. De faktorer som studien identifierar att de svenska bankerna använder är 
erfarenheten hos företag att göra affärer på internationella marknader, nätverket som företaget 
är kopplat till, den risk som förknippas med det land företaget gör affärer i, såsom den 
politiska risken, samt transfereringsrisken, där valutarisken är mest påtaglig. Studien har, 
fastän inga nya faktorer identifierats, kunnat påvisa att det finns en tendens till skillnader i hur 
finansiell och icke finansiell information värderas i kreditbedömningen mellan svenska 
företag i Sverige och i Kina. Där redovisning tillsammans med ägare och ledning värderas 
mest i kreditbedömningen till företagen verksamma i Kina. Hos de företag endast verksamma 
i Sverige värderas redovisningen tillsammans med ägare och ledning, företaget självt och 
affärsidén mest i kreditgivningen. Detta identifierar vi som en följd av att dotterbolaget i Kina 
bedöms i kreditgivningen tillsammans med sitt moderbolag på hemmamarknaden. Vilket gör 
att affärsidén redan är beprövad, samt att företaget redan är etablerat och har en relation med 
banken sedan tidigare.  
 
Slutsatsen i studien är att kreditgivning skiljer sig åt till företag i utlandet och till inhemska 
företag. Där fler bedömningsfaktorer används vid kreditgivning i utlandet och att dessa 
faktorer kan kopplas till internationalisering och de risker som förknippas med ett företag som 
etableras utomlands.  
 

6.2 Implikationer 
Studien bidrar teoretiskt genom att den utökar och ger stöd till den begränsade forskningen 
inom kreditgivning till företag i utlandet. Studien utvecklar samtidigt den befintliga teorin 
genom en teorimodell som kan ligga till grund för vidare diskussion inom ämnet. Det 
modellen utvecklar rent teoretiskt är att återbetalningsvilja och förtroende inkluderats i ägare 
och ledning. Även moderbolagsborgen, som är specifikt för företag i utlandet, har inkluderats 
under säkerheter. Samt att studien stödjer tidigare identifierade bedömningskriterier och att 
dessa bör bedömas, varpå studien identifierar dessa som ett eget bedömningskriterie, Utland, 
där faktorer som nätverk, erfarenhet, landsrisk och transfereringsrisk lagts till.  
 
Studiens praktiska implikationer kan vara till nytta både för banker och företaget. Där banker 
kan får en tydlig modell för faktorer som de bör bedöma vid kreditgivning till företag som är 
eller ska etableras utomlands. De som då kan använda sig av våra resultat är främst 
verksamma kreditgivare som genom användandet av modellen/resultatet kan genomföra en 
effektiv kreditgivning som syftar till att fatta rätt beslut om att bevilja/avslå en kredit. För 
banken kan detta leda till minskade kreditförluster då en noggrannare bedömning av 
företagets situation göras. Företag kan i sin tur få en ökad förståelse för vad det är banker 
bedömer vid kreditgivning till företag i utlandet. En ökad förståelse kan ge företaget 
möjligheter att förbereda sig inför ansökan av krediten. Företaget kan också få en inblick i vad 
som förväntas av företaget för att kunna få en kredit och kan då arbeta för att uppnå 



58	  
	  

förväntningar innan mötet med banken och på så sätt öka sina chanser för att få en kredit. 
Detta kan då underlätta och effektivisera kreditprocessen. Studiens resultat kan också 
användas av företag utanför kreditgivningen där företaget kan få hjälp med att identifiera 
eventuella risker vid etablering utomlands eftersom banken grundar sina beslut i dessa risker, 
så som transfereringsrisker och valutarisker. En annan viktig implikationen som vi tror vår 
studie bidrar med är att bankerna tenderar att bli försiktigare när krediter flyttas utomlands 
och då kan företag vara proaktiv mot bankens försiktighet genom att upprätta en säker 
moderbolagsborgen och en tydlig plan för hantering av valutarisker och tranfereringsrisker. 
Andra intressenter som kan tänkas dra nytta av vår studie är aktieägare som kan få en 
tydligare bild av hur företag finansieras utomlands genom banklån och hur bankerna bedömer 
risker med verksamheter utomlands.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Denna studie har berört Svenska bankers kreditgivning till företag i utlandet och hur den 
skiljer sig från kreditgivning till inhemska företag. Studiens resultat har visat att det finns 
skillnader i kreditgivningen och därför kan det vara intressant för vidare forskning att utvidga 
och utveckla området genom att involvera banker från flera olika länder samt även flera 
marknader för att kunna komma fram till ett mer internationellt stärkande resultat vilket kan 
leda till att mer generaliserbara slutsatser kan dras. Det kan också vara av intresse att utföra en 
studie som studerar och jämför svenska bankers kreditgivning med kinesiska bankers 
kreditgivning för att se vilka skillnader och likheter som kan upptäckas mellan ländernas 
kreditgivning. Det kan även vara intressant att studera hur distansen mellan företagens 
hemmamarknad och utlandet påverkar bankernas syn på kreditbedömningen, eftersom det 
uppkom indikationer på att ju längre bort en kredit är desto försiktigare är banken. Samt hur 
dessa faktorer värderas beroende på om distansen är mindre eller större mellan företagets 
hemmamarknad och utlandet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide - Kina 
 

Introduktion till ämnet - Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver vår 
magister uppsats. Ämnet är hur Svenska banker arbetar med krediter utomlands, vi har valt att 
lägga fokus på de dotterbolag ni ger krediter till i Kina. 

Allmänt 

1. Kan du beskriva din arbetsroll här och vad dina arbetsuppgifter? 
2. Kan du beskriva vad ni har för sorts kunder här och vad ni erbjuder för 

tjänster till dessa kunder? 
3. Kan du förklara hur kreditprocessen ser ut hos er? 
4. Vilka faktorer anser ni är viktiga i varje del? 

 

Kreditprocessen 

Ansökan:  Hur går ansökan till? 

Kreditbedömningen 

1. Hur sker kreditbedömningen? 
2. Vilken information samlas in? 
3. Hur samlas den in? 
4. Vilka faktorer värderas tyngst? 

Kreditbeslutet: Hur fattas besluten? 

Uppföljningen 

1. Hur sker uppföljningen av krediter? 
2. Vilka faktorer analyseras? 

 

Finns det några skillnader mellan er kreditgivning i Kina och i Sverige? 

 

Bedömningskriterier 

Erfarenhet: På vilket sätt kan företagets tidigare erfarenheter från internationella marknader 
ha betydelse vid kreditgivning till bolag i Kina? 

Kunskap: På vilket sätt kan företagets kunskaper om aktuell marknad ha betydelse vid 
kreditgivning till bolag i Kina?  

Nätverk: På vilket sätt kan företagets nätverk på de utländska marknaderna ha betydelse vid 
kreditgivning till bolag i Kina? 

Redovisning: På vilket sätt kan företagets redovisning ha betydelse vid kreditgivning till 
bolag i Kina? 
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• Företagets finansiella status? 
• Förmågan att hantera lånet? 

Säkerheter: På vilket sätt kan företagets säkerheter ha betydelse vid kreditgivning till Kina? 

• Viljan att lämna säkerhet? 
• Typ av säkerhet? 
• Framtida värde? 

Företagaren/Ledningen: På vilket sätt kan företagaren/ledningen ha betydelse vid 
kreditgivning till bolag i Kina? 

• Egenskaper? 
• Kompetens? 
• Erfarenhet? 
• Ägarstruktur? 

Affärsidén: På vilket sätt kan företagets affärsidé ha betydelse vid kreditgivning till bolag i 
Kina? 

Företaget: På vilket sätt kan själva företaget ha betydelse vid kreditgivning till bolag i Kina? 

• Anställda? 
• Företagets värderingar? 
• Marknad 

Landets risk: På vilket sätt kan landets risk påverka kreditgivningen? 

• Allmänna ekonomiska klimatet i landet? 
• Statliga regleringar? 

Finns det några andra faktorer ni värderar högt vid kreditgivning till dotterbolag i Kina? 

Jämfört med moderbolagen i Sverige? 

Är det något annat ni vill tillägga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Sverige 
 

Introduktion till ämnet - Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver vår 
magister uppsats. Ämnet är hur Svenska banker arbetar med krediter utomlands. 

Allmänt 

5. Kan du beskriva din arbetsroll här och vad dina arbetsuppgifter? 
6. Kan du beskriva vad ni har för sorts kunder här och vad ni erbjuder för 

tjänster till dessa kunder? 
7. Kan du förklara hur kreditprocessen ser ut hos er? 
8. Vilka faktorer anser ni är viktiga i varje del? 

 

Kreditprocessen 

Ansökan:  Hur går ansökan till? 

Kreditbedömningen 

5. Hur sker kreditbedömningen? 
6. Vilken information samlas in? 
7. Hur samlas den in? 
8. Vilka faktorer värderas tyngst? 

Kreditbeslutet: Hur fattas besluten? 

Uppföljningen 

3. Hur sker uppföljningen av krediter? 
4. Vilka faktorer analyseras? 

 

Bedömningskriterier 

Erfarenhet: På vilket sätt kan erfarenhet ha betydelse vid kreditgivning? 

Nätverk: På vilket sätt kan företagets nätverk ha betydelse vid kreditgivning? 

Redovisning: På vilket sätt kan företagets redovisning ha betydelse vid kreditgivning? 

• Företagets finansiella status? 
• Förmågan att hantera lånet? 

 

Säkerheter: På vilket sätt kan företagets säkerheter ha betydelse vid kreditgivning till Kina? 

• Viljan att lämna säkerhet? 
• Typ av säkerhet? 
• Framtida värde? 
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Företagaren/Ledningen: På vilket sätt kan företagaren/ledningen ha betydelse vid 
kreditgivning? 

• Egenskaper? 
• Kompetens? 
• Erfarenhet? 
• Ägarstruktur? 

 

Affärsidén: På vilket sätt kan företagets affärsidé ha betydelse vid kreditgivning? 

 

Företaget: På vilket sätt kan själva företaget ha betydelse vid kreditgivning? 

• Anställda? 
• Företagets värderingar? 
• Marknad 

 

Finns det några andra faktorer ni värderar högt vid? 

 

Är det något annat ni vill tillägga? 
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