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ABSTRAKT 
När ett nystartat företag som söker kredit ska bedömas krävs från bankmannens sida en 
omfattande informationsinsamling för att utreda om nyföretaget har återbetalningsförmåga. 
Vid insamling av information använder sig bankmannen av olika informationskällor, en av 
dessa är bankmannens sociala nätverk. Syftet med denna studie är att utreda betydelsen av det 
sociala nätverket då bankmän i små städer samlar information beträffande nystartade företag 
som söker kredit. För att uppfylla syftet har efter teoretiska studier en kvalitativ undersökning 
bestående av personliga intervjuer utförts på Varbergs Sparbank, SEB, Handelsbanken och 
Nordea i Varberg. Genom att utföra vår undersökning i Varberg tror vi att vi på ett bra sätt 
kan spegla bankverksamheten i en svensk småstad. Det samlade resultatet av vår teoretiska 
och empiriska undersökning visar att bankmän i små städer i hög grad utnyttjar sociala 
nätverk i syfte att få information till kreditbedömningsprocessen gentemot nystartade företag.  
Utifrån vår teori och empiri har vi i analysen tagit fram en ”socialt nätverks-modell” som 
beskriver bankmannens sociala nätverk som bestående av tre delnätverk. Den första nivån är 
dyadrelationen, det vill säga den sociala relationen till kunden. Den andra nivån är det lokala 
nätverket som består av sociala relationer till lokala aktörer såsom revisorer, advokater, 
företagspersoner, personal på ALMI och andra nyckelpersoner i näringslivet. Den sista nivån 
utgörs av bankorganisationen, det vill säga bankmannen, hans kollegor samt bank- och 
kontorsstyrelse. Det sociala nätverket är speciellt betydelsefullt för att generera 
personinformation i det initiala stadiet av kreditbedömningsprocessen samt ge lokal 
marknads- och branschinformation.   
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1. Inledning 
I detta första kapitel inleder vi med en introduktion till det problemområde studien kommer 
att behandla. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i en preciserad 
problemformulering och ett syfte.  

1.1 Bakgrund 

För att starta ett nytt företag eller få ett befintligt att expandera krävs ofta någon typ av extern 
finansiering. Kapital kan komma i många olika former och från olika aktörer. I Sverige 
förlitar sig företagen traditionellt sätt oftast på finansiering genom banklån (Berggren, 2006), 
detta gäller framförallt små och medelstora företag (Landström & Winborg, 1995). Ett för 
banken viktigt moment vid utlåning är kreditbedömning. Kreditbedömningen går ut på att 
fastställa den framtida finansiella förmågan och viljan hos den kreditsökande att återbetala det 
lånade kapitalet (Bruns, 2003).   
 
Den traditionella synen på kreditbedömning baseras på att den numeriska och historiska 
informationen bestående av framförallt företagens årsredovisning prioriteras. Att prioritera 
denna typ av kvantitativ information kan vara problematiskt då man riskerar att förlora det 
material som inte är kvantifierbart men ändå är av betydelse (Green, 1997). När nystartade 
företag söker finansiering uppkommer svårigheter att tillämpa kvantitativ kreditbedömning, 
eftersom nyföretagen i de flesta fall saknar historisk information såsom årsredovisningar 
(Green, 1997; Hedelin & Sjöberg, 1993; NUTEK, 1993). Tillgång på annan numerisk 
information bestående av till exempel olika budgetar och kassaflödesanalyser är i många fall 
också ofta begränsad, eftersom företagets ekonomifunktion ofta ännu inte är uppbyggd 
(Green, 1997). I detta läge är det viktigt att bankerna finner andra metoder för att hantera 
kreditgivningen för att reducera inslaget av osäkerhet (NUTEK, 1993). Då bankerna saknar 
kvantitativ information måste det istället förlita sig på kvalitativ information menar Green 
(1997). Detta innebär att man tittar mer på de mjuka faktorerna såsom företagets affärsidé och 
nyföretagarens personliga egenskaper. Kreditbedömare finner ofta svårigheter att samla in och 
bedöma denna typ av information då insamlings- och analysmetoderna avseende kvalitativa 
variabler är begränsade (NUTEK, 1993).  
 
Informationen i nystartade små och medelstora företag är ofta begränsad vilket försvårar 
bankmannens riskbedömning (Bruns, 2003; Hedelin & Sjöberg, 1993; NUTEK, 1993). 
Informationen kring dessa företag karaktäriseras av icke-transparens och asymmetrisk 
information (NE: ojämnt fördelad information), för att komma ifrån denna icke-transparens 
kan bankmannen försöka skapa relationer till företaget och andra aktörer på marknaden 
företaget verkar på.  Svensson & Ulvenblad (1994) och Silver (2003) hävdar att detta fungerar 
speciellt väl i småstäder där utlåning sker lokalt. Bankmannen kan i sin lokala miljö bygga 
upp ett socialt nätverk som bland annat kan fungera som informationsbärare. Bankmannens 
sociala nätverk blir ett viktigt verktyg i kampen mot informationsasymmetrin vilket medför 
att kreditgivningsprocessen effektiviseras (Ferrary, 2003). Vissa bankmän menar dock att 
starka relationer kan medföra negativa effekter eftersom den kan reducera bankmannens 
objektivitet (NUTEK, 1993). 
 
Silver (2003) skriver att bankfinansieringen är i grunden, och har alltid varit, lokalt baserad. 
Bankerna har genom hela sin utveckling föredragit att låna ut lokalt eftersom den tillgängliga 
informationen är bättre ju närmare kunden beslut om finansiering sker. Detta fenomen brukar 
beskrivas som ”kyrktornsprincipen”, det vill säga att all utlåning sker inom ett avstånd på 
vilken man kan se det lokala kyrktornet. Silver menar dock att det i dag på grund av 
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teknikutveckling och allt större bankkoncerner finns tecken som tyder på att allt fler banker 
börjar ompröva idén om lokal kreditgivning. Med så kallad ”credit scoring”- teknik och 
portföljanalyser sker allt fler avgörande beslut långt från de företag som ska finansieras. Den 
individuella informationen om det enskilda företaget verkar inte lika viktigt längre. Detta 
centraliserande synsätt skulle innebära att man gick ifrån tanken om kyrkotornsprincipen. 
Vidare skriver Silver i en senare studie (2006a) att det finns tecken på att flera av de svenska 
bankerna arbetar med att centralisera kreditgivningen. Detta sker bland annat med det allt 
vanligare förekommande kreditmallarna, som tenderar att blir allt mer utförliga med tiden. 
Petersson (2006) stödjer Silvers tes att bankväsendet centraliseras, beskriver bankernas allt 
svagare fysiska närvaro, framförallt i landsbygdsområden. Logue (2006) skriver att den ökade 
centraliseringen i bankväsendet har minskat tillgången på lånekapital i halvstorskala, vilket 
försvårar de mindre och nystartade företagens expansion.   
 

1.2 Problemdiskussion 

Svensson & Ulvenblad (1994) menar att kredithandläggare har flera källor de använder sig av 
då de söker och tolkar information om det kreditsökande företaget. En av dessa källor är 
bankmannens sociala nätverk (Ferrary, 2003; Silver, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994)  
 
Vi är i tron att bankmannens sociala nätverk spelar en viktig roll i kredithanteringen, speciellt 
i de fall då det förekommer informationsproblem. Teorin (Bruns, 2003; Green, 1997; Hedelin 
& Sjöberg, 1993; NUTEK, 1993) talar för att informationsproblemen är större när nystartade 
företag söker kredit än när redan etablerade företag gör det. Det nystartade företaget saknar ju 
som nämnt i bakgrunden historisk information och den kvantitativa informationen är 
begränsad. Då denna traditionellt så viktiga information är begränsad blir det allt viktigare att 
söka alternativa källor för att få annan, mer kvalitativ information (Green, 1997). Vi vill i 
denna studie fånga betydelsen av bankmannens sociala nätverk i informationsinsamlingen 
inför kreditbeslut. Vi tror att vi har bäst chans att fånga dess betydelse där 
informationsproblemen är som störst. Vi kommer därför att fokusera på kreditgivning till 
nystartade företag eftersom vi tror bankmännen inför dessa kreditbesluten är mer benägna att 
söka alternativa informationskällor än när redan etablerade företag söker kredit. Vi tror med 
stöd av Silver (2001) och Ferrary (2003) att finansiärer med hög informationsasymmetri i 
högre grad utnyttjar det sociala nätverket för att samla information.      
 
Silver (2003) och Svensson & Ulvenblad (1994) talar för att effekten av användning av 
nätverk är genererandet av trovärdig och analyserbar information. Bankerna kan ofta använda 
denna metod för att undvika problemet med informationsasymmetri (Powell & Smith-Doerr, 
1994; Svensson-Kling, 1999). För att banken ska kunna applicera denna kunskap krävs dock i 
grunden ett decentraliserat beslutssystem, som tillåter lokala representanter att nyttja lokalt 
genererad information inför kreditbeslut menar Silver (2003).  
 
Teorin talar för att bankmannens sociala nätverk spelar en viktig roll i kredithanteringen, om 
detta är fallet talar det emot trenden om ett allt mer centraliserat beslutsfattande. Vi anser 
detta motsägelsefulla tillstånd väldigt intressant och viktigt att undersöka. Är verkligen det 
lokalt förankrade sociala nätverket av betydelse i kreditbedömningen och leder användandet 
till en minskad informationsasymmetri? Silver (2003) skriver: ”Utnyttjandet av det sociala 
nätverket är en av de mest välbevarade offentliga hemligheterna bakom kreditbedömningar 
inom bankvärlden. Detta är ett fenomen som alla erfarna bankmän känner till, men som 
sällan diskuteras” (s.168).   Som nämnt har Silver (2003), Svensson & Ulvenblad (1994) och 
Ferrary (2003) i sina studier kommit fram till att det sociala nätverket har betydelse i 
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kreditbedömningen. Vi vill gå djupare i deras resonemang och tydligare utreda och beskriva 
de fenomen som Silver beskriver som bankmännens hemlighet. Genom denna fördjupning vill 
vi speciellt utreda det sociala nätverkets roll i informationshanteringen och hur nätverket kan 
fungera som informationsbärare. Vi vill få svar på frågor som; Hur använder sig bankmännen 
av sina sociala nätverk? Vilken slags information genereras från det sociala nätverket? Vilka 
relationer ingår i bankmannens sociala nätverk? Hur ser bankmännen på det sociala nätverket 
som informationsbärare, anser de det viktigt? Hur står sig det sociala nätverket som 
informationsbärare i jämförelse med andra informationsbärare?  
 

1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan leder fram till följande frågeställning:  
 
Vilken betydelse har bankmannens sociala nätverk vid insamling av information vid 
kreditbedömning gentemot nystartade företag i små städer?   
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur ett bankperspektiv beskriva och förklara det sociala 
nätverkets funktioner i insamlingen av information vid kreditbedömning av nystartade företag 
i små städer. Vi vill utreda hur nätverket kan fungera som informationsbärare.  
 

1.5 Definitioner 

• Bankmän – Kredithandläggare, kreditgivare, kreditbedömare och bankmän används 
synonymt i referensramen eftersom dessa begrepp benämns så av författarna och 
forskarna. I empirin benämns också bankmännen efter de titlar som man använder 
inom de respektive bankkontoren. Då vi använder det icke könsneutrala begreppet 
bankman ämnar vi inte göra något inlägg i könsdebatten, utan använder endast 
begreppet för enkelhetens skull. Bankmannen skulle lika gärna kunna vara en kvinna.  

 
• Informationsbärare – Händelser eller företeelser ur vilka bankmännen kan uttolka 

information, såsom exempelvis ett samtal, en person eller ett nätverk (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). 

 
• Kreditbedömningsprocessen – Den kronologiska process indelad i initial kontakt, 

beredning, bedömning och beslut ett kreditsökande företag går igenom.  Fokus i vår 
studie kommer att ligga på beredningsfasen där bankmannen både aktivt och passivt 
inhämtar den information som kommer att ligga till grund för det kommande 
kreditbeslutet (Svensson & Ulvenblad, 1994). (Begreppen kreditbedömningsprocess, 
kreditgivningsprocess och kredithanteringsprocess kommer i denna studie hanteras 
synonymt med varandra) 

 
• Nystartade företag - Med nystartat företag avses i denna uppsats i enlighet med 

NUTEK (1993), ett företag som varit verksamt i mindre än tre år. 
 

• Små städer – För att definiera vad en småstad är har vi använt oss av Svenssons 
(2000) definition, hon menar att en mindre tätort är en ort med mellan 20000 och 
50000 innevånare. Begreppet stad är något vi svenskar använder i dagligt tal, 
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begreppet har i Sverige ingen juridisk betydelse vad vi menar är själva verket en tätort, 
begreppen är därmed synonyma (scb.se).  I uppsatsen kommer vi att benämna en 
mindre tätort som en småstad då vi tycker det förenklar läsningen.  

  
• Socialt nätverk – Bankmannen bygger upp ett socialt nätverk genom att knyta 

kontakter och skapa sociala relationer i den miljö han/hon verkar i. Sociala nätverk 
skiljer sig från kommersiella nätverk genom att relationerna är av mer privat, informell 
och social karaktär i motsatt till av rent affärsmässig (NUTEK, 1993). Den relationen 
bankmannen har till den enskilde kunden placerar vi både i det sociala och det 
kommersiella nätverket, denna relation är ofta av både social och kommersiell 
karaktär, detsamma gäller relationer till revisorer. Då kunden har angivit sin revisor 
som referens anser vi att relationen tillhör bankmannens kommersiella nätverk. I 
övriga fall anser vi att relationer till revisorer ingå i bankmannens sociala nätverk.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta andra kapitel beskrivs inledningsvis kreditbedömningsprocessen, därefter behandlas 
information inom kreditbedömningen. Efter detta följer ett avsnitt om de sociala nätverkens 
roll i kreditbedömningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om lokal kreditgivning.  

2.1 Kreditbedömningsprocessen 

Kreditbedömningsprocessen är en process som går ut på att bedöma den potentiella 
kredittagarens återbetalningsförmåga. Processen utgör grunden för att undvika kreditförluster 
samt att maximera bankernas avkastning på riskkapital (Funered, 1994). För att på ett 
överskådligt sätt beskriva kreditbedömningsprocessen kommer vi nedan använda oss av 
Svensson & Ulvenblads (1994) modell där de beskriver kreditgivningen som en kronologisk 
process i flera steg. De olika stegen är beroende av utfallet från föregående steg. 
     

   
Figur 2.1 Kreditbedömningsprocessen. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 

2.1.1 Initial kontakt 

Det första steget i kredithanteringsprocessen innebär det nystartade företagets första kontakt 
med banken. I samband med den initiala kontakten bildar sig kreditbedömaren en första 
uppfattning om den kreditsökande. I en studie utförd av NUTEK (1993) där ett stort antal 
bankmän intervjuats hävdade flertalet att den initiala kontakten är mycket viktig och många 
gånger avgörande för kreditbeslutet. Kreditbedömaren beskrivs vid detta tillfälle få en känsla 
för den kreditsökande och företagets möjlighet att lyckas.  
 
Enligt Hedelin och Sjöberg (1993) har bankmännen spridda åsikter angående hur stor tyngd 
som ska läggas vid det första intrycket vid kreditgivningen. Vissa bankmän menar att man ska 
vara försiktig att grunda sitt beslut på den omedelbara uppfattningen, då detta kan innebära att 
felaktiga beslut tas. Green (1997) menar att det första intrycket har betydelse för hur 
kreditprocessens kommer att fortskrida. Intrycket bankmannen får av den kreditsökande 
påverkar bedömningsprocessens fortsatta utformning, omfattning och i slutänden vilket beslut 
som kommer att fattas.   

2.1.2 Beredning  

Beredning av en kreditpropå består av att bankmannen både passivt och aktivt samlar in den 
information som skall ligga till grund för kreditbeslutet. Vanligtvis går beredningsfasen till så 
att kunden presenterar sig själv och projektet, vilket medför att den initiala kontakten blir 
utgångsläget i beredningen (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Kreditbedömningsprocessen skiljer sig åt beroende på den kreditsökandes koppling till 
banken. För bankmannen är det enklast att bevilja ett nytt lån till en redan befintlig kund, 
eftersom information om den kreditsökande redan finns internt i banken. Handlar det om ett 
etablerat företag som är ny kund för banken får bankmannen hämta information externt i form 
av till exempel bokslut, produkt-, marknads- och organisationsbeskrivningar (Green, 1997). 
Genom att analysera tidigare årsredovisningar och budgetar kan bankmannen bilda sig en 
uppfattning om hur företaget skött sig och om företaget har en god ekonomisk planering och 
en väl fungerande ekonomifunktion (Hedman, 1995). 

Initial kontakt Beredning Bedömning Beslut 
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I de fall nystartade företag söker kredit är situationen svårare eftersom tillgången på 
information är begränsad. Det finns inga årsredovisningar att studera och företagets 
ekonomifunktion är ofta ännu inte uppbyggd (Green, 1997). Kreditbedömaren måste i detta 
fall framförallt bedöma ledningens förmåga att lyckas organisera företaget och därefter 
analysera företagets affärsidé (Green, 1997; Hedelin & Sjöberg, 1993; Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Därmed ökar kraven på kreditbedömarens förmåga att framförallt tolka, 
men även att samla informationen (Green, 1997). Ferrary (2003) menar att det är svårt att 
skaffa objektiv information från nystartade företag eftersom det råder en stark ovisshet om 
företagets framtida aktiviteter. Det finns få faktorer som verkligen kan försäkra företagets 
tillväxt och avkastning på insatt kapital.  
 
Trots svårigheter att bedöma nystartade företag bör bankerna inte bortse från dessa då några 
av företagen kommer att bli morgondagens storföretag. Att satsa på ett nystartat företag kan 
således leda till en lönsam affärsrelation i framtiden (Svedin, 1992). 

2.1.3 Bedömning 

Altman & Saunders (1998) tar upp fem grundläggande bedömningsfaktorer vid kreditgivning 
som länge används som analysverktyg i kreditbedömningen. Faktorerna benämns tillsammans 
som kreditbedömningens ”fem C” och är Capacity (kapacitet), Character (personlighet), 
Capital (kapital), Collateral (säkerheter) och Conditions (affärsklimat).   
 
I den klassiska finansieringslitteraturen finns vidare en rad olika modeller och teorier för hur 
etablerade företag bedöms när de söker kredit. De flesta metoderna har sin grund i analys av 
historisk information såsom årsredovisningar. Modeller som behandlar hur nyetablerade 
företag bedöms är det däremot ont om i den klassiska litteraturen (Green, 1997; NUTEK, 
1993; Silver, 2003). Svedin (1992), Hedelin & Sjöberg (1993) samt Svensson & Ulvenblad 
(1994) tar dock upp faktorer som används för att bedöma nyföretag. Svedin menar att 
erfarenhet, målsättning, tidsperspektiv, budget och finansiering bör beaktas. Enligt Hedelin & 
Sjöberg är person, affärsidé, kapitalstruktur och säkerhet viktiga faktorer.  
 
Fortsättningsvis i denna studie kommer vi att utgå från de bedömningsfaktorer Svensson & 
Ulvenblad (1994) använder sig av nämligen siffermaterialet, säkerheterna, affärsidén, 
personen bakom företaget samt företaget som helhet. Vi anser att dessa faktorer är 
övergripande och stämmer väl överens med både Altman & Saunders ”fem C” samt de 
faktorer Svedin och Hedelin & Sjöberg behandlar.  
 
I beredningsfasen samlar kreditbedömaren in information för att kunna bedöma risken en 
kredit innebär. Det finns två sorters risk för kreditgivaren under kreditens livslängd (Broomé, 
Elmér & Nylén, 1995): 
 

• Risken för betalningsinställelse – Denna risk är kopplad till den kreditsökandes 
framtida återbetalningsförmåga. För att få en uppfattning om hur omfattande denna 
risk är samlar bankmannen in information speciellt angående personen bakom 
företaget, affärsidén och siffermaterialet. 

 
• Risken vid betalningsinställelse – Innefattar den situation då en kredittagare inte kan 

betala sina skulder. Vid bedömning av denna risk fokuseras bedömningen på de 
säkerheter det kreditsökande företaget lämnar. 
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2.1.4 Beslut 

Det är ingen svårighet att fastställa tidpunkten när det formella kreditbeslutet fattas, medan 
det reella beslutet oftast tas informellt tidigare. I vissa fall tas det informella beslutet, bara 
några minuter efter att bankmannen och företaget träffas för första gången. Ibland sker det att 
tidpunkten sammanfaller för det formella och reella beslutet (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
Den enskilde bankmannen har ofta en limit för hur höga krediter denne får bevilja. Om 
kreditansökningarna överstiger detta belopp kan beslutet om krediten ska beviljas eller inte 
föras vidare till kontorschefen. Svensson & Ulvenblad (1994) beskriver vidare att bankerna 
har en hierarki avseende kreditbeslut som är uppdelad i tre nivåer; lokal, regional och central. 
När banken ska besluta om stora krediter fattas beslutet regionalt eller centralt, de allra största 
kreditbesluten tas centralt. Silver (2003) menar att det finns risk att information beträffande 
ett kreditärende faller bort i de fall beslut inte tas lokalt.  
 

2.2 Information  

I tidigare avsnitt har de bedömningsfaktorer som bankmännen framförallt tittar på då en kredit 
ska beviljas nämnts, dessa var siffermaterialet, säkerheterna, affärsidén, personen bakom 
företaget samt företaget som helhet. För att kunna bedöma dessa faktorer krävs en omfattande 
informationsinsamling.  Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att bankmännen inte finner 
några svårigheter att fastställa vilka de viktiga bedömningsfaktorerna är. Svårigheten för 
bankmannen ligger i att skaffa sig tillgång till ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma de 
faktorer som fastställts som viktiga.  
 
Informationen som kreditbedömningen bygger på kan behandla framtid, nutid och dåtid. 
Framtida information kan till exempel bestå av budgetar, prognoser samt marknads- och 
konjunkturutsikter. Nutida information handlar om nulägesbeskrivningar av det ekonomiska 
läget, medan dåtida information består i bland annat tidigare års bokslut och årsredovisningar 
(Green, 1997).    
 
Information kan beroende på innehåll och karaktär delas in i olika kategorier. Svensson & 
Ulvenblad (1994) har gjort en indelning av informationen med avseende om informationen 
direkt avser det kreditsökande företaget eller om den är av mer generell karaktär. Vidare om 
informationen direkt avser kommersiella och ekonomiska företeelser eller om den avser 
personer eller sociala, icke-ekonomiska företeelser.  
 

• Företagsspecifik information – Information som direkt avser det kreditsökande 
företaget. 

• Kontextuell information – Allmän information om händelser och företeelser, som 
kan påverka det kreditsökande företaget, men som inte direkt avser det aktuella 
företaget. 

• Kommersiell information – Ekonomisk information om direkta 
affärsförutsättningar. 

• Social information – Information som avser till exempel personer, värderingar och 
trender. 

 
Dessa olika kategorier kan indelas i fyra olika grupper och beskrivas genom en matris, 
matrisen presenteras på följande sida. 
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KONTEXTUELL 
INFORMATION 

FÖRETAGSSPECIFIK 
INFORMATION 

SOCIAL  
INFORMATION 

Information om 
samhällstrender. 

Information om personer i det 
kreditsökande företaget. 

KOMMERSIELL 
INFORMATION 

Information om generella 
affärsförutsättningar. 

Information om det 
kreditsökande företagets 
affärsförutsättningar. 

Figur 2.2 Olika kategorier av information. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 
 
Kontextuell-social information består av allmän information om samhällstrender, attityder och 
värderingar hos befolkningen, kan till exempel innefatta ett ökat samhällsmedvetande 
beträffande miljö eller etikfrågor. Företagsspecifik-social information avser framförallt 
personer i företaget till exempel ägare, ledning eller andra nyckelpersoner men också personer 
i deras närmiljö. Bankmän menar att information om till exempel skilsmässor och alkoholism 
kan ses som viktiga varningssignaler. Information av kontextuell-kommersiell karaktär består 
framförallt av olika slag av generell bransch- och marknadsinformation. Ett exempel på 
företagsspecifik-kommersiell information kan vara att en leverantör ej vill ge det aktuella 
företaget krediter (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

2.2.1 Informationsbärare 

De händelser eller företeelser som förmedlar information benämner Svensson & Ulvenblad 
(1994) informationsbärare. Det kan vara allt från ett samtal, ett händelseförlopp, en persons 
uppträdande eller klädsel till en årsredovisning eller en budget. Olika informationsbärare ger 
olika slags information. För att få en överblick över vilken typ av information olika 
informationsbärare ger kan man använda sig av den matris som Svensson & Ulvenblad satt 
samman för att kategorisera informationsbärare och dess innehåll. Matrisen illustrerar att 
olika relationer och grupper av relationer är viktiga informationsbärare för bankmännen. 
 
INFORMATIONS- 
BÄRARE 

Kontextuell/ 
Social 

Kontextuell/ 
kommersiell 

Företagsspecifik/ 
social 

Företagsspecifik/ 
kommersiell 

Företagsledaren   X X 
Företagsbesök   X X 
Kommersiellt nätverk X X X X 
Socialt nätverk X X X X 
Bankorganisationen X X X X 
Massmedia X X  X 
Siffermaterial   X X 
Bankkontot   X X 
Upplysningsföretag  X  X 
Branschorganisationer  X   

Figur 2.3 Exempel på informationsbärare och deras innehåll. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 
 
Det kommersiella nätverket består i bankmannens rent affärsmässiga relationer som till 
exempel till anlitade konsulter eller en revisor kunden lämnat som referens. Det sociala 
nätverket omfattar bankmannens relationer som är av helt eller delvis sociala karaktär till 
olika personer. I bankorganisationen ingår bankmannens kollegor, styrelseledamöter i 
bankstyrelsen med flera. Siffermaterialet kan bestå i till exempel årsredovisningar eller 
budgetar (Svensson & Ulvenblad, 1994). Det upplysningsföretag bankerna i Sverige 
framförallt använder sig av är UC (Upplysnings Centralen) (Jönsson, 1992).  
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2.2.2 Informationsbärare och bedömningsfaktorer 

Genom att använda sig av olika informationsbärare kan bankmän få information om de 
faktorer de ämnar undersöka i sin kreditbedömning. Nedan följer en utredning över 
bedömningsfaktorerna bankmän framförallt behandlar enligt Svensson & Ulvenblad (1994), 
samt vilka informationsbärare de använder för att få information om dem. 
 
Siffermaterialet 
Det siffermaterial som ligger till grund för beslut genereras först och främst av det 
kreditsökande företaget själv, det vill säga företaget och företagsledaren är 
informationsbärare. Den kreditsökande förväntas presentera ett underlag som gör det möjligt 
för bankmannen att bedöma verksamhetens ekonomiska förutsättningar (NUTEK, 1993).  
 
Då ett nystartat företag söker kredit efterfrågas först och främst resultat-, balans- och 
likviditetsbudgetar (Svensson & Ulvenblad, 1994). Svedin (1992) talar speciellt för att banken 
bör kräva en väl specificerad likviditetsbudget då de ska bevilja kredit till nyföretag. En 
budget ger banken information om företagets förmåga att själv bedöma framtiden (Sigbladh & 
Lundén, 1998). Svedin (1992) menar att budgetarna bör granskas noga eftersom de i många 
fall är glädjekalkyler. 
 
När bankmannen kontrollerar siffermaterialet i det nystartade företaget, handlar det först och 
främst om att bedöma planernas realism. För att lättare göra detta kan bankmannen jämföra 
materialet med andra företag i samma bransch. För att få denna typ av information kan 
bankmannen vända sig till exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB) eller Handelns 
Utredningsinstitut (HUI) som publicerar statistik över nyckeltal för olika branscher. Dessa 
kan ge vägledning om vad som är rimligt (NUTEK, 1993). Genom att tillämpa nyckeltal 
angående resultat och finansiella mått kan kreditbedömaren få en bild av företagets 
ekonomiska stabilitet och på så sätt bedöma företagets framtida möjligheter (Svedin, 1992).  
 
Hedman (1995) menar att kapitalstrukturen är viktig för att en kreditbedömare ska kunna 
beakta hur ett företag finansierar sina tillgångar. Endast anläggningstillgångarna bör 
finansieras med banklån, omsättningstillgångarna bör finansieras av eget kapital. Ett problem 
i nystartade företag är ofta bristen på eget kapital vilket innebär att nyföretaget relativt sätt 
måsta ta höga lån.  
 
Säkerheterna 
Risken vid betalningsinställelse reduceras genom att banken kräver säkerheter för krediten. 
Säkerheterna ses som en sekundär källa till betalning. Bankerna är enligt bankrörelselagen 2 
kap 13§ bundna att kräva betryggande säkerheter i form av fast eller lös egendom eller i form 
av borgen om inte särskilda skäl föreligger att avstå (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). 
 
De vanligaste typerna av säkerheter är pantbrev i fast egendom, företagsinteckning och 
borgen. Pant i fast egendom innebär att pantbrev överlämnas till kreditgivaren som säkerhet 
för kredittagarens fordringar. En företagsinteckning innebär att säkerhetsunderlaget är all lös 
egendom som ingår i företagets verksamhet (Folkesson, 2002). Ett sätt att låta den 
kreditsökande ta ett större ansvar är att använda sig av personlig borgen. Denna åtgärd anses 
öka företagaren samarbetsvilja i händelse av kris (Svensson & Ulvenblad, 1994). Säkerhetens 
värde är det ekonomiska utbyte som en realisation av säkerheterna ger vid en konkurs 
(Broomé, Elmér & Nylén, 1995). 
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Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att när en säkerhet ska värderas använder sig 
bankmannen av dess aktuella marknadsvärde. Det vill säga marknaden står som 
informationsbärare. Bankmannen värderar sedan ofta tillgångarna som tagits som säkerhet till 
ett givet schablonmässigt procenttal av det aktuella marknadsvärdet. Det schablonmässiga 
värdet säkerheten värderas till är ofta väsentligt lägre än marknadsvärdet. Detta beror på 
riskerna säkerheterna innebär, Broomé, Elmér & Nylén (1995) nämner två olika risker; 
tidsrisken och realisationsrisken. Tidsrisken avser dels svårigheten att göra en tillförlitlig 
bedömning av tillgångarnas framtida värde och dels den urholkning av tillgångarna som sker 
innan konkurs. Realisationsrisken är den risk kreditgivaren löper att i samband med konkurs 
få ut ett lägre pris för tillgången än om den sålts vid normala förhållanden.      
 
För att värdera säkerheternas värde kan bankmannen också hämta information från 
kundföretagets egen balansräkning (eller eventuellt i startbalansen i nyföretagets fall), risken 
är då att tillgångarna är övervärderade (Tegin, 1997).  
 
Affärsidén 
För att finansiären skall kunna bedöma potentialen i det nya företaget används affärsidén och 
affärsplanen som det primära verktyget. Kan nyföretagaren på ett tydligt och upplysande sätt 
förklara hur affärsprojektet är planerat att genomföras får kreditbedömaren indirekt ledtrådar 
beträffande nyföretagarens omdöme och realistiska planer, dessa indikationer kan 
kreditbedömaren använda sig av senare vid bedömning av kapitalstruktur (Hedelin & Sjöberg, 
1993).  
 
Varje företag måste ha en avgränsad och väl definierad affärsidé som beskriver de behov 
företaget avser fylla på marknaden. Affärsidén ska beskriva företagets kunder, kundernas 
behov samt företagets möjligheter att tillgodose behovet menar Svedin (1992). NUTEK 
(1993) skriver också att affärsidén skall var väldefinierad. Företagaren ska kunna svara på de 
klassiska frågorna: ”vad, till vem och hur?”. Utifrån svaren på frågorna kan bankmannen 
bedöma hur unik affärsidén är. Bankmannen måste också bedöma branschen och 
konkurrensen för att undersöka chansen nyföretaget har att bli lönsamt. Det är dock svårt för 
bankmannen att ha kunskap och kännedom om samtliga branscher, branschkunskap är svår 
och tidskrävande att skaffa sig. Bankmännen förlitar sig därför ofta på företagarens 
presentation av affärsidén och bedömning av branschen. Om inte affärsidén är helt orimlig 
blir förtroendet för företagaren därmed indirekt avgörande för kreditbeslutet. En duktig 
företagare har oftast en bra idé. I Hedelin & Sjöbergs (1993) undersökning säger en bankman 
under en intervju:  
 
”Om förtroendet för kunden är mycket stort och väl underbyggt kan jag lita mer på kundens 
analys än på min egen” . (Hedelin & Sjöberg, 1993, s. 133)  
 
Svensson & Ulvenblad (1994) tar upp ett antal informationsbärare som bankmännen kan 
använda sig av för att kontrollera det kreditsökande företagets affärsidé. De viktigaste menar 
författarna är:  
 

• Sociala nätverk bankmannen har utanför banken till exempel andra kunder som är i 
samma bransch eller revisorer som verkar på marknaden.  

• Nätverk bankmannen har inom banken. Ett sätt att utveckla denna informationskanal 
är att personer inom banken delar upp olika branscher sinsemellan. På så sätt kan olika 
personer hålla sig informerade om händelseutvecklingen i olika branscher.  

• Externa konsulter som kan anlitas för att analysera affärsidén då denna är svårbedömd. 
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• Organisationer som NUTEK och andra utvecklingsfonder. 
• Tidningar och facklitteratur.  

 
Vid bedömning av affärsidé skiljer sig förutsättningarna i en bank på en större ort från en 
bank i en mindre ort menar NUTEK (1993). På en mindre ort befinner sig bankmannen 
närmare marknaden och har ett tätare nätverk till marknadens aktörer och har därmed lättare 
att tillgodose sig värdefull information. 
 
Personen  
Då ett nystartat företag söker kredit spelar bankens bedömning av nyföretagaren som person 
stor roll, utfallet av personbedömningen är i många fall till och med avgörande för om en 
kredit beviljas eller inte (Green, 1997; Hedelin & Sjöberg, 1993, NUTEK, 1993).  
 
Enligt Svensson & Ulvenblad (1994) bedöms personen framförallt utifrån tre olika aspekter; 
egenskaper, kompetens samt motiv till företagandet. Hedelin & Sjöbergs (1993) menar att de 
viktigaste personliga egenskaperna är: gott affärssinne, realistiska mål, gott omdöme, 
laglydnad, yrkeskompetens, trovärdighet och målmedvetenhet. För att lyckas som företagare 
krävs också entusiasm och inre drivkraft, uthållighet, analytisk förmåga, målmedvetenhet, 
initiativförmåga samt realism (NUTEK, 1993). Hedelin & Sjöberg (1993) menar att det är 
viktigt att nyföretagaren har kontakter inom den bransch företaget ska verka på.  
 
I sin bedömning försöker bankmannen skapa sig en uppfattning om vilken kompetens som 
företagaren måste besitta för att kunna driva sin verksamhet. När det är gjort gör bankmannen 
en bedömning om företagaren har den nödvändiga kompetensen (Svensson & Ulvenblad, 
1994). Svedin (1992) och Hedelin & Sjöberg (1993) talar för att företagarens erfarenhet är en 
viktig kompetens som bör undersökas. Författarna menar att ju större bransch- och 
yrkeserfarenhet samt erfarenhet av konkurrenter och kunder företagaren har desto större chans 
har företaget att lyckas. Att företagaren har relevant utbildning samt har tagit del av 
nyetableringsrådgivning ses också som positivt (Hedelin & Sjöberg, 1993; Svensson & 
Ulvenblad, 1994).   
 
Beträffande nyföretagarens motiv till att starta eget menar NUTEK (1993) att bankmännen 
har negativa erfarenheter av personer som på grund av arbetslöshet vill starta eget. De positiva 
motiven är att företagaren vill tjäna pengar, förverkliga en dröm eller vara sin egen chef.  
 
Den bästa informationsbäraren att få information om personen bakom företaget är personen 
själv menar Svensson & Ulvenblad (1994), de benämner relationen mellan kreditgivaren och 
den kreditsökande dyadrelationen. Den information som fås direkt från kunden bör dock 
komplettera och kontrolleras med hjälp av andra informationsbärare. NUTEK (1993) och 
Hedelin & Sjöberg (1993) lyfter fram upplysningsföretagen, av företagen lämnade referenser, 
medarbetare på bankkontoret, bankstyrelsen, bankinterna register samt sociala nätverk. 
Svensson & Ulvenblad (1994) menar att eftersom det i små städer ofta råder stor allmän 
personkännedom kan bankmän i hög utsträckning utnyttja sina sociala nätverk för att få 
personinformation, ett påstående även Ferrary (2003), Hedelin & Sjöberg (1993) samt Silver 
(2003) stödjer.    
 
Från kreditupplysningsföretag såsom UC kan banken få information om 
betalningsanmärkningar, anmärkningar hos kronofogde, personens inkomst och 
fastighetsinnehav samt eventuellt tidigare engagemang i företag som hamnat i obestånd eller 
konkurs (Fritsch, 1993).  UC har en databas med ekonomisk information om samtliga svenska 
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företag och alla privatpersoner som är över 16 år och folkbokförda i Sverige. Informationen 
kommer framförallt från Statistiska centralbyrån (SCB), Patent och registreringsverket (PRV), 
Riksskatteverket (RSV), kronofogdemyndigheterna och tingsrätter (Jönsson, 1992).  
 
Företaget som helhet 
För att få en uppfattning om företaget som helhet fungerar ett företagsbesök som den bästa 
informationsbäraren. Genom besöket kan bankmannen undersöka om det är ordning och reda 
på företaget och om det råder någon aktivitet samt känna av stämningen bland de anställda. 
Bankmannen kan undersöka vad det står för bilar utanför företaget och vilken inredning som 
finns på kontoret. Dessa attribut menar många kreditbedömare säger mycket om vilken 
kostnadsmedvetenhet som genomsyrar företaget (NUTEK, 1993).  
 
Svedin (1992) menar att företagets nutida och framtida produkter är en viktig del av 
kreditbedömningen. Det är bra om kreditbedömaren känner till företagets produktsortiment 
och dess utveckling då det ska generera morgondagens intäkter.  Det är också viktigt för 
kreditbedömaren att skapa sig en uppfattning om hur företagets produktion ser ut i och med 
att det är den som påverkar produktionsflödet i företaget. För att banken ska få kunskap och 
en känsla för detta bör bankmannen besöka företaget. Genom att göra detta får bankmannen 
insyn i verksamheten och chans att ställa frågor till företagarna i deras egen miljö. På så sätt 
kan bankmannen bilda sig en uppfattning om tillverkningsprocesser, produkter och kunder.  
 

2.3 Sociala nätverk och kreditbedömning 

Det finns flera grundläggande delar i det sociala nätverket och organisationer använder sig av 
sociala relationer i sin verksamhet för att bland annat ta del av och ge information skriver 
Tichy, Thusman och Fombrun (1979). Ett socialt nätverk karakteriseras av relationer av social 
och informell karaktär (NUTEK, 1993). Gunneriusson (2002) beskriver ett socialt nätverk 
som ett nätverk där relationerna är varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade och icke-
hierarkiska. Relationerna är mellanmänskliga och karaktäriseras av ömsesidigt beroende 
mellan aktörerna, nätverket styrs inte heller av formella regler. Ferrary (2003) beskriver ett 
socialt nätverk som en grupp individer bland vilka det råder tät ekonomisk interaktion och täta 
sociala relationer. Information som rör medlemmarna cirkulerar väldigt snabbt och rykten 
uppstår omedelbart bland medlemmarna.     
 
Den relation som Svensson & Ulvenblad (1994) benämner dyadrelationen kan ses som en del 
av bankmannens sociala nätverk. Genom att bankmannen skapar en social relation till kunden 
blir kunden del av bankmannens sociala nätverk. Från kunden kan bankmannen få 
information om dennes företag, andra kunder till banken, marknader och branscher. Även om 
dessa relationer är värdefulla får dock inte glömmas bort att det kan leda till problem att både 
ha en affärsmässig och en social anknytning till den kreditsökande. 
 
För att en relation ska anses vara en del av ett socialt nätverk bör relationen vara i alla fall 
delvis av social karaktär. I relationen bör det också ske ett utbyte av tjänster och gentjänster. 
För att en relation i ett socialt nätverk ska bestå måste tjänster och gentjänster på lång sikt 
väga lika (Johannisson, 1996). Granovetter (1979) skriver att länkarna i en relation antas bli 
starkare ju längre en relation består. Relationer till revisorer ingår i likhet med kundrelationen 
i både bankmannens sociala och kommersiella nätverk. Då kunden har angivit sin revisor som 
referens är relationen affärsmässig och ingår enligt Svensson & Ulvenblad (1994) i 
bankmannens inre kommersiella nätverk. Revisorn kan också ses som en del av bankmannens 
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sociala nätverk, Silver (2003) menar att bankmän skapar sociala relationer till bland annat 
lokala revisorer i syfte att få värdefull information i kreditbedömningen.    

2.3.1 Nätverksmodell 

För att få en bättre förståelse över hur bankmannen använder sig av sitt nätverk och vad 
nätverket består av kan Svensson & Ulvenblads (1994) nätverksmodell användas. Modellen 
beskriver de nätverk bankmän använder sig av, framförallt vid kreditbedömning av nystartade 
företag. 
 
Figuren utgörs av bankmannens samtliga relationer i rollen som bankman, det vill säga 
modellen inkluderar både bankmannens social och kommersiella nätverk. Författarna delar in 
nätverket i fem nivåer, bankmannen utnyttjar olika delar av nätverket beroende på om denne 
söker tillgång till, tolkar eller tillämpar information. De olika delarna i nätverket utnyttjas 
både aktivt av bankmannen genom att han själv tar kontakt för att till exempel stämma av en 
kund, dels passivt genom att bankmannen passivt tar emot signaler när något inträffar.  

 
Figur 2.4 Bankmannens nätverk. Källa: Svensson & Ulvenblad (1994) 

 
De olika nivåerna (”delnätverken”) i figuren representerar följande: 
 
1. Dyadrelationen – Relationen mellan låntagare och långivare, det vill säga bankmannen 
och nyföretagaren. Ferrary (2003), Silver (2003), Svensson-Kling (1999) och Svensson & 
Ulvenblad (1994) menar att bankmannen genom att skapa relationer till den kreditsökande 
kan reducera risken i kreditärendet. Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att relationen 
skapar en möjlighet för bankmannen att få både social och kommersiell företagsspecifik 
information. Genom att kontakt sker direkt mellan kredittagare och kreditgivare ökar 
sannolikheten att informationen inte förvrängs av en mellanliggande persons tolkning. Det är 
dock viktigt att bankmannen är uppmärksam på att företagaren själv kan undanhålla eller välja 
ut vilken information han vill ge kreditbedömaren.  
 
Denna relation kan ses ur ett agentteoretiskt perspektiv där banken är principalen och 
företaget agenten. Företagaren vet mer om företagets finansiella tillstånd än banken, 
företagaren kan därför välja att hålla inne med viss information. Agenten (företagaren) kan 
därmed nyttja sitt informationsövertag och framställa sitt företag i bättre dager än sant i hopp 
om att få kredit (Artsberg, 2005).   
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Genom att hålla goda relationer till sina kunder kan bankmännen förutom information om 
nyföretaget, få mycket information om allt från andra kunder till information om branscher 
och marknader (NUTEK, 1993). Fields, Fraser, Berry & Byers (2006) menar dock att 
relationer till kreditsökande inte är lika viktig i dag som på 1980- talet, författarna menar att 
det finns billigare sätt att få information i dag än genom dyadrelationer. Detta gällde dock 
kreditärende till stora noterade bolag, om dem finns det mycket offentlig information att 
tillgå. Författarna menade däremot att när det handlar om små onoterade bolag ses relationer 
fortfarande som en viktig informationskälla.    
 
2. Inre kommersiella nätverket – Består av bankmannen, företaget och de närmaste 
kommersiella aktörerna runt företaget (dyaden), till exempel revisor, jurist eller konsult. Den 
kreditsökande kan välja att lämna till exempel sin revisor som referens (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). En revisor kan ses som en bra informationskälla, FAR (2006) skriver att 
det ställs höga krav på en revisor. En revisor ska ha hög kompetens inom en rad områden, 
vara fullständigt oberoende och känna sin klients verksamhet i grunden.  
 
Informationen från denna nivå av bankmannens nätverk är i huvudsak kommersiell 
information, bankmannen använder dessa relationer framförallt i syfte att skaffa sig specifik 
affärsmässig företagsinformation (Svensson & Ulvenblad, 1994).  
 
3. Lokala nätverket – Består av bankmannens relationer i samhället denne verkar. Nätverket 
genererar företagsspecifik, social och lokal information, nätverket hjälper också bankmannen 
att tolka både social och kommersiell information om det specifika företaget (Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Bruns (2001) menar att detta informationsnätverk gör det möjligt för 
banken att kontrollera låntagarens trovärdighet vad det gäller nystartade okända företag. 
Silver (2003) framhåller att bankmän bygger upp ett socialt nätverk i den lokala kontext de 
verkar i, nätverket utnyttjas sedan i hög grad för att få information rörande kreditärenden. 
 
4. Kontext nätverket – Denna yttre nivå av bankmannens nätverk innefattar bankmannens 
samtliga relationer både svaga och starka. Nätverket ger bankmannen tillgång till social och 
kommersiell allmän information vilket ger bankmannen möjlighet att framställa information 
om det egna och företagets övergripande sammanhang. Nivån ger del av den 
bakgrundskunskap som behövs för att göra en kreditbedömning (Svensson & Ulvenblad, 
1994).   
 
5. Bankorganisationen – Sträcker sig över samtliga nivåer i nätverket och består av 
bankmannens samtliga relationer inom banken. Personer i bankmännens nätverk som till 
exempel bankjurister och bankkassörskor länkar samman banken med det nystartade 
företaget. Det vill säga att i bankorganisationen finns det någon/några personer på alla nivåer 
av nätverket som har beskrivits ovan (Svensson & Ulvenblad, 1994). 

2.3.2 Sociala nätverk som informationsbärare 

Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att bankmän använder sig av relationer som 
informationsbärare när det söker information för bedömning av företag, relationerna benämns 
som nätverk. Bankmännen agerar aktivt för att uppnå och upprätthålla ett stort socialt nätverk 
bland annat genom att engagera sig i olika sociala sammanslutningar såsom till exempel 
Rotary, Lions och den lokala fotbollsföreningen. Genom dessa kontakter kan bankmännen få 
värdefull information rörande bland annat olika verksamheter på orten. Författarna menar att 
även bankernas ledningar är medvetna om dessa sociala relationers betydelse, ett vanligt krav 
vid anställning av kontorschef är därför att denne bosätter sig på verksamhetsorten.  
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Silver (2003) skriver att bankmän i små städer i hög grad utnyttjar sociala nätverk för att 
skapa information som är av värde i kreditbedömningsprocessen. Deltagandet i sociala 
nätverk innebär att kontakter skapas som kan utnyttjas för att få ökad kunskap om det lokala 
och regionala näringslivet.  Nätverket nyttjas för att skapa täta band mellan den lokala banken 
och företag, revisorer, advokater och myndighetspersoner och andra aktörer på orten. Ferrary 
(2003) menar att bankmannen minskar inslaget av risk i kreditbedömningen genom att bygga 
upp nätverk och utveckla vänskapliga och informella relationer till sina kunder och andra 
aktörer på marknaden. Från nätverken kan bankmannen ta del av värdefull information, hur 
värdefull beror på styrkan i nätverket och kunskapen hos aktörerna i nätverket.  
 
Att använda sig av nätverk gör att bankmannen kan komma undan problemet med 
informationsasymmetrin, det vill säga att kreditgivaren får möjlighet att tillgodose sig 
information som annars skulle vara förbehållen kredittagaren (Ferrary, 2003; Silver, 2003; 
Svensson-Kling, 1999; Svensson & Ulvenblad, 1994). På så sätt kan risken i kreditärendet 
reduceras, hur mycket beror på kvalitén i relationerna bankmannen har i sitt sociala nätverk 
(Ferrary, 2003).  
 
Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att förutsättningarna för att göra en personbedömning 
skiljer sig mellan bankmän i små och stora städer. I småstäder finns i regel en betydligt bättre 
personkännedom eftersom ”alla känner alla”. Bankmannen kan därmed utnyttja sitt sociala 
nätverk i staden för att få information om företagets person (Ferrary, 2003; Svensson & 
Ulvenblad, 1994). Hedelin & Sjöberg (1993) har intervjuat bankmän i sin studie beträffande 
informationsinsamlingen om företagets person, en av de intervjuade säger: 
 
 ”På en mindre ort är ofta kunden så känd att man till 90 procent känner till information om 
kunden utan större hjälpmedel. Det är dock viktigt att i många fall ändå ta upplysning 
utifrån.” (Hedelin & Sjöberg, 1993, s.125) 
 
Är inte bankmannen själv från orten kan dennes medarbetare genom sina sociala nätverk i 
staden generera information (NUTEK, 1993). Hedelin & Sjöberg (1993) skriver att det är 
framförallt de äldre bankmän som utnyttjar sociala nätverk i sin informationshantering, vidare 
anses bankmän på mindre orter ha lättare att upprätta sociala nätverk vilket underlättar hur de 
kan få information om den kreditsökande.   
 
Bankmän (speciellt bankernas kontorschefer) deltar i små städer i hög utsträckning i slutna 
sociala nätverksorganisationer, den viktigaste anses vara Rotary. I en landsomfattande 
undersökning utförd av Silver (2003) visade det sig att hela 66.6% av kontorscheferna i 
mindre städer deltog i Rotary. Detta höga deltagande menar Silver vara en viktig indikator på 
utnyttjandet av sociala nätverk eftersom det inte finns någon viss tid avsatt för sådan 
verksamhet inom kontorschefens arbetsuppgifter. Silver (2001) citerar i sin text en bankchef 
som intervjuats om hur han ser på Rotary, bankchefen säger: 
 
“It is good to be there. You can get people interested in the bank. You can talk to them about 
financial matters and ask them to come into the office for a discussion. You can start 
relationships there; it provides both general information and actual relationship 
opportunities.”  (Silver, 2001, s. 71) 

  
Vid sidan av Rotary ansågs också andra slutna sociala nätverksorganisationer såsom 
RoundTable, golfklubbar, Lions och styrelseposter i idrottsföreningar som viktiga 
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sammanslutningar för att knyta värdefulla kontakter med olika aktörer i syfte att skapa 
information för kreditbedömningsprocessen. Att till exempel inneha en styrelsepost i en stor 
idrottsförening kan innebära fördelar. Större föreningar har ofta har en pool av sponsorer som 
träffas regelbundet och bankmannen kan på så sätt skapa relationer. Förutom slutna sociala 
nätverksorganisationer såsom Rotary deltar och värdesätter bankmännen även öppna sociala 
nätverksorganisationer, de viktigaste anses vara företagsföreningar. Genom 
företagsföreningarna menar Silver (2003) att bankmännen får kontakt med ett stort antal 
företag och kan därmed tidigt få information om förändringar på marknaden. I 
företagsföreningar sprids en annan typ av information än den som erhålls i Rotary. I 
företagsföreningarna sprids mer allmän information om den lokala marknaden, medan Rotary 
ger närmare förbindelser med enskilda kunder. Förutom företagsföreningar uppger 
bankmännen öppna sociala nätverksorganisationer såsom Handelskammaren, 
centrumföreningar, köpmannaföreningar, frikyrkor och idrottsföreningar (Silver, 2003).  
 
Silver (2003) skriver att på många mindre orter har bankkontoren en kontorsstyrelse. Silver 
beskriver kontorsstyrelsen som en väsentlig länk mellan agerandet i sociala nätverk och den 
faktiska beslutsprocessen. Det finns framförallt tre skäl till att kontorsstyrelsen existerar. För 
det första utgör den ett stöd i kreditbedömningsprocessen, då den kan bidra med information 
om enskilda företag och ge andra perspektiv på bedömningen. För det andra kan styrelsen 
förmedla kontakter som leder till nya kundrelationer. Styrelsen kan också ge allmän 
information om marknaden, såsom trender inom olika branscher.   
 
Johannisson (1996) betonar såsom Silver (2003) och Svensson & Ulvenblad (1994) också det 
personliga sociala nätverket, han ser det som en viktig del av företagandet. Nätverket ger 
möjlighet till löpande informationsutbyte. Bland annat förmedlas information om 
ekonomiska, teknologiska och social förändringar. Täta sociala nätverk garanterar att 
information och lärdomar sprids och blir till kollektiv egendom. Nätverken garanterar också 
att oskrivna lagar följs och att eventuella avtalsbrytare avslöjas. Dessa nätverk är utmärkta 
instrument när det gäller att skapa trovärdighet, men än effektivare när det gäller att sprida 
information om missbrukat förtroende, skriver Johannisson. Johannisson menar också i likhet 
med Silver (2003) och Svensson & Ulvenblad (1994) att företagarnas sociala nätverk 
framförallt är av lokal karaktär.  
 

2.4 Lokal kreditgivning  

- Centralisering kontra decentralisering  
Silver (2006a) menar att centraliserade bankorganisationer kännetecknas av att de lägger stor 
vikt vid all typ av kvantitativ information om kunderna. Det som bankmännen i centraliserade 
banker fokuserar på förutom redovisningsinformation är likviditetsdata, kassaflödesanalyser, 
kreditupplysningar, skriftliga marknadsplaner, produkter samt funktioner. Datorsystem utgör 
en viktig bas som beslutsunderlag, där datoriserade bedömningar är en del av processen att 
utvärdera relationer, detta leder till en ökad centralisering. De flesta av kontorscheferna 
samtalar med sin närmaste överordnad en eller flera gånger i veckan.  
 
När organisationen blir mer centraliserad kommer de avgörande besluten att fattas längre bort 
från lokalsamhället (Silver, 2006b). Storbankerna motiverar ökad centralisering och 
storskalighet med hänvisning till aktieägarintresset. Bankledningen måste ta hänsyn till 
aktieägarnas intresse samt presentera bra resultat för att tillfredsställa aktieägarnas krav på 
avkastning (Petersson, 2006). En annan anledning till en ökad centralisering är när staten inför 
mer regler som gynnar kunderna, vilket leder till att bankerna är mindre villiga att agera 
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utifrån den direkta interaktionen med kunderna (Silver, 2006b). Silver (2006a) skriver att det 
finns tecken på att allt fler banker arbetar med att centralisera kreditgivningen. Det främsta 
tecknet på detta är de allt vanligare förekommande kreditmallarna, som med tiden blir mer 
och mer detaljerade. Mallarna kan ses som ett hjälpmedel för personalen men fungerar i 
praktiken som ett centraliserande styrmedel. 
 
I banker som har en mer decentraliserad organisation läggs fokus vid den personliga 
interaktionen med kunder som en del i den process i vilken information hämtas. I dessa 
banker kompletteras kvantitativ information med icke-kvantifierbar information. Den 
kvantitativa informationen analyseras som en helhet snarare än som delmängder. Den 
kvalitativa informationen består av både direkt information och tredjepartsinformation. De 
decentraliserade bankerna prioriterar relationer i helhet. Bankmännens individuella 
färdigheter i kreditbedömningen är av stor vikt i decentraliserade banker, då det finns färre 
uppstyltade system att lita på. De dator- och mallningssystem som finns i decentraliserade 
banker är av grundläggande karaktär. Kontorscheferna i dessa banker samtalar med sina 
överordnade i mindre utsträckning, en till tre gånger i månaden. De viktigaste 
konkurrensmedlen decentraliserade banker har, är att personkemin stämmer mellan bank och 
företag samt att beslut fattas snabbt i organisationen (Silver, 2006a).   
 
Silver (2006b) kritiserar de allt mer centraliserade bankernas arbetssätt, han säger att om 
bankerna vill leva vidare på den lokala nivån måste de bli mer kundfokuserade och anpassa 
sin verksamhet till kunderna och inte tvinga in kunderna i mallar som fastställts av bankerna.  
Väljer bankerna att fortsätta utvecklas på central nivå blir konsekvensen en allt ökad 
datorisering och i långa loppet ett frågetecken om det överhuvudtaget är meningsfullt att 
bevara lokalkontoren. Bestämmer sig bankerna för att fortsätta öka graden av centralisering 
menar Silver (2003) att viktiga lokala informationsbärare, användbara i kreditbedömningen 
kommer att gå förlorade. I en hårt centralstyrd bank får de enskilda kreditbedömarna svårt att 
kunna utnyttja sina sociala nätverk, de förlorar därmed en viktig informationsbärare som 
framför allt kan bistå med lokal information. Logue (2006) ser också en fara i den ökade 
centraliseringen, han menar att den innebär minskad tillgång på lånekapital i halvstorskala, 
vilket försvårar de mindre och nystartade företagens expansion.   
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått till väga för att utföra vår studie. Här redovisas val av 
metodansats, litteratursökning, hur den emiriska undersökningen har genomförts samt hur 
resultatet har analyserats. 

3.1 Val av undersökningsansats 

Enligt Backman (1998) beror valet av metodansats på problemområdet, hur det uppfattas och 
dess syfte. Som framgår i vår problemdiskussion vill vi i vår studie gå in på djupet och ta reda 
på vad det sociala nätverket har för betydelse i kreditbedömningen. Vi vill fånga 
bankmännens attityder till olika informationsbärare för att kunna jämföra dem sinsemellan 
och speciellt utreda betydelsen av sociala nätverk i informationshanteringen. För att kunna 
göra detta ansåg vi att en kvalitativ ansats med personliga intervjuer lämpade sig bäst. 
Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden präglas av att undersökaren går på djupet i 
stället för på bredden. Få enheter undersöks och forskaren strävar efter att få en helhetsbild av 
dem i relation till problemformuleringen (Holme & Solvang, 1997). Genom att använda den 
kvalitativa metoden fick vi därmed möjligheten att göra en djupdykning och på så sätt få en 
god bild av kredithanteringen och informationsinsamlingen i bankerna. Något som vi ansåg 
vår undersökning krävde. I vår undersökning anser vi att den enskildes inställning och 
uppfattning är av central betydelse, detta menar Kvale (1997) är utmärkande för den 
kvalitativa ansatsen.  Enligt Jacobsen (2002) innebär ofta den kvalitativa metoden hög intern 
giltighet, ofta brister den dock i extern giltighet.  
 

3.2 Litteraturstudie 

Inför vår studie skapade vi oss en teoretisk referensram genom att läsa in oss på ämnen som 
studien hanterar. Informationen hämtade vi från litteratur, vetenskapliga artiklar samt 
avhandlingar över tidigare studier och forskning inom området. 
 
För att finna den sekundärdata som fanns tillgänglig inom området sökte vi litteratur 
framförallt på Högskolebiblioteket i Halmstad. De sökmotorer vi använde oss av var Hulda 
och Libris. Vidare har vi använt oss av olika databaser såsom Artikelsök, ABI/Inform, 
Academic Search, Science Direkt samt Google Scholar. Vid vår litteratursökning använde vi 
oss av sökorden; kreditbedömning, kredithantering, riskbedömning, nyföretagare, sociala 
nätverk, bankrelationer, information, informationsasymmetri samt dess engelska 
motsvarigheter. Sökorden har även på olika sätt satts i kombination med varandra.  
 
För att hitta relevanta och erkända referenser som kan stärka studiens trovärdighet har vi då vi 
tagit del av tidigare forskning inspirerats av vad de forskarna i sin tur använt sig av för 
referenser. I vår studie har vi strävat efter att alltid referera till primärkällor, detta för att 
upprätthålla en god validitet.   
 

3.3 Insamling av empirisk data 

Vid insamling av empiri med en kvalitativ metod kan man använda sig av en rad olika 
metoder (Jacobsen, 2002), vi kommer inte att gå in på samtliga utan bara förklarar och 
motivera de tekniker vi valt.   
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3.3.1 Personlig intervju 

Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer. Fördelen med intervjuer är att de ger 
utförliga och djupa svar och det finns möjligheter att ställa följdfrågor. En personlig intervju 
innebär också att vi som intervjuare har chansen att förklara utförligare om respondenten 
skulle missuppfatta någon fråga. En personlig intervju innebär vidare att man kan bygga upp 
ett förtroende med den som ska intervjuas och på så sätt få mer ärliga svar (Jacobsen, 2002). 
Vårt mål med de personliga intervjuerna var att ha en öppen dialog mellan oss och den vi 
intervjuade.  
 
Jacobsen (2002) diskuterar om avsikten med intervjun ska vara dold eller öppen. Inför våra 
intervjuer valde vi att delvis dölja vår avsikt, vi lät nämligen inte respondenterna i förväg ta 
del av vår problemformulering som lyder: Vilken betydelse har bankmannens sociala nätverk 
vid insamling av information vid kreditbedömning gentemot nystartade företag i små städer?  
 
Valet att inte gå ut med vår direkta problemställning gjordes eftersom vi under intervjun ville 
ha spontana svar från våra respondenter hur de gick till väga då de sökte information inför ett 
kreditärende. Vi ville inte riskera att tankemässigt begränsa våra respondenter till att just 
fokusera på en källa till information. Detta är också anledningen till att respondenterna inte 
fick ta del av några intervjufrågor innan intervjutillfället. 
 
Under intervjuerna använde vi en diktafon för att registrera samtalet. Enligt Jacobsen (2002) 
kan vi då fokusera på intervjun istället för att föra anteckningar. En diktafon registrerar också 
tonmässiga skillnader, något ett anteckningsblock missar. Av säkerhetsskäl registrerades 
intervjun också med hjälp av en mp3-spelare.  

3.3.2 Semistrukturerad intervju 

Jacobsen (2002) skriver att en intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Vi ansåg den 
semistrukturerade intervjutekniken passa vår undersökning bäst då vi sökte djupa, 
uttömmande svar. Vid semistrukturerade intervjuer är det möjligt för respondenter att berätta 
och svara på frågor med egna ord om sina erfarenheter och kunskaper (May, 2001). Under 
intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som vi byggt upp utifrån teorin för att kunna 
besvara studiens problem och syfte.  
 
Denscomb (2000) menar att intervjuaren är vid semistrukturerade intervjuer inställd på att 
vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Under våra semistrukturerade intervjuer 
ställdes därmed olika frågor till respondenterna i olika ordningsföljder. Detta skedde då vi i 
första hand strävade efter att de intervjuade själva skulle komma in på våra respektive 
ämnesområden i det naturliga samtalet. Då respondenten kom in på ett för oss intressant ämne 
sökte vi mer utvecklade svar genom att ställa olika följdfrågor. I de fallen respondenten inte 
själv tog upp ett ämne ställde vi honom en konkret fråga utifrån vår intervjuguide.  
 

3.4 Urval 

3.4.1 Val av banker  

Denna studie har till syfte undersöka vilken betydelse bankmannens sociala nätverk har för 
kreditbedömningen i små städer. Vårt första kriterium för val av undersökningsobjekt var 
därmed att bankerna skulle vara belägna i en liten stad. Då Silver (2003) och Svensson & 
Ulvenblad (1994) menar att en viktig del av bankmannens sociala nätverk bestod i dennes 
medlemskap i Rotary ville vi också att staden vars banker vi skulle undersöka hade minst en 
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Rotaryförening. Vi ville också undersöka en stad i Halland. Utifrån dessa tre kriterier valde vi 
att utföra vår undersökning i Varberg. Varberg faller under Svenssons (2000) definition 
mindre tätort med sina 26041 innevånare (scb.se), folkmängden avser Varberg tätort ej hela 
Varbergs kommun. I Varberg finns även tre Rotaryföreningar.  
 
Genom att utföra vår undersökning i Varberg tror vi att vi på ett bra sätt kan spegla 
bankverksamheten i en svensk småstad. De banker som finns representerade i Varberg är 
Hallands Provinsbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, samt Varbergs Sparbank. För att få ett 
så uttömmande resultat som möjligt och kunna uttala oss om bankväsendet i en småstad ville 
vi undersöka samtliga banker i Varberg, med undantag för nischbankerna. Att Swedbank som 
en av Sveriges största banker inte är representerat i bankutbudet är ingen ovanlighet i en 
svensk småstad, från Swedbank har nämligen cirka 90 banker brutit sig loss och bildat 
fristående sparbanker, Varbergs Sparbank utgör en av dem (swedbank.se). De fristående 
sparbankerna i Sverige har 249 bankkontor och majoriteten av dem är lokaliserade i små 
städer (Sparbankernas riksförbund, 2006). 
 
Efter att ha studerat samtliga av Varbergs bankers respektive hemsidor fick vi reda på att 
Hallands Provinsbank var helt nyetablerad i Varberg. Vi valde därför att utelämna dem ur vår 
undersökning då vi inte ansåg dem kunna svara på de frågor vi hade för att kunna besvara vår 
problemformulering. Hallands provinsbank kan som organisation inte anses ha någon 
erfarenhet av kreditbedömning i Varberg efter sin korta tid i staden. 
 
Eftersom vår problemformulering är formulerad på individbasis och inte på organisationsbasis 
kan motiveringen att utelämna Halland provinsbank framgå som vag. Vi anser dock att även 
om individen (bankmannen) kan ha erfarenhet av kreditbedömning i Varberg från till exempel 
en tidigare anställning brister det i frågan beträffande bankmannens sociala nätverk på vilket 
vår problemformulering fokuserar. Svensson & Ulvenblad (1994) skriver att 
bankorganisationen i sig utgör en central del av bankmannens sociala nätverk. De anställda 
bildar i en etablerad bank tillsammans en del av bankmannens totala sociala nätverk, de 
anställda länkar också samman varandras sociala nätverk. I en helt ny bank kan inte de 
anställda anses ha kunnat utveckla detta sortens nätverk. Vidare beskriver författarna att 
relationen mellan kund och bankman utgör en viktig del av bankmannens nätverk. I en helt ny 
bank kan bankmannen omöjligen hunnit bygga upp så många kundrelationer.    

3.4.2  Val av respondenter 

I vår undersökning vill vi ta reda på hur kredithandläggarna gör för att få fram information 
som ska ligga till grund för deras bedömning av nystartade företag. Vi vill framför allt 
undersöka vilken betydelse bankmannens sociala nätverk har i informationshanteringen. Vi 
vill fånga bankmannens faktiska beteende då han söker och använder information. Ett 
kriterium för att få fram detta beteende är att respondenten har stor erfarenhet att ta emot, söka 
och använda information för att kunna handlägga ärenden fram till beslut. Vidare önskade vi 
att våra respondenter skulle ha god erfarenhet av att hantera krediter till nystartade företag.  
 
För att komma i kontakt med de personer som uppfyllde våra kriterier valde vi att kontakta 
kontorschefen på Handelsbanken, SEB och Nordea. På Varbergs Sparbank vände vi oss till 
chefen på företagssidan då banken är väldigt stor i jämförelse med de övriga, han i sin tur 
hänvisade oss att kontakta kreditchefen. Cheferna rekommenderade sedan efter att ha tagit del 
av våra urvalskriterier de personer de ansåg mest lämpade att svara på våra frågor. Resultatet 
blev att vi fick tala med en kredithandläggare på respektive bank. På Varbergs Sparbank valde 
kreditchefen att också själv medverka under intervjun. Kredithandläggarna hade på de olika 
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bankerna olika titlar/positioner, respondenten på Handelsbanken var kundansvarig, SEB 
företagsrådgivare, Nordea kreditanalytiker samt Varbergs Sparbank kundansvarig. Vi anser 
att samtliga av bankerna representeras av personer med god erfarenhet av kreditbedömning, 
våra respondenter har mellan 3 och 18 års erfarenhet som kreditgivare. Att respondenten som 
är kundansvarig på Varbergs Sparbank bara har tre års erfarenhet ser vi inte som ett problem 
då han kompletteras av kreditchefen som arbetat med företagskrediter i 17 år. 
 
Eftersom en av våra respondenter inte ville nämnas vid namn utan bara som representant för 
sin bank har vi valt att inte nämna någon av respondenterna vid namn utan bara dess position 
och vilken bank de representerat. Våra respondenter kommer därmed att benämnas enligt 
följande:   
Varbergs Sparbank: Kundansvarige – A1, Kreditchefen – A2 
SEB: B 
Handelsbanken: C 
Nordea: D 
 

3.5 Analysmetod 

Den rådata som intervjuerna resulterat i måste på något sätt renskrivas. Eftersom vi använde 
oss av diktafon för att registrera samtalen var vi sedan tvungna att överföra detta till skriftlig 
form. Enligt Jacobsen (2002) garanterar utskriven rådata att ingen information försvinner. 
Nackdelen är dock att det samlade skriftliga materialet kan bli betungande. Vi valde dock att 
ord för ord renskriva våra intervjuer för att säkerhetsställa trovärdigheten. Egna tolkningar 
kan i annat fall lätt leda till förändringar i det ursprungliga syftet. Kvale (1997) menar att man 
för att öka reliabiliteten i sin studie, kan låta två olika personer skriva ned samma material och 
sedan jämföra utskrifterna. På detta sätt kan bland annat felavskrivningar upptäckas. Detta är 
emellertid något vi avstod från att göra på grund av tidsbrist.   
 
För att få struktur på våra semistrukturerade intervjuer sammanfogade vi i empiriavsnittet 
intervjusvaren utefter olika kategorier. Under varje kategori sammanställdes var för sig vad 
respektive respondent sagt om ämnet. Att i empirin presentera varje respondents utsagor 
enskilt anser vi ger en bättre överblick och större precision än att sammanfoga svaren redan i 
empirin. Kvale (1997) kallar denna typ av arbetssätt meningskoncentrering och 
meningskategorisering. Med meningskoncentrering menas att meningar bryts ner och 
konkretiseras, detta för att förenkla analysprocessen och lyfta fram det intressanta. 
Meningskategorisering innebär att intervjuerna kodas i kategorier. Kategorierna menar Kvale 
ska förenkla analysen och visa på skillnader i svaren. Det upplägg och kategorisering vi 
använt oss av i empirin och analysen följer upplägget i den teoretiska referensramen. 
  
När intervjumaterialet sammanfattats och kategoriserats var det dags att se vilka samband och 
slutsatser som kommit fram under datainsamlingen. Samband kan lätt ses genom 
kategorisering, men Jacobsen (2002) poängterar att det också är viktigt att lyfta fram de 
avvikande svaren. Vid avvikande svar är det viktigt att fråga sig om kategoriseringen är 
felaktig eller om det finns andra bakomliggande faktorer till avvikelsen.  
 
För att på ett tydligt sätt utreda vad bankmannens sociala nätverk består av och vilken 
information det genererar, har vi i analysen tagit fram en ”socialt nätverks-modell”. Modellen 
är utformad efter Svensson & Ulvenblads (1994) nätverksmodell som presenteras under 2.3.3, 
men innehåller endast tre av de ordinarie fem nivåerna som författarna tar upp. Genom att 
reducera modellen som behandlar bankmannens totala nätverk har vi fått fram en modell som 
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endast tar upp det sociala nätverket. De tre nivåerna som återstår stämmer väl överens med 
hur både teorin och våra respondenter beskriver innehållet i bankmannens sociala nätverk. De 
tre nivåerna är följande; dyadrelationen, lokala nätverket och bankorganisationen. I modellen 
knyts respondenternas svar samman med den teoretiska referensramen i syfte att förklara och 
beskriva bankmannens sociala nätverks innehåll och funktion i kreditbedömningen.  
 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter vad som avses mätas, det handlar där 
med om giltighet (May, 2001). Validitetsbegreppet delas in i extern och intern giltighet. Intern 
giltighet behandlar huruvida resultatet är riktigt eller inte. Jacobsen (2002) diskuterar olika 
metoder för validering av resultatet. Ett sätt att validera resultatet är kritisk genomgång av 
kategoriseringen. Vi granskade genomgående i hela studien kritiskt alla våra källor, val och 
antaganden. Beträffande kategoriseringen utformade vi den utifrån den teoretiska 
referensramen och anser därför den ha god validitet.  
 
Den externa giltigheten handlar om hur resultatet från undersökningen kan generaliseras. Vid 
användandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt är syftet att förstå och fördjupa sig i ett 
generellt fenomen. Genom att jämföra resultatet med tidigare forskning kan man till viss del 
dra generella slutsatser. Den kvalitativa generaliseringens giltighet baseras på hur enheterna 
har valts ut samt vilken teori undersökningen stödjer sig på (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi 
grundar vår studie på väl valda erkända teorier samt att vårt urval av respondenter är 
tillfredställande. Att vi vänt oss till rätt respondenter motiverar vi med att det var kontorens 
respektive chefer (kontors- eller kreditchef) som efter våra kriterier valt ut lämpliga 
respondenter. Cheferna borde enligt oss ha bäst kunskap om vem som bäst skulle kunna svara 
på våra frågor.       
 
Vidare strävade vi efter att öka undersökningens validitet genom att utforma vår intervjuguide 
med tanke på problemformulering och syfte. Vi försökte även försäkra oss om att 
intervjufrågornas karaktär var relevanta utifrån vår teori. Sammanfattningsvis anser vi att vår 
studie upprätthåller en hög validitet. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Vi anser att tillförlitligheten i vår studie delvis 
säkerställs eftersom vi har spelat in intervjuerna och därmed kunnat lyssna igenom 
intervjuerna flera gånger för att kontrollera vad som verkligen sagts. Att vi ord för ord har 
skrivit ner vad som sagts anser vi också ökat tillförlitligheten.  
 
Jacobsen (2002) menar att tillförlitligheten och därmed reliabiliteten påverkas då något i 
själva undersökningen påverkar resultatet som presenteras. En viss påverkan finns alltid, men 
frågan är hur mycket det inverkar på slutresultatet. Nedan följer två möjligheter till påverkan 
Jacobsen tar upp. 
 

• Undersökareffekten: Intervjuaren påverkar respondenten omedvetet till exempel 
genom sin klädstil, hur han talar eller genom sitt kroppsspråk. Detta problem var för 
oss svårt att motverka, det är därför viktigt att vi är medvetna om det och reflekterar 
över det i studien. 

• Kontexteffekt: Miljön och sammanhanget intervjun äger rum påverkar respondenten. 
Intervjuerna i vår studie hölls i respondenternas naturliga miljö på deras arbetsplats 
vilket vi anser bör minskar kontexteffekten. 
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4. Empiri 
Under det här kapitlet kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram från våra intervjuer. 
Resultatet presenteras under olika kategorier, under varje kategori redovisas resultatet bank 
för bank. 

4.1 Kreditbedömningsprocessen 

Varbergs Sparbank: Kreditgivningsprocessen på Varbergs Sparbank börjar med att kunden 
kommer till kundansvarig. Den kundansvarige bereder sedan ärendet genom att från olika 
källor samla in den information som han bedömer nödvändig.  Informationen sammanställs 
sedan i ett PM som lämnas vidare till lånedelegationen som fattar beslut. När ett nystartat 
företag söker kredit granskas på Varbergs Sparbank framför allt tre saker. Den första och 
viktigaste delen är vad det är för person som ska starta nyföretaget, den andra är affärsidén. 
Vidare undersöks hur stor andel företagaren själv sätter in i bolaget. När dessa tre faktorer 
undersökts diskuteras avslutningsvis säkerheter, berättar A1.  
 
När krediten läggs upp används på Varbergs Sparbank ett datorsystem i vilket det ingår olika 
mallar. Det kredithanteringssystem som används är ett system utformat centralt av Swedbank. 
Systemet består bland annat av en riskklassificeringsmodell som bygger på hur stor risken är 
att ett företag ska bli besatt i obestånd, samt hur stor risken är om företaget blir besatt i 
obestånd. De två delarna vävs ihop i olika riskklasser till en form av rating av kundföretaget.      
 
SEB: När en företagare kommer till SEB för att ansöka om en kredit träffar han/hon en 
företagsrådgivare. Företagsrådgivaren har i ärendet kontakt med kunden, samlar information 
och bereder kreditärendet. Grunden vid bedömning av nystartade företag är enligt B att 
undersöka vad det är för person som står bakom det. Vidare undersöks företagets affärsplan 
och affärsidé. Slutligen bedömer företagsrådgivaren nyföretagets budgetar. När ärendet är 
berett tas beslut tillsammans med ytterligare minst en person, B berättar att beslut aldrig får 
fattas enskilt på SEB. 
 
I kreditbedömningen tar man på SEB mycket hjälp av datorsystem från UC som består av 
olika mallningsprocesser. Mallningsprocessen går ut på att bankmannen utifrån olika 
parametrar gör en rating av företagen efter risk. B menar dock att UC:s mallar inte direkt 
tillämpas på nyföretag, eftersom de till största del bygger på registrering av historisk 
information. 
 
Handelsbanken: Ett kreditärende på Handelsbanken börjar med att företagskunden kommer 
till en av de kundansvariga på banken. Kundansvarig bereder ärendet och samlar in 
information för att sedan kunna göra en affärsmässig bedömning. C berättar att processen tar 
lite olika lång tid beroende på hur komplext ärendet är, men det brukar ta en vecka eller två. 
Eftersom det inte finns någon historisk information att tillgå då nystartade företag söker kredit 
bedöms i stället budgetar och prognoser. En annan väldigt viktig del är att bedöma personen 
bakom nyföretaget och kompetensen hos denne. Vidare bedöms också företagets affärsplan. 
Som kundansvarig säger C att han på vissa nivåer kan ta beslut om en kredit själv. Är det ett 
lite större belopp tas det formella beslutet tillsammans med kontorschefen på banken.  
 
I kreditgivningsprocessen används på Handelsbanken en centralt utformad 
kreditbedömningsmall. Det handlar inte om den slags mall som UC tillhandahåller som går ut 
på credit scoring menar C, utan är en mall utformad av Handelsbanken som framför allt tar 
upp vilka uppgifter som ska finnas med i en kreditbedömning. I kreditbedömningen används 
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också datasystem i form av kreditsystem. I systemet läggs olika uppgifter in som sedan 
mynnar ut i en rating av kunden. C framhåller att det inte är själva datorsystemet som kommer 
fram till ratingen av kunden utan ratingen sätts av bankmannen och motiveras sedan utifrån 
olika parametrar.   
 
Nordea: På Nordea sköts den initiala kontakten med företagskunden av kundansvarig. Den 
kundansvarige fungerar under kreditprocessens gång som kundens kontaktperson och är 
därmed kundens språkrör. Själva beredningen och informationsinhämtningen i kreditärendet 
görs gemensamt av kundansvarig och kreditanalytikern. D som är kreditanalytiker är den som 
sammanställer och analyserar ärendet. Hela beredningen formuleras i ett kredit-PM av 
kreditanalytikern. När ett nyföretag söker kredit bedömer bankmännen på Nordea om 
affärsplanen, budgetarna och investeringsbehoven är rimliga och om det finns 
återbetalningsförmåga. Finns det, gås fortsättningsvis igenom vad det finns för säkerheter. En 
framförallt viktig del av kreditbedömningen är också att bedöma personen bakom nyföretaget 
och hur denne presenterar sitt material, menar D. Det formella beslutet om krediten fattas 
sedan i en kreditdelegation där PM:et fungerar som beslutsunderlag.  
 
Då D ska sammanställa ett kredit-PM har han hjälp av dator- och mallningssystem från UC. 
Mallarna är detaljerade och tar upp alla delar som ska finnas med i PM:et. Med hjälp av 
datorsystemet görs utifrån hårda och mjuka faktorer en rating av företaget. I ratingsystemet 
som används …finns visst utrymme för egentyckande från bankmannens sida, säger D.     
           

4.2 Information  

4.2.1 Informationsbärare 

För att kunna bedöma de olika relevanta bedömningsfaktorerna i en kreditpropå använder sig 
de respondenter vi talat med av olika informationsbärare. För att få en klarare bild över vilka 
informationsbärare respondenterna ansåg viktigast för att samla information inför ett 
kreditbeslut till ett nyföretag tilldelades respondenterna en fråga där de ombads välja ut och 
rangordna de tre informationsbärare de ansåg viktigast. Resultatet blev följande:   
 
Informationsbärare Varbergs 

Sparbank  
SEB Handelsbanken Nordea 

Företagsledaren 1a 1a 1a 1a 
Kreditupplysningsföretag 2a 3a  (4a) 
Externa konsulter     
Sociala nätverk 3a 2a 3a  
Stödorganisationer     
Branschorganisationer     
Företagsbesök   2a 2a 
Massmedia     
Bankorganisationen 3a 2a 3a 3a 
Annan __________     

Figur: 4.1  Rangordning av informationsbärare. Källa: Egen 
För ytterligare information över kategoriernas innehåll se till respondenterna tilldelad fråga i bilaga 1.  

 
Varbergs Sparbank: A1 och A2 är överens att den framförallt viktigaste källan till 
information är företagsledaren. Vidare tas alltid en kreditupplysning (en UC) på 
nyföretagaren. På tredje plats vill A1 och A2 sammanfoga alternativet bankorganisationen 
med alternativet sociala nätverk, eftersom de menar att personerna som jobbar på banken 
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utgör en stor del av deras sociala nätverk. Genom att sammanfoga bankorganisations- och 
sociala nätverksalternativet har man alla informella kontakter som behövs menar A2.  
 
SEB: Den absolut viktigaste informationskällan är enligt B företagsledaren, att ha förtroende 
för sin kund är helt avgörande. B tycker att det är väldigt viktigt att ha ett starkt socialt 
nätverk, en viktig del av Bs sociala nätverk menar han består i relationen till de egna 
kollegorna. På tredje plats väljer B kreditupplysningsföretag, han ser UC som ett viktigt 
verktyg med vilket man på ett snabbt sätt kan få reda på om en person är skötsam.  
 
Handelsbanken: Enligt C är den viktigaste källan till information företagsledaren, starka 
kundrelationer är jätteviktigt.  På andra plats sätter C företagsbesök eftersom han tycker att ett 
företagsbesök säger väldigt mycket om företaget. På tredje plats vill C sätta samman 
alternativen socialt nätverk och bankorganisationen, han syftar då speciellt på den lokala 
kontorsstyrelse Handelsbanken har. Styrelsen ser han som ett socialt nätverk inom 
bankorganisationen.  
 
Nordea: D uttrycker att han tycker att företagsledaren är kanonviktig, från företagsledaren fås 
den största delen av informationen som behövs menar D. Om det finns ett befintligt företag att 
besöka tycker D att ett företagsbesök ger jättemycket. På tredje plats sätter D 
bankorganisationen och syftar då framför allt på de databaser med intern information som 
finns inom Nordea. D önskar vidare att få sätta kreditupplysningsföretaget UC på en fjärde 
plats eftersom deras kreditupplysningar och jämförelsematerial används mycket.    

4.2.2 Informationsbärare och bedömningsfaktorer 

Siffermaterialet 
Varbergs Sparbank: Då det i ett nystartat företag ofta inte finns något historiskt material att 
hämta efterfrågar banken av kunden framförallt en likviditetsbudget med 2-3 års 
framförhållning. Varbergs Sparbank vill också ha information från kunden om vad denne har 
för investeringsplaner de närmaste åren och hur mycket kapital som kommer att krävas för 
detta.  
 
För att få en uppfattning om budgetarna är realistiska analyseras de av kreditdelegationen som 
också tar beslut om krediten. Det finns internt i banken information om till exempel vilka 
nyckeltal som är bra att använd på olika branscher. För att bedöma om budgetarna är rimliga 
kan de också jämföras med andra kundföretag i samma bransch, menar A1. Om det inte skulle 
finnas ett kundföretag i samma bransch som det nya företaget kan information sökas på 
Internet eller branschinformation från UC hämtas. Vidare kan banken stämma av 
siffermaterialet med företagets revisor om denne lämnats som referens.  
 
SEB: SEB efterfrågar balans-, resultat- och likviditetsbudgetar från nyföretaget. I 
balansbudgeten ska framgå hur balansen ser ut när företaget startas, hur mycket som är lånat 
samt hur mycket som är egen insats.  
 
För att bedöma budgetarna jämförs siffermaterialet framförallt med intern information 
bestående av den egna kundstocken. Nyföretaget jämförs då med andra kundföretag i samma 
bransch. För att få ytterligare material att jämföra med kan branschstatistik från UC eller SCB 
hämtas hem, berättar B. För att bedöma realismen i siffermaterialet bollar B ofta också med 
revisorn företaget lämnat som referens. Revisorerna har stor kunskap om branscher och allt 
när det gäller nyckeltal och den biten säger B.   
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Handelsbanken: I ett nystartat företag finns oftast ingen historik i form av gamla uppgifter 
på resultat och försäljning. Vid bedömning av nystartade företag får man därför titta på 
budgetar och prognoser och bedöma trovärdigheten i dem säger C. Det siffermaterial 
Handelsbanken framförallt vill ha in från kunden är en resultatprognos, det vill säga en 
försäljningsbudget samt en likviditetsprognos.  
 
För att bedöma realismen i materialet kunden tagit fram jämförs materialet på Handelsbanken 
med andra företag i samma bransch. Jämförelsematerialet hämtas dels från den egna 
kundstocken men även från UC och MMP (Media Market Production). MMP är ett 
medieföretag som tillhandahåller affärsdata i form av till exempel bokslut, från UC kan mer 
branschspecifik information hämtas hem. Vidare diskuterar C ofta siffermaterialet med den 
revisor kunden lämnat som referens, med revisorn förs en dialog bland annat över realismen i 
materialet. 
 
Nordea: I ett nystartat företag bygger bedömningen på budgetar, det finns ju inget bakåt, 
säger D. Budgetar tas in från kunden sedan görs en rimlighetsbedömning av dem. D berättar 
att han tittar hur de uppskattat intäkter och kostnader för att sedan titta på hur det ser ut på 
marknaden. På så sätt bedömer han om planerna är rimliga. För att ha något att jämföra med 
tittar D framförallt på företag i kundstocken, i allmänhet finns det något liknande företag. För 
att få en uppfattning om vad som finns bakom siffrorna kan man också tala med företagets 
revisor som kunden lämnat som referens, menar D.  
 
För att vidare bedöma om siffermaterialet är rimligt och trovärdigt menar D att det är 
jätteviktigt att göra företagsbesök. D uttrycker att man genom att vara på plats på företaget får 
en mycket bättre uppfattning av vilka som är företagets verkliga kostnader än att läsa det i ett 
bokslut eller i en budget.  

Säkerheterna 
Varbergs Sparbank: Hur säkerheterna värderas beror lite på vad det är för slags säkerheter. 
Fastigheter kan värderas relativt säkert till marknadsvärde. När säkerheter som lager, 
maskiner och andra tillgångar värderas är utgångspunkten tillgångens bokförda värde. Sedan 
görs en individuell bedömning vad tillgången är värd, är det till exempel ett lager beror dess 
värde mycket på vad det består av och om det kan omsättas, om företaget skulle gå i konkurs. 
Konsumentvaror kan till exempel värderas högre än råvaror som är svårare att sälja ut, menar 
A1. I det kredit-PM som skrivs vid en kreditpropå läggs nästan alltid bokförda värden in i 
systemet sedan görs noteringar om det till exempel enligt dess marknadsvärde är värt mer 
eller mindre, berättar A1.    
 
När det gäller företagsinteckningar, säkerheter bestående av framförallt företagets 
kundfordringar och lager värderas de efter en schablon. Schablonen är framtagen genom en 
undersökning gjord av Swedbank efter det att förmånsrätten förändrades. Schablonen innebär 
att tillgångarna värderas till 20 procent av bokfört värde. Innan de förändrade reglerna 
värderades de till 50 procent.  
 
SEB: Det vanligaste säkerheterna vi tar är företagsinteckningar, då har banken rätt till alla 
tillgångar i företaget som inte är fast egendom, säger B. Vad som framförallt ingår i ett 
nystartat företag är varulager och kundfordringar. Vad ett varulager är värt beror mycket på 
vad det består av, aluminiumprofiler från en verkstadsindustri har till exempel högre 
andrahandsvärde än modekläder och värderas därmed högre. Det är svårt at värdera lager och 
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kundfordringar då dess värde varierar mycket över tiden. Vid värdering utgår banken därför 
oftast från bokförda värden för att sedan värdera till en schablonmässig procentsats.  
 
Handelsbanken: På Handelsbanken tar banken lite olika säkerheter såsom maskiner, 
varulager, och inventarier. När det gäller värdering av maskiner så händer det att vi använder 
oss av oberoende värderingsmän för att bedöma värdet, ett exempel är då stora sågmaskiner 
ska värderas, säger C.  
 
Varulager är väldigt svårt att värdera och värderas därför ofta lågt. Vid värderingen är 
utgångspunkten oftast bokfört värde, sedan används en schablon. Vad det är för schablon 
beror lite på vad det är för sorts lager, är det till exempel en blomsteraffär med vissnande 
blommor i lager används en låg schablon. Ska en fastighet värderas kan banken utgå från 
marknadsvärde, om det är en hyresfastighet utgår värderingen från kassaflödena 
hyresverksamheten genererar, berättar C.   
 
Nordea: En vanlig säkerhet som man tar på Nordea är en företagsinteckning. Då tillgångarna 
värderas utgår man från dess bokförda värden, säger D. De bokförda värdena läggs sedan in i 
det mallsystem som finns på Nordea, i systemet finns vissa procentsatser som används för att 
räkna ner det bokförda värdet. Procentsatserna är reglerade efter att banken inte är ensam 
förmånstagare, om säkerheterna skulle säljas ut i en obeståndssituation fördelas dess värde till 
alla fordringsägarna i företaget. Då fastigheter värderas utgår man från marknadsvärde, detta 
värde är oftast högre än det bokförda värdet. Vidare används olika belåningsvärde beroende 
på vad det är för typ av fastigheter. 

Affärsidén 
(Affärsidén ingår i affärsplanen, affärsplanen består i en noggrannare beskrivning hur affärsidén ska kunna 
genomföras, nedan behandlas begreppen mer eller mindre synonymt av våra respondenter)  
 
Varbergs Sparbank: Affärsidén är en av de främsta faktorerna som bedöms då ett nyföretag 
söker kredit. När företagaren kommer in till banken ska de ha med sig ett bra material för att 
på så sätt kunna sälja in sin idé. För att få hjälp med att sätta samman ett bra material menar 
A1 och A2 att nyföretagaren kan få stor hjälp från ALMI. A2 menar att de gärna hänvisar 
nyföretagare dit.  
 
Det är viktigt att analysera affärsidén, bedöma om den håller och om det finns en marknad för 
den. Det gäller också att tänka ett steg längre och uppskatta hur marknaden kommer att se ut 
de närmaste åren och om affärsidén kommer att hålla även i ett längre perspektiv poängterar 
A1. 
 
För att få information om olika branscher använder sig Varbergs Sparbanks bland annat av 
branschinformation från UC. Eftersom UC inte har information om branscher i just Varberg 
tar Varbergs Sparbank fram egna lokala branschanalyser årligen. Dessa analyser tas fram 
genom att alla aktiebolag i Varbergs kommun i respektive bransch, både egna kunder och 
andra bankers kunder analyseras och sammanställs. Det blir en informationskälla med 
material att jämföra med. För att få ytterligare lokal bransch och marknadsinformation 
använder sig A1 i hög grad av olika social nätverkskontakter.  
 
SEB: Då en affärsidé eller en affärsplan ska bedömas jämförs den framförallt med befintliga 
företagskunder i banken, menar B. Det är sällan någon kommer in med en unik produkt eller 
ett helt nytt koncept utan det finns ofta liknande företag i kundstocken vars situation på 
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marknaden man kan jämföra med. Är det något mer unikt är det självklart mer spännande men 
också mer svårbedömt och vi måste då vara mer restriktiva säger B.  
 
Genom olika delar av sitt sociala nätverk menar B att han får mycket information vad som 
händer lokalt på marknaden och hur situationen är i de olika branscherna. Denna information 
är av stort värde när en affärsidé ska bedömas. Vidare gör SEB centralt branschanalyser, B 
menar att de ibland får restrektioner uppifrån att vara försiktig då det gäller utlåning till vissa 
branscher, ett aktuellt exempel är till tryckeribranschen. 
 
Handelsbanken: Att ha en utformad affärsidé och affärsplan är viktigt för en nyföretagare. 
Affärsplanen ska ta upp vilken marknad företaget vänder sig till, vilken typ av tjänster eller 
produkter de ska tillhandahålla samt hur företaget bedömer utvecklingen framöver. De 
nyföretagare som inte har så stor erfarenhet styr C gärna till Nyföretagarcentrum eller ALMI 
för att de där ska få hjälp att ta fram en bra affärsplan.    
 
Den informationen C framförallt stödjer sig på för att bedöma den bransch nyföretaget vänder 
sig till är den interna informationen i form av bankens kundstock. För att bedöma affärsidén 
tittar man på andra kunder som är i samma bransch som nyföretaget och hur det går för dem, 
menar C. I det fall det är en ny bransch som banken inte känner till gäller det att försöka gå ut 
och söka information externt till exempel på Internet eller via årsredovisningar från företag i 
branschen hämtade från UC eller MMP. 
  
Information om hur det går i olika branscher kan också fås genom olika nätverkskontakter till 
personer som är aktiva i näringslivet. C poängterar dock att man ska vara lite försiktig med att 
göra för mycket branschjämförelse. Det finns alltid branscher som vi anser mer riskabla men 
även i de branscherna så är vi med i och ger krediter. Det betyder att vi tror på den enskilde 
personen bakom företaget, det finns alltid de företagen som går bra i en dålig bransch, säger 
han.  
 
Nordea: Affärsplanen kunden tagit fram vill D ska vara strukturerad punkt för punkt och ta 
upp till exempel vilken målgrupp företaget ska vända sig till. D framhåller att det är viktigt att 
kunden har ett bra material med sig till banken. För att ta fram en bra affärsplan menar D att 
nyföretagaren bör ha varit på ALMI och tagit del av deras hjälp och material. 
 
För att bedöma om affärsidén är rimlig, tittar D i sitt kundregister och ser hur det går för de 
företagen som är i samma bransch som nyföretaget. Den branschkunskap man får genom att 
titta i sin egen kundstock är lokal branschkunskap och mycket bättre än den 
branschinformation kan fås om branscher totalt sätt i hela Sverige, säger D. D menar 
emellertid att han använder sig av central branschinformation också, den hämtar han 
framförallt från Nordeas intranät. Nordea gör nämligen centralt branschanalyser. 

Personen 
Varbergs Sparbank: En väldigt viktig del i kreditbedömningen till nystartade företag är på 
Varbergs Sparbank att bedöma personen bakom företaget som söker kredit. A1 berättar att 
man tittar på vad personen har för erfarenheter och vad denne gjort tidigare. Vidare försöker 
man bedöma om personen är en duktig företagare och om han/hon har de kunskaperna som 
krävs.  
 
Att få information om personen handlar mycket om det personliga mötet. Man sitter ner och 
diskuterar ofta ganska allmänt till att börja med, genom samtalet får man ett grepp om 
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personen menar A1. För att kontrollera personen och få ytterligare information om vad 
kunden är för person utnyttjar A1 också sitt kontaktnät. Förutom från nätverkskontakter 
kontrolleras alltid personen bakom nyförtaget mer formellt via en upplysning från UC. 
Genom UC får banken till exempel information om kunden har betalningsanmärkningar. 
 
Genom att göra företagsbesök kan man också få en uppfattning av personen bakom företaget, 
menar A1. Vad kunden är för person avspeglar sig ofta i dennes företag, om kunden till 
exempel ”gamblar” och gillar snabba ryck eller om han/hon är mer försiktig och eftertänksam 
och tänker igenom sina beslut. Besöket kan också ge en uppfattning om 
kostnadsmedvetenheten hos personerna bakom företaget.  
 
SEB: Då nystartade företag söker kredit är privatpersonen bakom företaget viktigast, B tittar 
på vad personen har för erfarenheter, referenser och kunskaper. Det är en stor fördel om 
personen har erfarenheter av branschen han/hon ska starta företag i sedan tidigare. B menar att 
en företagare som till exempel tidigare arbetat som konsult i en bransch har en stor fördel, 
framförallt för att han/hon redan har ett upparbetat kontaktnätverk i branschen. Mycket 
information om personen fås genom samtal med kunden. En framgångsrik företagare har 
enligt B en strategi över allting som rör dennes företag, de är aldrig tveksamma och de är hela 
tiden medvetna. B menar vidare att eftersom Varberg är en så pass liten stad råder det en stor 
personkännedom och via sitt sociala nätverk i staden kan han nästan alltid få information om 
en person.  
 
För att få grundläggande information om personen bakom företaget kontrollerar B dem också 
via UC. Från UC erhålls information om det är en skötsam person, om personen har 
betalningsanmärkningar samt om kunden har mycket krediter. UC kan också ge information 
om personen varit med om tidigare konkurser. Om kunden tidigare varit med i företag som 
gjort konkurs är chansen större att han drabbas igen. B säger att vad det gäller att vara 
entreprenör så är det ofta så att antingen är man duktig på det eller så är man det inte. Banken 
vill självklart undvika de som inte är duktiga.  
 
Genom ett företagsbesök får B också en känsla hur ekonomiskt sinnade personerna bakom 
företaget är. Köper företagarna alltid det senaste datorerna, skrivbord och så vidare eller kan 
de acceptera de första åren att hålla i resurserna.  
 
Handelsbanken: När det gäller bedömning av nystartade företag är en viktig del vem som 
står som ägare bakom nyföretaget. Att bedöma personen och dennes kompetens är en viktig 
del av bedömningen. För att bedöma kompetensen tittar C delvis på vad personen har för 
utbildning men framförallt var han/hon har för arbetslivserfarenhet.  
 
Genom att träffa och samtala med kunden vid ett eller flera tillfällen och då ställa relevanta 
frågor får C information om kunden, han bedömer sedan svaren. Genom samtalen skapar man 
sig en magkänsla för personen, det blir en slags mjuk bedömning som är jätteviktig menar C. 
En bra företagare är enligt C en person som är handlingskraftig, duktig på att parera 
förändringar i omvärlden, kan ta tag i problem samt ta beslut i tid och stå för dem.  
 
För att få ytterligare information om personen bakom företaget använder sig C i hög grad av 
olika delar av sitt sociala nätverk. C menar vidare att han genom ett företagsbesök kan få en 
uppfattning om hur kostnadsmedvetna personerna bakom företaget är, eller snarare inte är. 
Han nämner att om de på företaget har dyra bilar eller det rent allmänt är väldigt flott så 
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lägger han märke till det och tar det med sig i sin bedömning. Via UC erhålls också 
information om till exempel kunden har tidigare betalningsanmärkningar. 
 
Nordea: Enligt D är det väldigt viktigt att ha förtroende för personen bakom företaget som 
söker kredit. Om man inte får förtroende för kunden känner man sig osäker på de material 
som presenteras, säger D. Ett exempel är en budget, en budget är ju alltid en gissning, det 
handlar då om att det ska vara en förtroendegivande gissning. 
 
Den största delen av informationen om personen fås enligt D från kunden själv. D vill att 
kunden presenterar sig själv i sin affärsplan. Kunden kan då ta upp vad han gjort för affärer 
tidigare, om han jobbat som egenföretagare innan eller om han till exempel jobbat i ett 
familjeföretag, säger D. Sättet personen presenterar sig själv muntligt och skriftligt är det 
viktigaste, det ska vara förtroende givande. D poängterar att kunden är extra benägen att ge 
information om sig själv och sitt företag då de besöks av banken i det egna företaget. 
 
För att få ytterligare information om kunden sker en kontroll via UC så att allt är ”rent och 
snyggt” säger D. Eftersom Varberg är en liten stad är det också ofta någon på kontoret som 
känner till personen. För övrigt menar D att han inte direkt använder sig av nätverkskontakter 
för att få personinformation.     

Företaget som helhet 
Varbergs Sparbank: A1 berättar att han gärna åker ut för att träffa kunden på plats i dennes 
egen miljö. Att hålla möte hos kunden istället för på banken gör att man sparar tid åt kunden 
samtidigt som det ger bra input till banken. Vid besöket ser man lite hur företaget ser ut, är det 
ordning och reda, finns det varor på hyllorna, är det ett tomt lager. Hur det ser ut på företaget 
säger mycket om företaget menar A1. Att göra företagsbesök innebär också att man vårdar 
relationen till kunden och visar att man finns. Vid besöket diskuteras hur det går för företaget, 
om kunden har några önskemål samt vad kunden har för framtidsplaner, kanske är det någon 
investering på gång. Det gäller att vara ute och träffa kunder ofta så att banken kan vara med 
när affärer väl ska göras, säger A1. 
 
SEB: B tycker att det är bra besöka företagarna på hemmaplan, hur företaget ser ut säger 
mycket och besöket ger en helhetskänsla för bolaget. På företaget berättar företagaren hur de 
går till väga i sin verksamhet och man märker snabbt hur strukturerade företagarna är, menar 
B.  
 
Genom att vara på plats fås en uppfattning om verksamheten, dess produkter och värdet på 
produkterna. Besöks till exempel en butik kan man titta på modegraden på produkterna, säljer 
butiken exempelvis modeskjortor är inte de värda så mycket om ett halvår om butiken skulle 
få problem och lagret skulle behöva säljas ut. Besöker du istället en mekanisk verkstad kanske 
det företaget har mer flexibla produkter som lättare kan säljas ut till ett högre värde, säger B. 
 
Handelsbanken: För att skapa sig en allmän känsla om sina kundföretags är C på 
Handelsbanken ute hos sina kunder minst en gång per år för att kunna följa deras verksamhet 
på plats. C besöker både gamla och ny kunder. Ute hos kunden får man en bättre känsla för 
vad de sysslar med och hur det går för dem, menar C. Företagsbesöket är också ett sätt att visa 
intresse för företaget i sig, genom besöket förstärker man där med sina kundrelationer. 
 
Genom besöket kan man se om det är ordning och reda, hur personalen verkar trivas, om det 
verkar vara mycket att göra och mycket annat. C menar att det är svårt att säga specifikt 
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vilken information man får genom ett företagsbesök, han framhåller dock att det handlar om 
information som är väldigt användbar och värdefull i bedömningsprocessen. Enligt C säger ett 
företagsbesök så mycket om helheten att han bedömer det som en av de viktigaste källorna till 
information. 
 
Nordea: På Nordea gös ofta företagsbesök, det är ett bra sätt att få information, man får kläm 
på hur företaget går menar D. Företagen vill också ofta gärna bli besökta för att få visa upp 
sitt företag. Vid besöket tittar man på verksamheten för att skapa sig en förståelse för hur 
företaget fungerar, hur de genererar sina intäkter och vilka som är bolagets riktiga kostnader. 
Ute på företaget ser man detta mycket tydligare än genom att läsa ett bokslut. D säger: Man 
kan se där borta, det plåttaket måste snart rivas och byggas nytt, man får en känsla för 
helheten.  
 
Hur det ser ut på företaget säger mycket om verksamheten: Man ser om det är ett välskött 
företag, det brukar man säga är det ett skräpbokslut och man åker ut till företaget så ser det 
förmodligen ganska skräpigt ut på företaget också, är det ett slarvigt skött bolag så syns det 
när man kommer ut. 
 

4.3 Sociala nätverk och kreditbedömning 

4.3.1 Sociala nätverk som informationsbärare 

Varbergs Sparbank: A1 och A2 menar att det är viktigt att ha ett starkt socialt nätverk som 
bankman. Genom sitt nätverk kan man få mycket olika slags information från olika håll, 
framförallt handlar det om att få personinformation, menar de. Förutom personinformation 
kan nätverken generera till exempel information om vad som är på gång på marknaden.  
 
Det sociala nätverket består enligt A1 av ett stort antal kontakter, en viktig del av nätverket 
består i den egna bankorganisationen. De 145 anställda i banken har tillsammans stor kunskap 
om personer och näringsliv och kan därmed bistå med mycket information. Tillsammans 
känner bankorganisationen väldigt mycket folk i staden, och det finns nästan alltid 
nätverkskopplingar för att få information om till exempel en person. A1 säger: …vi har 145 
anställda och det är klart det är ett stort kontaktnät man har inom banken som kan känna till 
den här personen på något sätt, via någon släkting, via en kompis, via en idrottsförening, det 
finns alla möjliga kopplingar som man kan ha nytta av. 
 
Genom att vara aktiv och ute mycket på marknaden bygger man för övrigt upp ett socialt 
nätverk bestående av till exempel företagspersoner, företagsledare och revisorer. A1 anser att 
de speciellt har goda kontakter till många revisorer och har med dem ett gott 
informationsutbyte. A1 menar att revisorerna har stor kunskap och kan bidra med bransch- 
och marknadsinformation som är speciellt värdefull då en affärsidé ska bedömas. Även 
personer från ALMI utgör en del av nätverket, tillsammans med dem kan man bolla idéer om 
till exempel företagets affärsidé och chanser att lyckas på marknaden, menar A1. Bankens 
styrelse utgör också en viktig nätverkskontakt, i styrelsen sitter personer från näringslivet, de 
flesta aktiva företagare. Dessa personer har stor kunskap om marknader och branscher och 
kan själva eller via deras respektive nätverkskontakter bistå med mycket information. 
Styrelsemedlemmarna känner mycket folk och vet vad som rör sig på marknaden menar A2.  
 
Bankens egna kunder utgör också en del av nätverket, genom goda kundrelationer får banken 
mycket information. Informationen rör självklart framförallt kundens egna företag men kan 
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också vara av mer allmän karaktär och innefatta information som är värdefull i övriga 
kreditärenden. Från kunderna kan banken bland annat få personinformation då till exempel en 
befintlig kund kan vara leverantör till en för banken ny kreditsökande. Kunderna kan också 
bistå med olika slags information om vad som händer på marknaden. 
 
A1 och A2 bedömer att sociala nätverk är speciellt värdefulla i de fall nystartade företag söker 
kredit, det handlar då framförallt om att skaffa sig personkännedom och lite information runt 
om kring nyföretaget. 
 
A1 anser att banksekretessen kan vara delvis begränsande då det gäller utnyttjande av sociala 
nätverk i informationsinhämtningen. A1 menar att han inte kan fråga hur som helst, då han 
inte får röja en kunds identitet. Det ligger därmed ofta på en generell nivå men trots det anser 
A1 att han kan få mycket information från det sociala nätverket. A1 poängterar att 
banksekretessen är helig på Varbergs Sparbank och något de verkligen efterlever. 
 
A1 och A2 menar att det är viktigt att vara aktiv och synas på marknaden, de anordnar därför 
bland annat olika kundaktiviteter. Det kan till exempel innebära att de anordnar 
föreningsträffar för olika företagsföreningar, föreningsträffarna innebär ett positivt utbyte för 
både föreningen och banken. Banken kan bland annat tillgodose sig viss information. Förutom 
att anordna föreningsträffar träffar personer från banken representanter från olika 
företagsföreningar och får ett utbyte den vägen säger A1.  
 
Varbergs Sparbank är medlem i många föreningar, av de forum som finns så tror A2 att 
banken eller personer från banken är medlem i det mesta. Banken är till exempel medlem i 
handelskammaren. Många inom banken har också ett mer privat engagemang i föreningar 
som Rotary, RoundTable eller idrottsföreningar. A2 menar att på 145 anställda så är de 
spridda på många föreningar, i föreningarna träffar bankpersonalen mycket personer från 
näringslivet vilket är värdefullt och kan ge input.  A1 anser att det också är värdefullt att delta 
i föreningslivet eftersom det innebär att man breddar sitt nätverk vilket alltid är positivt.  
 
SEB: B anser att det är väldigt viktigt med sociala nätverk i arbetet som bankman, från 
sociala och informella kontakter kan han få mycket information av olika slag. Nätverket 
spelar en speciellt viktig roll när det gäller att få personinformation. De personer i Bs nätverk 
som framförallt bistår med personinformation är Bs egna kollegor. På kontoret arbetar femton 
personer som de flesta bor i Varberg, de flesta känner någon som känner någon, som känner 
kunden. Kollegorna har tillsammans ett stort nätverk. En del av detta nätverk uppkommer på 
ett naturligt sätt bara genom att kollegorna bor i staden, det kan till exempel handla om att de 
har sina barn på samma dagis eller i samma fotbollslag som olika personer. B menar 
emellertid att det enda problemet med denna typ av information är att man inte kan ta alldeles 
för hårt på den. Det handlar mest om att bilda sig en uppfattning om vem kunden är och om 
denne har ett gott rykte. Om kunden kan driva företag kan i många fall vara svårt för 
allmänheten att ha en uppfattning om, säger B.      
 
Rent allmänt sprids det också mycket information om bland annat olika företagspersoner i 
staden, i en så pass liten stad som Varberg är ingen direkt anonym. Det kan till exempel 
handla om att en person har ett väldigt aktat namn i staden. Denna person är antagligen 
väldigt försiktig med att inte göra dåligt ifrån sig eller på något sätt svärta ned sig. Det är 
nämligen väldigt lätt att bränna sig på en liten ort som Varberg menar B, detta beror 
framförallt på att denna slags information sprids snabbt via de lokala nätverken i staden. Att 
en person har ett gott ryckte påverkar därmed bedömningen av denne positivt i 
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kreditprocessen. Skämtsamt skulle man kunna säga att det råder en viss djungeltrafik i staden, 
hävdar B.    
 
B menar att han i sitt arbete som bankman jobbar aktivt med att bygga upp ett socialt nätverk, 
han utnyttjar sedan nätverket för att få olika slags information. Enligt B bollar också aktörerna 
i nätverket olika områden och idéer med varandra. I Bs nätverk ingår många olika kontakter, 
det handlar framförallt om lokala kontakter, en av de viktigaste anser B är till revisorer i 
staden. Med revisorerna har B mycket kontakt. Revisorerna har stor vetskap om olika 
branscher till exempel beträffande vad som är på gång i branscherna, i vilka branscher det är 
problem samt vad det startas mycket nytt. Revisorerna har också stor kunskap om vad det 
gäller nyckeltal i de olika branscherna. Från revisorerna kan B också få viss 
personinformation. Vidare menar B att hans sociala nätverk består av aktörer i staden såsom 
advokater, olika företagare och andra nyckelpersoner. B knyter dessa typer av kontakter bland 
annat genom olika engagemang med Marknad Varberg eller via olika möten som till exempel 
med Rotary.  
 
Enligt B så består hans sociala nätverk också av befintliga kunder. Från kunderna kan han 
genom samtal få olika slags information som kan vara värdefull i nya kreditärenden, det 
handlar då speciellt om allmän information som till exempel information om olika branscher. 
Banksekretessen begränsar till viss del användandet av sociala nätverk, man kan enligt B till 
exempel inte direkt diskutera nya kunder med gamla kunder, man får i så fall diskutera mer 
allmänt. Eftersom ALMI ofta medverkar när nystartade företag söker kredit utgör de också en 
del av Bs nätverk, med dem kan han bolla olika kreditärenden. Sammanfattningsvis menar B 
att han via olika delar av sitt sociala nätverk kan få personinformation, branschkunskap, 
företagsinformation samt övergripande information om vad som händer i näringslivet. Via 
nätverket knyter han också kontakter som kan leda till att banken får nya kunder.  
 
B ser det som en stor fördel att vara aktiv i föreningslivet för att bredda sitt sociala nätverk. B 
är dock inte privat kontinuerligt aktiv i föreningslivet som förekommer på kvällstid, detta 
beror på att han inte bor i Varberg. B menar att han därför är aktiv med att knyta kontakter 
och skapa nätverk dagtid bland annat genom olika engagemang med Marknad Varberg. 
Marknad Varberg är kommunens näringslivsföretag, de hjälper bland annat nyföretag som 
etablerar sig i kommunen. Att inte bo i staden ser B som en nackdel i sitt arbete eftersom det 
innebär att han missar stor del av föreningslivet och det är enligt B alltid viktigt att vara nära 
marknaden på olika vis. B ser det dock inte som ett särskilt stort problem eftersom hans 
kollegor som bor i staden är aktiva i föreningslivet och har mycket kontakter och stor 
lokalkännedom. Från kollegorna kan B få den information han själv missar genom att inte 
vara aktiv i föreningslivet.  
 
B är inte själv medlem i Rotary, han blir dock inbjuden på möten ibland. B menar att det 
oftast bara är kontorschefen som är kontinuerlig medlem. På Rotary kan knyts mycket 
kontakter med affärsfolk, det är alltid värdefullt. Från dessa kontakter kan man få information, 
det gäller framförallt information om affärsmöjligheter. Genom mötena kan man skapa 
kontakter som i förlängningen leder till att banken får nya kunder, menar B.       
 
Handelsbanken: För att få information av olika slag använder sig C av olika 
nätverkskontakter. Den absolut viktigaste delen av Cs nätverk utgörs av bankens egna lokala 
kontorsstyrelse. Kontorsstyrelsen består av sex ledarmöten som alla är affärsmän från trakten 
och de flesta egna företagare. Från ledamöterna och deras respektive nätverk får C mycket 
information. Det handlar till exempel om branschinformation, personinformation samt 



 

34 

 
 
 
 

information om risker i olika företag. C menar att eftersom kontorsstyrelsen har tystnadsplikt 
kan han bolla mycket med dem, han kan gå in på mer detaljer i kreditärendena än vad som på 
grund av banksekretessen inte är möjligt med övriga nätverkskontakter. Det kan till exempel 
innebära att han med styrelsen diskuterar en kunds affärsplan. Förutom att bistå med 
information till kreditärendena på banken spelar kontorsstyrelsen en väldigt viktig roll i 
arbetet med att skaffa nya kunder. Kontorsstyrelsen är ute på marknaden och hör vad som är 
på gång, de kan därmed ge tips om affärsmöjligheter.  
 
Förutom bankens styrelse utgör den övriga personalen på banken också en viktig del av Cs 
nätverk. Från kollegorna på banken får C speciellt personinformation. Av de tretton 
personerna som arbetar på kontoret är det nästan alltid någon som vet vem kunden som söker 
kredit är, menar C. Eftersom det råder en så pass god lokal personkännedom på kontoret kan 
han alltid bolla med kollegorna vad de vet om personen. ….känner du denna personen eller 
vet du om det är fågel eller fisk?..  
 
Förutom personer inom banken menar C att hans yrkesmässiga sociala nätverk består av 
kunder, revisorer, jurister samt personer från ALMI och Nyföretagarcentrum. Från dessa 
kanaler får C mer allmän information än den information han får från kontorsstyrelsen, 
eftersom han på grund av banksekretessen är begränsad till vilka uppgifter han kan lämna ut. 
Genom goda kundrelationer får C mycket värdefull information, det handlar framför allt om 
mjuk information som inte går att få fram i siffror, om branscher, personer och konkurrenter. 
C menar att de på handelsbanken har speciellt mycket kontakt med stadens revisorer. Från 
revisorerna får de ekonomisk information och information om branscher i stort.  Revisorerna 
kan också bistå med personinformation.  
 
C menar att ju tidigare man ligger i kreditprocessen, speciellt till nystartade företag, desto 
viktigare är det med sociala nätverk. Det handlar om att få ”kringinformation” om till exempel 
företagaren som person, för att bilda sig en första uppfattning. Ju längre man sedan haft en 
kundrelation desto mindre viktig blir den typen av information. När det handlar om ett 
gammalt företag som varit kund i banken så står enligt C, företagsledaren med nästan 99 
procent av informationen. Endast emellanåt stämmer man av något med revisorn, säger C. 
 
Förutom som spelare i Varbergs golfklubb engagerar sig C inte privat i föreningslivet i 
Varberg. C upplever inga direkta fördelar i sitt arbete i och med sitt medlemskap i 
golfklubben, han tror däremot att medlemskapet skulle vara fördelaktigt i arbetet om han inte 
bara varit spelare utan suttit i en styrelse eller varit verksam tränare. Även om C inte själv 
direkt deltar i föreningslivet anser han att det skulle vara positivt att göra det, han tycker dock 
att utbudet är något begränsat i staden. På Handelsbanken är kontorschefen medlem i Rotary, 
C menar att det oftast just bara är chefen på bankkontoren som är medlem. Eftersom man ofta 
bollar sina kreditärenden med olika personer på banken och därmed chefen kan C få indirekt 
information från kontorschefens nätverk. 
 
Nordea: Enligt D är det jätteviktigt att personer på banken upprätthåller ett starkt socialt 
nätverk, han ser det dock inte som sin roll. De som framförallt jobbar aktivt med att bygga 
nätverk är de på Nordea som arbetar som kundansvariga. De kundansvariga är ute på 
kundträffar och ser till att synas i många olika sammanhang. De kundansvariga jobbar enligt 
D med att söka information om olika affärsmöjligheter i syfte att skaffa nya kunder till 
Nordea.  
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D ser sitt sociala nätverk som något mer privat som inte direkt är kopplat till hans arbetar. D 
menar emellertid att han känner många av bankens kunder och har en god relation till dem 
och kan därmed få viss information. D poängterar dock att den information som kommer från 
de sociala nätverken, hos honom själv och de kundansvariga, är information som används för 
att skapa affärsmöjligheter till Nordea. D ser inte de sociala nätverken som källor till 
information i bankens kreditärenden. D nämner dock att personer inom banken kan bistå med 
personinformation om en ny kund som söker kredit i banken, det är ofta någon på kontoret 
som känner till kunden. 
 
D ser fördelar med att jobba lokalt på en begränsad geografisk marknad som Varberg är på 
grund av att han anser att nätverket i staden är kontrollerbart. D menar att få personer i staden 
står för väldigt stor del av alla affärer. Det handlar om några förmögna släkter som har mycket 
affärer på gång i olika konfigurationer.  Känner man vissa av dessa släkter så vet man också 
väldigt mycket om affärslivet i Varberg menar D. 
 
Eftersom D inte aktivt jobbar med att bygga upp ett socialt nätverk deltar han inte heller i 
föreningslivet. Det gör däremot andra personer på kontoret, kollegor är bland annat aktiva i 
Rotary. I föreningarna träffar kollegorna folk som gör mycket affärer, med dem försöker de 
skapa relationer för att i slutändan skapa affärer till Nordea. På möten och dylikt kan 
kollegorna också få information om vad som är på gång på marknaden.      
 

4.4 Lokal kreditgivning 

Varbergs Sparbank: Att Varbergs Sparbank är en fristående sparbank betyder att alla 
kreditbeslut tas i Varberg. Det finns ingen högre nivå i organisationshierarkin än 
bankstyrelsen. Bankstyrelsen tar därmed beslut i de största kreditärendena. All kompetens 
som finns inom banken finns lokalt i Varberg. Att alla beslut tas lokalt ser A1 och A2 som en 
stor fördel. De anser att det är Varbergs Sparbank främsta konkurrensfördel gentemot 
konkurrenterna i staden. A2 menar att i och med att alla beslut fattas på plats och aldrig 
regionalt eller centralt som i de andra bankerna kan beslut fattas relativt snabbt även när det 
handlar om stora krediter.   
 
SEB: B tycker att det är viktigt både för kunden och för banken som jobbar mot kunden att 
kreditbeslut fattas nära kunden. B menar att större delen av krediterna på SEB fattas nära 
kunden på kontoret. Även då kreditbesluten inte tas på kontoret är de från lokalkontoret 
väldigt nära i processen. Det finns på SEB många olika nivåer beslut tas på, stora krediter går 
regionalt till Göteborg eller centralt till Stockholm. B uppskattar att 60-70 procent av 
kreditbesluten till företag tas på kontoret. Även om ett beslut tas på högre nivå som till 
exempel i Göteborg är alltid personen som berett ärendet lokalt med i beslutsprocessen genom 
att föredra ärendet. B berättar att då han föredrar ärendet presenterar han den informationen 
som tagit fram, vad kunden vill och vad han själv anser positivt och negativt. I vissa fall är 
personen från lokalkontoret med och tar det själva formella beslutet, i andra fall då det 
handlar om stora summor ska han vara neutral. 
 
Att ärenden flyttas upp i organisationen beror framförallt på att man ska få objektivitet i 
ärendet menar B. När det handlar om stora summor är det viktigt att personer utifrån som inte 
har en relation till kunden är med och bedömer. Dessa personer ska vara kreditkritiska.  
 
Handelsbanken: C tycker att det är jätteviktigt att kreditbeslut tas nära kund. Att försöka leva 
nära kunden och ta beslut där kunderna finns är något man trycker hårt på inom 
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Handelsbanken. C menar att bäst beslut fattas nära kunden eftersom att personerna på 
lokalkontoren känner marknaden och att den mjuka informationen runt kunden framförallt 
finns i staden. C säger: …det är det som är det svåra när besluten hamnar för långt bort från 
kunden, ju längre beslutet tas från kunden desto mer information faller bort om det här 
informella runt omkring. Därför tycker vi det är viktigt att vi kan ta så många beslut som 
möjlig på kontoret där vi känner kunden väl. 
 
C menar att cirka 90 procent av kreditbesluten tas på lokalkontoret. Vid riktigt stora krediter 
tas beslut regionalt i Göteborg eller centralt i Stockholm, det finns inga övriga nivåer. Då ett 
ärende går upp en nivå skickas från lokalkontoret ett PM som innehåller en beskrivning av 
företaget, affärsplanen samt en bedömning över risker och utveckling. I PM:et tar 
lokalkontoret ställning till krediten, det formella beslutet tas sedan med PM:et och 
lokalkontorets ställningstagande som underlag på region eller centralkontoret. I de flesta fall 
är inte kundansvarig som berett ärendet lokalt med i den regionala eller centrala 
beslutsprocessen. C menar emellertid att om han som kundansvarig känner att han har viktig 
information som är svår att beskriva i text har möjlighet att föredra ärendet personligen i 
Göteborg eller Stockholm.  
 
Nordea: D menar att det är bra om ett kreditbeslut kan fattas nära kund för ju närmare kunden 
man är desto mer förståelse har man för kunden och företaget. Samtidigt menar D att det är en 
fråga om kompetens, för att det ska bli ett bra kreditbeslut krävs rätt kompetens. Är det ett 
väldigt komplext kreditärende så räcker inte alltid kompetensen som finns på ett lokalkontor i 
en liten stad till menar D. Ärenden får därför flyttas upp en nivå i organisationen för att 
kunden ska få ett väl underbyggt kreditbeslut. D menar att personerna på lokalkontoren är bäst 
på lokal kännedom medan personer högre upp i hierarkin har högre ”kreditkompetens”. För 
att sammanfoga de båda delarna menar D att han får försöka beskriva ”lokalkännedom” 
skriftligen i de kredit-PM som skickas till dem som ska fatta beslutet.  
 
D uppskattar att 75-80 procent av kreditbesluten tas på kontoret, vilka kreditbeslut som får tas 
på kontoret beror på kreditens belopp och riskrating. Även om ett beslut ska upp en nivå har 
lokalkontoret alltid en kreditdragning och fattar sitt beslut. Ärendet skickas sedan vidare i 
form av det kredit-PM som beskriver ärendet samt information över lokalkontorets 
ställningstagande.           
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5. Analys 
Under detta kapitel kommer vi jämföra våra respondenters svar med varandra för att lyfta 
fram likheter och olikheter. Vidare kommer resultatet från den empiriska undersökningen 
ställas mot den teoretiska referensramen för att på så sätt analysera resultatet samt visa på 
likheter och skillnader mellan teori och empiri. 

5.1 Kreditbedömningsprocessen 

Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa att respondenterna har en kreditbedömningsprocess som 
liknar den Svensson & Ulvenblad (1994) beskriver. De intervjuade skiljer sig åt beträffande 
hur beslut fattas. Respondent C från Handelsbanken är den enda som enskilt kan fatta beslut, i 
de övriga bankerna involveras fler i beslutsfattandet. På Varbergs Sparbank och Nordea tas 
beslut i en lånedelegation. Eftersom informationen i nystartade företag är bristfällig talar 
teorin för att kreditbedömaren först och främst måste bedöma personen bakom företaget samt 
företagets affärsidé (Green, 1997; Hedelin & Sjöberg, 1993; Svensson & Ulvenblad, 1994). 
Detta stämmer väl in på våra respondenter, som menar att personbedömningen är av central 
betydelse vid kreditgivning till nyföretagare. Samtliga respondenter menar också att stor del 
av kreditbedömningen går ut på att bedöma om affärsidén håller på marknaden. Vidare menar 
de intervjuade att de inför ett kreditbeslut bedömer siffermaterial i form av olika budgetar för 
att avgöra nyföretagets framtida återbetalningsförmåga. Utifrån dessa parametrar gör 
bankmännen en helhetsbedömning, om företaget bedöms ha återbetalningsförmåga diskuteras 
också säkerheter. Respondenterna tar därmed hänsyn till de båda riskerna, Broomé, Elmér & 
Nylén (1995) tar upp; risken för betalningsinställelse samt risken vid betalningsinställelse.  
För att bedöma riskerna stämmer sammanfattningsvis de bedömningsfaktorer våra 
respondenter använder sig av väl in på dem som behandlas av Svensson & Ulvenblad (1994).   
 
Samtliga av bankmännen vi intervjuat använder dator- och mallningssystem som hjälpmedel i 
kreditbedömningsprocessen. Samtliga av dessa system är centrala system som används av 
hela bankkoncernerna. På Varbergs Sparbank tillämpar man Swedbanks mallningssystem. 
Silver (2006a) menar att mallningssystemen som i dagens banker blir allt mer detaljerade 
utgör ett centraliserande styrmedel. Ju mer detaljerade mallarna är desto mer centraliserande. 
SEB och Nordea använder sig av mallningssystem från UC som är starkt detaljerade och 
bygger på credit scoring teknik, vilket enligt Silver betyder att de verkar centraliserande. D 
från Nordea uttrycker att det i systemet finns visst utrymme för egentyckande. Vår respondent 
från Handelsbanken beskriver mindre detaljerade dator- och mallningssystem där rating som 
sätts på kunden inte sätts av systemet i sig utan av bankmannen. Ratingen motiveras sedan 
efter de parametrar mallen föreskriver. Detta slags mallningssystem kan liknas vid den slags 
mall Silver (2006a) menar, förekommer i de mer decentraliserade bankerna, det vill säga en 
mindre detaljerad som ej bygger på credit scoring teknik som i UC-fallet.     
 

5.2 Information  

5.2.1 Informationsbärare 

Utifrån tabellen som presenterades i empiriavsnittet under avsnitt 4.2.1 är den absolut 
viktigaste informationsbäraren enligt våra respondenter företagsledaren, den relation 
Svensson & Ulvenblad (1994) benämner dyadrelationen är därmed viktigast. Ferrary (2003), 
Silver (2003) och Svensson & Ulvenblad (1994) framhåller också dyadrelationen, författarna 
menar dock att informationen från kunden bör kompletteras och kontrolleras med hjälp av 
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andra informationsbärare. Tre av de fyra respondenterna (A1 och A2 räknas i detta avsnitt 
som en respondent tillsammans) menar att det sociala nätverket bestående av bland annat 
kollegorna på banken ger stor del av denna kompletterande informationen. Ett påstående de 
tidigare nämnda författarna också starkt framhåller. 
 
Två av de fyra respondenterna ser i samråd med Svensson & Ulvenblad (1994) och Svedin 
(1992) ett företagsbesök som en viktig källa till information. Att tre av fyra respondenter 
framhåller kreditupplysningsföretag som en viktig källa till information tyder på att de på ett 
enkelt sätt vill kunna kontrollera om kunden undanhåller någon information. På detta sätt kan 
respondenterna därmed motverka den agentproblematik Artsberg (2005) behandlar.  
 
Respondent D från Nordea skiljer sig från de övriga respondenterna genom att inte se det 
sociala nätverket som en viktig källa till information, D ser inte heller kollegorna på banken 
som en del av hans sociala nätverk.  

5.2.2 Informationsbärare och bedömningsfaktorer 

Siffermaterialet 
Då ett nystartat företag söker kredit finns i det flesta fall inte den information Green (1997) 
benämner dåtida information i form av framförallt årsredovisningar. Våra respondenter menar 
att de i nyföretagarfallet därför framförallt bygger sin bedömning på analysering av den 
information Green skulle benämna som framtida, nämligen budgetar och prognoser. Svensson 
& Ulvenblad (1994) skriver att banken framförallt efterfrågar resultat- balans- och 
likviditetsbudgetar från nyföretagaren. Våra respondenter betonar speciellt likviditets- och 
resultatbudgetar. B från SEB menar i likhet med Hedman (1995) att kapitalstrukturen är viktig 
att beakta för att veta vad man lånar ut till, B menar därför att det är viktigt att få in en 
balansbudget från kunden.   
 
Svedin (1992) poängterar att budgetarna bör granskas noga då de i många fall är 
glädjekalkyler. Våra respondenter menar att de alltid granskar de budgetar de får in, 
granskningsarbetet går framförallt ut på att bedöma realismen i budgetarna. NUTEK (1993) 
menar att bankmännen kan jämföra budgetarna med andra företag i samma bransch för att 
bedöma materialets realism. Våra respondenter menar att detta är något de ofta gör, de jämför 
då framförallt med företag i den egna kundstocken som är i samma bransch. Som NUTEK 
(1993) skriver använder sig våra respondenter också av branschstatistik för att jämföra 
budgetarna med, statistiken hämtas såsom NUTEK beskriver från SCB, respondenterna 
nämner även UC, MMP och olika Internetsidor. Branschstatistik kan kategoriseras enligt 
Svensson & Ulvenblad (1994) matris som kontextuell- kommersiell information. 
 
Vidare menar samtliga av våra respondenter att de gärna diskuterar siffermaterialet de fått 
från företaget med företagets revisor, kundföretaget lämnar ofta sin revisor som referens. 
Enligt FAR (2006) kan revisorn ses som en god informationskälla då revisorn har hög 
kompetens, är oberoende samt känner sin klients verksamhet i grunden. Att diskutera kundens 
siffermaterial med dennes revisor betyder att bankmännen från revisorn får den information 
Svensson & Ulvenblad (1994) benämner företagsspecifik-kommersiell information.  
 
Säkerheterna 
Broomé, Elmér & Nylén (1995) menar att risken vid betalningsinställelse reduceras genom att 
bankerna kräver betryggande säkerheter. Bankmännen vi intervjuat talar för att de framförallt 
använder sig av företagsinteckningar som säkerhet. I likhet med vad Svensson & Ulvenblad 
(1994) beskriver värderar bankerna företagsinteckningens värde med hjälp av en schablon 
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som reglerar ner värdet. Respondent D menar att schablonen bland annat tar hänsyn till att 
banken inte är ensam som förmånstagare. Samtliga av våra respondenter skiljer sig från 
Svensson & Ulvenblad (1994) beträffande informationsbärare av sifferunderlag då de i 
schablonvärderingen utgår från bokförda värden och inte marknadsvärde. Att utgå från 
bokförda värden menar Tegin (1997) innebär risk i och med att värdena då kan vara 
övervärderade. 
 
Varbergs Sparbank, Handelsbanken och Nordea använder dock i likhet med Svensson & 
Ulvenblads (1994) utsagor marknaden som informationsbärare. Respondenterna använder sig 
nämligen av marknadsvärde då de värderar säkerheter i form av fastigheter.  
 
Affärsidén 
För att finansiären ska kunna bedöma potentialen i det nyföretaget används enligt Hedelin & 
Sjöberg (1993) affärsidén och affärsplanen som de främsta verktygen. Samtliga av våra 
respondenter vill ha in en affärsplan från företagsledaren för att kunna bedöma dennes planer. 
A1 menar att kunden ska ha med sig ett bra material till banken för att på så sätt kunna sälja in 
sin affärsidé.  
 
NUTEK (1993) skriver att bankmannen måste bedöma branschen och konkurrensen för att 
kunna undersöka och kontrollera om ett nyföretags affärsidé är genomförbar. För att kunna 
göra detta menar samtliga av våra respondenter att de framförallt jämför nyföretagets 
affärsidé med företag i deras respektive kundstock. Att jämföra med den befintliga 
kundstocken innebär att respondenterna tillgodoser sig information om generella 
affärsförutsättningar, det vill säga kontextuell-kommersiell information enligt Svensson & 
Ulvenblad (1994).  För att vidare få information om branscher använder sig respondenterna av 
olika informationsbärare. I likhet med Ferrary (2003), Silver (2003) och Svensson & 
Ulvenblad (1994) menar respondent A1, B och C att de använder sig av olika sociala 
nätverkskontakter för att få branschinformation. NUTEK (1993) skriver att bankmän i mindre 
orter har bättre förutsättningar än de i större städer att bedöma en affärsidé då de befinner sig 
närmare marknaden och har tätare nätverkskontakter. Detta påstående verkar stämma bra 
överens på respondent A1, B och C som menar att de kan tillgodose sig värdefull information 
via lokala nätverkskontakter. Från sina nätverkskontakter hämtar våra respondenter, då 
affärsidén ska bedömas, båda formerna Svensson & Ulvenblad (1994) beskriver av 
kontextuell information, nämligen social och kommersiell. 
 
De övriga informationsbärarna de intervjuade använder när de ska bedöma en affärsidé är 
branschinformation från upplysningsföretag såsom UC. Varbergs Sparbank, SEB och Nordea 
menar också att man inom banken gör branschanalyser, på Varbergs Sparbank lokalt på 
banken och på SEB samt Nordea centralt. På Handelsbanken menar C att man är försiktig 
med att göra för mycket branschjämförelse då det alltid finns företag som går bra i dåliga 
branscher.  
 
Personen 
Samtliga av våra respondenter uttrycker i överensstämmelse med Green (1997), Hedelin & 
Sjöberg (1993) samt NUTEK (1993) att bedömning av personen bakom nyföretaget är av stor 
betydelse i kreditbedömningen, i många fall till och med avgörande. Det är således av stor 
vikt för våra respondenter att skaffa sig den information Svensson & Ulvenblad (1994) kallar 
företagsspecifik-social information. Enligt NUTEK (1993) bedöms personerna framförallt 
beträffande egenskaper, kompetens samt motiv till företagande. Ingen av våra respondenter 
nämner spontant motiv men samtliga menar att egenskaper och kompetens hos företagaren är 
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viktigt att bedöma. Respondenterna nämner i likhet med Hedelin & Sjöberg (1993) att 
yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet, handlingskraftighet, relevant utbildning samt trovärdighet 
är viktiga egenskaper och kompetenser att bedöma.  
 
Den bästa informationsbäraren till att få information om personen bakom företaget är 
personen själv menar samtliga av våra respondenter i enighet med Svensson & Ulvenblad 
(1994). NUTEK (1993) framhäver att den information som kommer från företagaren själv bör 
kompletteras med andra informationsbärare. Våra respondenter nämner olika 
informationsbärare de använder sig av för att kontrollera personen. En källa till information 
samtliga använder sig av är upplysning via UC. Fritsch (2003) menar att banken via UC bland 
annat kan få information om betalningsanmärkningar, personens inkomst samt eventuella 
tidigare engagemang i företag som hamnat i konkurs.   
 
Svensson & Ulvenblad (1994) och Hedelin & Sjöberg (1993) beskriver att i en småstad råder i 
regel en stor personkännedom där ”alla känner alla”. Bankmannen kan därmed utnyttja sitt 
sociala nätverk i staden för att få information om företagets person, något Ferrary (2003) 
också talar för. Detta påstående är starkt applicerbart på våra respondenter från Varbergs 
Sparbank, Handelsbanken och SEB som menar att de i hög grad använder nätverkskontakter 
för att få personinformation. D från Nordea skiljer sig från de övriga och menar att han inte 
använder sig av nätverkskontakter för att få personinformation. 
 
Företaget som helhet 
Samtliga av personerna vi intervjuat tycker att det är väldigt viktigt att göra företagsbesök. I 
samstämmighet med NUTEK (1993) menar respondenterna att de genom besöket får en 
helhetskänsla för företaget genom att bland annat se om det är ordning och reda och 
undersöka om det råder aktivitet på företaget. NUTEK (1993) beskriver att bankmän genom 
ett företagsbesök kan få en uppfattning om kostnadsmedvetenheten som genomsyrar 
företaget. Påståendet stöds av respondent A1, B och C som menar att kostnadsmedvetenhet, 
eller snarare bristen på den kan läggas märke till, till exempel genom att företagspersonerna 
har flotta bilar eller möbler och datorer av senaste modell.   
 
Respondent C säger att det är bra att vara på plats för att få en uppfattning om verksamheten, 
dess produkter och värdet på produkterna. Svedin (1992) menar att det är viktigt för 
kreditbedömaren att känna till företagets produktsortiment då det är produkterna som ska 
generera morgondagens intäkter. Genom att besöka sina kunder på hemmaplan förstärker 
också våra respondenter den relation som Svensson & Ulvenblad (1994) benämner 
dyadrealtionen. A1 menar att företagsbesöken är ett sätt att vårda sina kundrelationer, D säger 
att kunderna ofta vill bli besökta för att kunna visa upp sitt företag. Via företagsbesök kan 
utläsas att respondenterna får informationen enligt Svensson & Ulvenblad (1994) benämnd 
företagsspecifik-kommersiell samt företagsspecifik-social. Det vill säga att företagsbesöket 
säger mycket om både företaget i sig men också om personerna som driver det.   
 

5.3 Sociala nätverk och kreditbedömning 

5.3.1 Sociala nätverk som informationsbärare 

Teorin (Ferrary, 2003; Johannisson, 1996; Silver, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994; Tichy, 
Thusman & Fombrun 1979) beskriver hur användande av sociala nätverksrelationer innebär 
att aktörerna kan ta del av och ger information av olika slag. Silver (2003) och Svensson & 
Ulvenblad (1994) menar att bankmän i små städer i hög grad utnyttjar sociala nätverk för att 
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skapa information som är av värde i kreditbedömningsprocessen. Detta påstående stämmer 
väl överens med vad respondenterna från Varbergs Sparbank, SEB och Handelsbanken 
berättar. De berättar hur de genom en rad olika nätverkskontakter tillgodoser sig olika slags 
information som är av stort värde i deras bedömningsprocesser. De intervjuade från Varbergs 
Sparbank, SEB och Handelsbanken menar att de sociala nätverken utnyttjas speciellt för att få 
personinformation i det initiala stadiet av bedömningsprocessen. Svensson & Ulvenblad 
(1994) beskriver också att bankmannen framförallt tar aktiv kontakt till sina nätverkskontakter 
i det initiala stadiet i syfte att stämma av och få en uppfattning av kunden. D från Nordea 
menar att de sociala nätverken är speciellt viktiga då det handlar om att få information om 
framtida affärsmöjligheter, det vill säga om eventuella nya kunder för Nordea. Enligt D 
använder han inte sitt sociala i själva kreditbedömningsprocessen, något som skiljer ut honom 
kraftigt mot de övriga respondenterna.  
 
För att presentera en klarare bild över vilka sociala nätverkskontakter respondenterna tar upp 
samt vilken slags information de genererar, placeras respondenternas utsagor nedan in i vår 
omarbetade version av Svensson och Ulvenblads (1994) nätverksmodell. Vår omarbetade 
modell presenterar beståndsdelarna i bankmannens sociala nätverk. 
 

 
Figur 5.1 Bankmannens sociala nätverk. Källa: Omarbetad version; Svensson & Ulvenblad (1994) 

 
1. Dyadrelationen - Samtliga av våra respondenter menar att relationen till företagsledaren är 
den absolut viktigaste relationen. Respondenterna från Varbergs Sparbank, SEB och 
Handelsbanken ser relationen som en del av det sociala nätverket. Ferrary (2003), Silver 
(2003), Svensson-Kling (1999) och Svensson & Ulvenblad (1994) menar att bankmannen 
genom att skapa relationer till den kreditsökande kan reducera risken i kreditärendet. 
Svensson & Ulvenblad (1994) menar att relationen skapar möjlighet för bankmannen att få 
både social och kommersiell företagsspecifik information. Påståendet stämmer bra överens 
med vad respondenterna talar för, genom samtal med kunden menar de att de både får 
information om företaget i sig och om personen själv. De intervjuade tycker att det är 
jätteviktigt med goda kundrelationer, att ha förtroende för sin kund är av hög prioritet. I den 
teoretiska referensramen nämns att man med stöd av Artsberg (2005) kan se dyadrelationen ur 
ett agentteoretiskt perspektiv, vilket betyder att kunden kan välja att undanhålla information. 
Bankmännen vi talat med upplever emellertid inte detta problem speciellt stort eftersom de 
menar att kunden i det flesta fall talar sanning. Skulle kunden undanhålla information om till 
exempel tidigare engagemang i företag som gått dåligt eller att kunden har 
betalningsanmärkningar upptäcks detta via andra delar av det sociala nätverket eller via 
upplysning från UC. Presenterar kunden ett osant, orimligt siffermaterial upptäcks det med 
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hjälp av bland annat bankmannens egen erfarenhet och referensmaterial eller med hjälp av en 
revisor.  
 
Genom att hålla goda kundrelationer menar NUTEK (1993) att bankmannen också kan få 
annan information än den som rör kundens egna företag. Respondenterna A1, B och C håller 
med och hävdar att det från befintliga kunder kan få information som är av värde i andra 
kreditärenden. Det handlar då speciellt om information av allmän art om till exempel 
marknader och branscher, det vill säga den slags information Svensson & Ulvenblad (1994) 
benämner kontextuell-kommersiell information. De övre nämnda respondenterna menar 
vidare att de också kan få viss personinformation från sina kunder. Hur mycket information 
respondenterna kan få begränsas något av banksekretessen, respondenterna får till exempel 
inte röja en kunds identitet. Respondent D skiljer sig från det övriga då han menar att han inte 
får information från sina befintliga kunder som är av värde i andra kreditärenden.   
 
2. Lokala nätverket – Silver (2003) menar att nätverk nyttjas för att skapa täta band mellan 
lokala banken och företag, revisorer, advokater och andra aktörer på orten. Kontakterna 
nyttjas sedan för att få kunskap om det lokala näringslivet. Respondent A1, B och C menar i 
likhet med Silver att det är viktigt att lokalt bygga upp ett socialt nätverk för att på så sätt 
kunna få värdefull information om vad som händer i branscherna, på marknaden och med 
olika företagspersoner. De intervjuade menar att deras lokala sociala nätverk består av 
kollegor, befintliga kunder, revisorer, advokater, personer från ALMI och 
Nyföretagarcentrum samt olika företagspersoner på orten. Kontakterna till dessa knyts genom 
att på olika sätt vara aktiv på markanden och i näringslivet.    
 
Respondenterna från Varbergs Sparbank, SEB och Handelsbanken berättar att de har speciellt 
goda relationer till revisorerna i staden, de menar att revisorerna utgör en väldigt viktig del av 
deras sociala nätverk. Respondenterna menar i likhet med FAR (2006) att revisorerna har stor 
kunskap inom många områden och kan bistår med mycket information om branscher, 
marknader och personer. Ferrary (2003) skriver att bankmännen från sina nätverk kan ta del 
av värdefull information, hur värdefull beror på styrkan i nätverket och kunskapen hos 
aktörerna i nätverket. Detta förklarar varför revisorerna anses så viktiga av respondenterna, de 
intervjuade menar ju att revisorerna har hög kunskap och att det till dem har goda relationer.  
 
För att uppnå och upprätthålla ett starkt socialt nätverk menar Silver (2003) samt Svensson & 
Ulvenblad (1994) att bankmännen engagerar sig i olika sociala sammanslutningar och 
föreningar. De intervjuade från Varbergs Sparbank, SEB, och Handelsbanken tycker alla att 
det är positivt att delta i föreningslivet eftersom det innebär att man breddar sitt nätverk och 
kan på så sätt tillgodose sig information från fler håll. A1 och A2 från Varbergs Sparbank 
menar att personerna på deras bank är spridda i de flesta föreningarna i Varberg. Banken 
ordnar också möten för olika företagsföreningar. Silver (2003) menar att bankmännen från 
företagsföreningar kan får värdefull information om vad som är på gång på marknaden, något 
A1 och A2 håller med om.  
 
Silver (2003) framhäver Rotary som en väldigt viktig sluten social sammanslutning. Att 
Rotary är en sluten organisation betyder att bara någon eller några få från varje bank kan vara 
medlem. Ingen av våra respondenter är personligen medlem men på respondenternas 
respektive banker finns de andra som är medlemmar, detta är framförallt kontorens chefer. I 
Silvers undersökning från 2003 uppger hela 66.6% av de tillfrågade kontorscheferna från 
Sveriges småstäder att de deltar i Rotary. Silver menar i enighet med våra respondenter att 
deltagandet framförallt handlar om att skapa relationer i syfte att få nya kunder till banken. 



 

43 

 
 
 
 

 
Att använda sig av nätverk gör enligt Ferrary (2003) och Svensson-Kling (1999) att 
bankmannen kan komma undan problemet med informationsasymmetri, det vill säga att 
kreditgivaren kan få möjlighet att tillgodose sig information som annars skulle vara 
förbehållen den kreditsökande. På så sätt kan risken i kreditärendet i reduceras. Detta 
påstående stämmer väl överens på respondenterna från Varbergs Sparbank, SEB och 
Handelsbanken som menar att deras sociala nätverk är av stor betydelse då de söker 
information om personen bakom företaget som söker kredit. Från nätverken får bankmännen 
information om personen, dennes rykte och anseende i staden. Skulle den kreditsökande 
därmed försöka undanhålla något negativt om sig själv är chansen stor att detta skulle komma 
fram via nätverket. I likhet med Johannisson (1996) menar B från SEB att de sociala 
nätverken är effektiva när det gäller att sprida information om till exempel missbrukat 
förtroende. I en liten stad som Varberg är det väldigt lätt att bränna sig menar B.     
 
3. Bankorganisationen – I Svensson & Ulvenblads (1994) nätverksmodell menar författarna 
att bankorganisationen sträcker sig över samtliga nivåer i bankmannens totala nätverk, i 
bankorganisationen finns det således någon/några personer i samtliga av nivåerna. Detta 
påstående stämmer även i denna reducerade nätverksmodell endast bestående av 
bankmannens sociala nätverk. Våra respondenter från Varbergs Sparbank, SEB och 
Handelsbankens beskriver nämligen att bankorganisationen förutom att vara en av parterna i 
dyadrelationen också utgör en stor viktig del av det totala sociala nätverket. Respondenterna 
berättar att deras kollegor som de flesta bor i Varberg har tillsammans väldigt stor 
lokalkännedom. Personerna inom bankorganisationen bistår också med sina respektive 
nätverk vilket innebär att personerna på banken tillsamman bildar ett jättestort nätverk. Om 
man till exempel vill ha information om en person som söker kredit menar A1 att det alltid 
finns någon slags nätverkskoppling till personen inom banken. Respondent D från Nordea 
menar också att kollegor kan bistå med information om till exempel olika personer, han ser 
dock inte kollegorna som en del av hans sociala nätverk.  
 
Silver (2003) beskriver kontorsstyrelsen på en bank som en väsentlig länk mellan agerandet i 
sociala nätverk och den faktiska beslutsprocessen i ett kreditärende. Respondenterna från 
Varbergs Sparbank och Handelsbanken menar att deras bank- respektive kontorsstyrelse utgör 
en väldigt viktig del av deras sociala nätverk. Styrelsemedlemmarna har med deras respektive 
nätverk mycket kunskap om näringslivet i Varberg. Respondenterna menar i likhet med Silver 
att styrelsen bidrar med stöd i beslutsprocessen, genererar företagsinformation och allmän 
marknad- och branschinformation samt förmedlar kontakter som leder till nya kundrelationer.  
 
Sammanfattningsvis menar teorin (Ferrary, 2003; Silver, 2003; Svensson & Ulvenblad, 1994) 
och våra respondenter, i huvudsak A1, A2, B och C att de sociala nätverken är av stor 
betydelse i kredithanteringen. Den negativa sidan i användandet är enligt respondenterna att 
banksekretessen begränsar användandet. De intervjuade får ju till exempel inte röja en kunds 
identitet, informationen blir därmed framförallt av allmän art. B menar också att man inte kan 
ta för hårt på till exempel den personinformationen man får om en kund, det är ju svårt för 
allmänheten att ha en uppfattning om kunden är en duktig företagare.    
 

5.4 Lokal kreditgivning 

Svensson & Ulvenblad (1994) och Silver (2006b) menar att det är viktigt att kreditbeslut 
fattas nära kunden, nära kunden finns nämligen den bästa informationen. Samtliga av våra 
respondenter håller med, på bankerna tas mellan 60 och 100 procent av besluten lokalt. SEB 
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och Nordea är de banker som tar minst andel av besluten lokalt.  D på Nordea säger att det är 
en fråga om kompetens. På det lokala Nordea kontoret har de ”lokalkännedom” och kontoren 
på regional- och centralnivå har ”kreditkompetens”, det handlar om att få en balans menar 
han. B på SEB menar att när det ska beslutas om stora krediter behövs det en objektiv syn på 
ärendet, detta fås genom att ärendet flyttas upp. När ett kreditärende på SEB flyttas upp är 
alltid personen som berett ärendet med och föredrar ärendet, på så sätt minskar chansen att 
information faller bort på vägen. Då ett ärende går upp i hierarkin på Handelsbanken och 
Nordea skickar de ett PM med information som underlag för beslutet. Innan PM:et skickas tar 
man på Handelsbankens och Nordeas lokalkontor ställning till krediten, ställningstagandet 
presenteras sedan i PM:et.   
 
Silver (2003) menar att viktiga lokala informationsbärare som är användbara i 
kreditbedömningen riskerar att försvinna om bankerna blir mer centraliserade. C på 
Handelsbanken säger: …ju längre beslutet tas från kunden desto mer information faller bort 
om det här informella runt omkring. Därför tycker vi det är viktigt att vi kan tas så många 
beslut som möjligt på kontoret där vi känner kunden väl”. Vilket stödjer Silver och tyder på 
ett mer decentraliserat synsätt.  
 
Konkurrensmedlen som är viktiga enligt Silver (2006a) för decentraliserade banker är att 
kreditbesluten fattas snabbt. Varbergs Sparbank anser att detta är deras främsta 
konkurrensmedel. Eftersom de fattar alla beslut lokalt går det också relativt snabbt.  
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6. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser för att besvara problemställningen 
och uppfylla studiens syfte. Vidare presenteras implikationer samt förslag till fortsatt 
forskning. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva och förklara det sociala nätverkets funktioner i 
insamlingen av information vid kreditbedömning av nystartade företag i små städer. Vi ville 
också utreda hur nätverket kunde fungera som informationsbärare.  
 
När nystartade företag söker kredit bedöms framförallt personen som står bakom nyföretaget, 
företagets affärsidé samt siffermaterial i form av budgetar. För att få information om dessa 
faktorer samt bedöma trovärdigheten och rimligheten i dem visar vår studie att bankmän i små 
städer i hög grad använder sig av sociala nätverk som informationsbärare.  
 
Bankmannens sociala nätverk kan delas in i tre nivåer eller delnätverk. Den första nivån är 
dyadrelationen, det vill säga den sociala relationen till kunden. Den andra nivån är det lokala 
nätverket som består av sociala relationer till lokala aktörer såsom revisorer, advokater, 
företagspersoner, personal på ALMI och andra nyckelpersoner i näringslivet. Den sista nivån 
utgörs av bankorganisationen, det vill säga bankmannen, hans kollegor samt bank- och 
kontorsstyrelse.  
 
Den viktigaste funktionen som det sociala nätverket har är att generera information i det 
initiala stadiet av kreditbedömningsprocessen om personen bakom företaget som söker kredit. 
Nätverkets andra viktigaste funktion är att generera lokal bransch- och marknadsinformation. 
Denna information är viktig för att bankmannen ska kunna bedöma om nyföretagets affärsidé 
är genomförbar. Den lokala bransch- och marknadsinformationen förmedlar bland annat vad 
som är på gång i näringslivet, hur de går i de olika branscherna, vad de startas mycket nytt, 
var det är problem och mycket mer. 
 
Det sociala nätverket har också en kontrollerande funktion. Den information som fås direkt 
från kunden kan kontrolleras med hjälp av det sociala nätverket. Från det sociala nätverket 
kan bankmannen få kontrollerande information om både personen bakom företaget och 
företagets affärsidé. Möjligheten att kontrollera den information kunden själv lämnar gör att 
agentproblematiken motverkas och därmed reduceras också informationsasymmetrin, denna 
reducering innebär vidare att risken i kreditärendet minskar.  
 
Den allra viktigaste informationsbäraren menar våra respondenter är företagsledaren. 
Relationer till kunder utgör enligt våra respondenter en del av det sociala nätverket. 
Företagsledaren kan alltså delvis anses ingå i det sociala nätverket eftersom relationen till 
denne ofta är av både affärsmässig och social karaktär. Informationsbärare som inte tillhör det 
sociala nätverket men som också är av stor betydelse i kreditbedömningen är företagsbesök 
och upplysningsföretag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det sociala nätverket 
utgör en av de främsta informationsbärarna när bankmän i småstäder söker information 
beträffande nyföretag som söker kredit. Svaret på vår problemformulering blir således att 
bankmannens sociala nätverk vid insamling av information vid kreditbedömning gentemot 
nystartade företag i små städer har stor betydelse. Nätverket är speciellt betydelsefullt för att 
generera personinformation i det initiala stadiet av kreditbedömningsprocessen samt ge lokal 
marknads- och branschinformation.   
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6.2 Implikationer till bankerna 

Vår studie visar att småstadens bankmän har stor nytta av lokalt genererad information 
frambringad från deras sociala nätverk. Bankmännen bör därför aktivt verka för att bredda, 
utveckla och upprätthålla sina sociala nätverk. Detta kan bland annat ske genom att 
bankmännen engagerar sig i föreningslivet. Ytterligare ett sätt ett utveckla bankmännens 
nätverk är att bankerna använder sig av en kontorsstyrelse. Kontorsstyrelsen blir en mer 
organiserad form av socialt nätverk, vilket vi anser positivt. Vidare bör bankerna eftersträva 
att ha starka långsiktiga kundrelationer eftersom relationer till kunder utgör en så pass viktig 
del av det sociala nätverket hos bankmännen.   
 
Informationen från de sociala nätverken är ofta av lokal och informell karaktär och kan 
därmed vara svår att fullt ut förmedla till utomstående part. Vi vill därför sätta upp en 
varningens finger för den ökande centraliseringen inom bankväsendet. Då beslut tas långt bort 
från kunden tror vi att viktig information riskerar att falla bort, detta gäller speciellt 
information av lokal och informell karaktär. I vissa fall krävs det att kreditbeslut tas på högre 
nivåer i organisationshierarkin, till exempel för att rätt kompetens inte finns lokalt eller att det 
behövs en objektiv syn på ärendet. I dessa fall tycker vi att det är viktigt att bankmannen från 
lokalkontoret som berett ärendet finns med nära i kreditprocessen hela vägen, även efter det 
att beslutet flyttats uppåt. Vi ser det som en stor fördel om den lokala bankmannen kan vara 
med personligen när beslut ska tas för att se till att ingen information faller bort.    
 
Vi vill också varna för ett allt för stort utnyttjande av detaljerade dator- och mallningssystem. 
Det är enligt oss viktigt att bankmannen tillåts ha ett stort utrymme för egentyckande 
beträffande vilken information som är viktig att behandla. All slags relevant information bör 
avspeglas i kreditbesluten detta gäller också information av lokal och informell karaktär. Det 
är viktigt att denna information inte faller bort bara för att den är svår att spegla i detaljerade 
datorsystem.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie fokuserar på betydelsen av bankmannens sociala nätverk i kreditbedömningen i 
småstäder. Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra en undersökning som inte är 
begränsad till just bankmän i små städer utan som behandlar bankmän mer allmänt i hela 
Sverige. 
 
Det skulle också vara intressant att jämföra utnyttjandegraden av sociala nätverk i 
kreditbedömningen i storstäder i jämförelse med den i småstäder. Om utnyttjandegraden 
skiljer sig åt vore det intressant att ta reda på varför. 
 

6.4 Avslutande diskussion 

De svar vi fått från respondenterna på Varbergs Sparbank, SEB och Handelsbanken är i hög 
grad samstämmiga beträffande betydelsen och utnyttjande av sociala nätverk i 
kreditbedömningen. Dessa respondenter utnyttjar i hög grad sina sociala nätverk i syfte att få 
information till kreditärenden, något teorin också talar för. Vår respondent från Nordea 
avviker från de övriga respondenterna och menar att sociala nätverk inte utnyttjas på Nordea 
för att få information till kreditärenden. På Nordea menar D emellertid att sociala nätverk 
utnyttjas för att få information om nya affärsmöjligheter för banken. D säger att det är de som 
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är kundansvariga på Nordea som upprätthåller sociala nätverk i syfte att få nya kunder till 
banken.  
 
Anledningen till att D inte använder sig av sociala nätverk för att få information till sina 
kreditärenden tror vi bland annat kan bero på det detaljerade dator- och mallningssystem som 
används inom Nordea. Möjligen kan inte den mer informella informationen som kommer från 
sociala nätverk avspeglas i programmen och därmed kredit-PM:et som är resultatet av 
programmen. D säger ju att det endast finns: …visst utrymme för egentyckande från 
bankmannens sida.  
 
På Nordea samlas den information som återfinns i det beslutsgrundande kredit-PM:et in 
gemensamt av D som är kreditanalytiker och en kundansvarig. Det är D som med 
datorsystems hjälp formulerar PM:et. Även om D hävdar motsatsen är det möjligt att den 
information som den kundansvarige bistår med delvis kommer från dennes sociala nätverk. 
Det finns därmed en möjlighet att vi skulle ha fått andra svar än de från D om vi också hade 
intervjuat en kundansvarig. Den kundansvarige är ju den personen inom Nordea som 
framförallt upprätthåller sociala nätverk. Även om D menar att dessa bara används för att söka 
nya affärer och kunder till Nordea, är det möjligt att nätverken också skulle kunna generera 
information till kreditärenden. Vi har dock inte varit i kontakt med en kundansvarig på 
Nordea och det riktar vi som kritik till vår studie. 
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INTERVJUGUIDE     BILAGA 1 
Bakgrund      
Titel 
År som kreditgivare 
Är det ok att vi nämner dig vid namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

Kredithanteringsprocessen 

Beskriv övergripande hur kreditbedömningen går till hos er då ni ska bedöma ett 
nystartat företag.  
Använder ni någon slags kreditmall eller modell i er kreditbedömning? 
 -  Om ja, egenutvecklad för ert kontor  eller standardmodell för hela koncernen? 
Använder ni er av några datorsystem i er kreditbedömning? 

- Om ja, vad har de för funktion? Rating?   

Informationshantering 

Vilket behov av information har ni när det gäller bedömning av nystartade företag?  
Vilken information är viktigast? Vilka faktorer? 
 
Hur går ni till väga då ni söker information inför ett kreditbeslut till ett nystartat 
företag? 
Vilken information söker ni för att bedöma personen/ personerna bakom nyföretaget och hur 
får ni denna information?  
Var söker ni information för att kontrollera den information ni får av kunden själv? 
 
Hur får ni information för att kunna bedöma ett nyföretags affärsidé?  
Vilken information söker ni? 
 
Vad efterfrågar ni för siffermaterial från de nystartade företaget?  
Hur går ni tillväga för att bedöma materialet? 
Materialets realism? Nyckeltal? Siffror att jämföra med? 
 
Hur går ni till väga då ni ska värdera säkerheternas värde? 
Hur får ni information om vad en säkerhet är värd? 
 
Hur får ni information om nyföretaget som helhet?  
Hur ser ni på att göra företagsbesök? 
 
Vilka av nedslående alternativ anser ni viktigast som källor för att samla information som ska 
ligga till grund för kreditbeslutet till ett nystartat företag? Välj ut de tre viktigaste: 

- Företagsledaren  (relationer, material och  referenser lämnade av kunden) 
- Kreditupplysningsföretag (t ex UC) 
- Externa konsulter 
- Sociala nätverk (Informella kontakter till aktörer i staden, t ex till revisorer) 
- Stödorganisationer (te x NUTEK och ALMI) 
- Branschorganisationer  
- Företagsbesök 
- Massmedia 
- Bankorganisationen (kollegor, kontorsstyrelse, databaser) 
- Annan _____________ 

(Denna fråga tilldelades respondenterna skriftligen under intervjutillfället) 



 

 

 
 
 
 

Sociala nätverk 

Hur skulle du beskriva relationen du har till merparten av dina kunder? 
Anser du er relation delvis social? Utbyte? 
Kan befintliga kunder ge information av värde beträffande nya kreditärenden?  

- Om ja, vilken slags information? 
Kan starka kundrelationer innebära några negativa sidor? 
 
Hur kan du som bankman i en småstad utnyttja ditt sociala nätverk i ditt arbete? 
(Med socialt nätverk menar vi framförallt informella kontakter till aktörer i staden)  
 
Vad är ett socialt nätverk för dig? Vilka relationer eller kontakter skulle du säga ingår i ditt 
sociala nätverk?  
Vilka sociala kontakter på marknaden anser du viktiga i ditt arbete? 
 
Vilken roll anser du ditt sociala nätverk har för att samla information i ett kreditärende? 
Kan du genom att knyta sociala kontakter till aktörer i staden få värdefull information för 
dina kreditärenden, i så fall vilken slags information?(tex. person-, marknads-, bransch-, 
företagsinformation) 
 
Deltar du i föreningslivet på orten? Vilka? 
 Tex. Rotary, Lions, lokal fotbollsförening, Handelskammaren, företagsföreningar eller annan 
organisation/förening. 
Vilka fördelar kan medlemskapet ge dig i ditt arbete? 
- Kan du få information betydelsefull i dina kreditärenden? – Vilken slags information?   
 
Vad kan det finnas för negativa sidor att använda sig av sitt sociala nätverk i 
kreditbedömningen? Begränsningar? 
 
Anser du att sociala kontakter till aktörer i staden är speciellt viktigt i någon viss fas/ del av 
kreditbedömningen?  
 

Lokal kreditgivning 

Hur ser ni på betydelsen att ett kreditbeslut fattas nära kunden? 
 
Hur stor andel av kreditbesluten fattas på kontorsnivå? 
 
Vilka kreditbeslut flyttas upp till central eller regional nivå? 
Hur går det till när ett ärende flyttas upp en nivå? Hur får de på högre nivå del av 
informationen beträffande kundföretaget? 
 
 
Får vi återkomma över telefon eller mail om vi skulle behöva ha svar på någon 
kompletterande fråga i efterhand? Kontaktuppgifter?  
 
 
 
  


